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Por um ethos pragmático para a expertise ambiental.

 Este texto parte de uma discussão sobre o caso da usina Belo Monte, no rio Xingu, 
estado do Pará, região Norte do Brasil. Durante a sua instalação, aproximadamente 40 mil 
pessoas foram deslocadas forçadamente de seus territórios para dar lugar à hidrelétrica e 
seus reservatórios (ISA, 2018). Entre esse público, 1.175 (235 famílias) eram ribeirinhos ou 
beiradeiros (ibid.), uma fração do campesinato amazônico que vive próxima às margens dos 
rios locais e cujas atividades produtivas combinam a caça, a coleta, a agricultura e a pesca; cada 
uma delas estruturada a partir de uma direta relação com as variações sazonais (cheia e seca), 
a disponibilidade de recursos naturais, bem como com a forma como a terra para produzir se 
lhes apresenta: terra fira e vazante, terra firma e ilha, baixões e morros e outras combinações 
culturalmente definidas (cf. Magalhães, 2017: 29-31).
 Realocados em áreas muitas vezes distantes do rio Xingu, grande parte dos ribeirinhos 
foram privados de reproduzir seus modos de vida, o que os levou à pobreza e à calamidade, em 
determinados momentos à morte e ao desespero.1 Durante esse cenário de violência (ainda em 
curso, ver adiante), os escritórios do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública 
da União (DPU) em Altamira-PA passaram a receber uma série de reclamações por parte das 
comunidades beiradeiras que enfrentavam o desafio de retomar suas condições de existência.

Em 2016, a par da causa ribeirinha, a Procuradora do MPF, Thais Santi, numa tentativa 
de superar a indiferença burocrática dos empreendedores da usina – e, de certa forma, dos órgãos 
públicos do estado responsáveis por supervisionar a execução das políticas do licenciamento 
ambiental da megaobra –, começou a costurar uma parceria com a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC) a fim de construir uma base legal que pudesse reorientar o 
processo jurídico, administrativo e científico do licenciamento ambiental do empreendimento. 
Que estivesse voltada, de fato, para o reestabelecimento das condições de vida que desfrutavam 
os ribeirinhos antes da construção da hidrelétrica.
1  De acordo com a Conselho Ribeirinho do Reservatório da UHE Belo Monte – a entidade representativa 
dos ribeirinhos deslocados pela usina (cf. GAI, 2017) – 15 beiradeiros morreram por doenças como câncer, diabe-
tes e depressão, contraídas em decorrência dos processos de deslocamento forçados de Belo Monte (Xingu Vivo, 
2019).



570

 Como resultado desse “engajamento maciço” (na expressão de Manuela Carneira da 
Cunha, 2017: 21-23) entre o MPF, a SBPC e a população ribeirinha, cujos desdobramentos 
resultaram na publicação de pesquisas científicas sobre os modos de vida dos beiradeiros antes 
do deslocamento compulsório de Belo Monte, e cujo embasamento teórico-descritivo orientava 
ações futuras de reparação de danos e de direitos violados pelo empreendimento (cf. SPBC, 
2017; GAI, 2017; CNDH, 2015), em março de 2018, a Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU) publicou três Portarias de Auto Demarcação, definindo as áreas dos territórios a serem 
retomados pelos ribeirinhos nas margens do reservatório da hidrelétrica Belo Monte, no rio 
Xingu.
 A publicação das Portarias (até que se efetive as suas determinações),2 pode ser 
considerada uma conquista para os direitos humanos e para a proteção dos territórios e das 
comunidades tradicionais atingidas por megaempreendimentos. Onde a Ciência ajuda a superar 
a ordem do costume, da etiqueta e do senso comum que parece definir os aparatos tecnocráticos 
dos planos de crescimento econômico nacionais3 nos termos da “necropolítica” (na profunda e 
fatual expressão do filósofo camaronês Achille Mbembe, 2016), na sua predisposição a tomar 
como dado o desastre sobre o sucesso, a catástrofe sobre a permanência, enfim, a destruição 
e a morte sobre a preservação de vidas, especialmente aquelas em desvantagem política ou 
econômica.
 Refletindo desde as “visões de mundo” dos experts que atuam na execução das políticas 
do licenciamento ambiental em empesas construtoras de barragens e prestadoras de serviços de 
consultoria ambiental – um ambiente onde trabalhei como “analista ambiental” por quase dez 
anos, inclusive, em Belo Monte, entre os anos 2010-2013 – este texto tenta explorar os desafios 
culturais para a proposição de um “ethos pragmático” para a prática da expertise ambiental, 
na sua responsabilidade profícua em prezar pela manutenção dos ecossistemas e dos modos de 
vida das populações humanas e não humanas que habitam os territórios de intervenção de um 
megaempreendimento.4

“O progresso vem aí”: o capitalismo desastre e suas cosmologias autojustificatórias.

Entre os desafios enfrentados pela articulação entre o MPF, a SPBC e as comunidades 
ribeirinhas para a proposição de medidas compensatórias que garantissem a continuidade 
dos modos de vida beiradeiro diante de Belo Monte estava a consolidação de um conjunto 
de “informações suficientes sobre um modo de vida que precisava ser recomposto” (GAI, 
2017: 6). No entanto, tal consolidação não ignorava “o esforço pessoal dos representantes da 
concessionária” da usina “em absorver nos cadastros da empresa os pleiteantes à condição de 
ribeirinhos”, mas visava preencher um vazio a nível de “critérios” e “referências mínimas” nos 
estudos ambientais do empreendimento que resultassem na “efetiva visibilidade desses grupos 
ao ponto de garantir condições para seu retorno seguro ao rio Xingu” (ibid.).

Essa é definitivamente a questão central que estrutura o processo de invisibilidade 
dos modos de vida ribeirinhos no contexto do licenciamento ambiental de Belo Monte até 
2016, quando o cenário passa a ser iluminado pela atuação da SPBC. Nesse contexto, esse 
artigo pretende explorar quais seriam as dimensões culturais da indiferença dos experts da 

2  Segundo denúncias do Conselho Ribeirinho do Reservatório da UHE Belo Monte, até os dias atuais, a 
concessionária de energia de Belo Monte não apresentou o projeto de reassentamento definitivo dos ribeirinhos 
nas margens do reservatório da hidrelétrica, mantendo, assim, um clima de incerteza com relação ao cumprimento 
das portarias. 
3  E aqui se insere a política do licenciamento ambiental de uma megaobra.
4  Como bem adiantava o objetivo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de Belo Monte (Eletrobrás, 
2009: 10), o qual previa reunir um conjunto de dados e diretrizes capazes de garantir a “manutenção do complexo 
ecossistema amazônico [...], bem como dos modos de vida das populações que ali habitam e desenvolvem ativida-
des econômicas”.
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concessionária de energia e de suas empresas subcontratadas que permitiram, até o ano de 
2016, tamanha apatia. De modo que compreendamos que, ao lado da fundamentação categórica 
e científica dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais, a luta pela preservação 
de seus territórios envolve também a habilidade de criar espaços de remediação entre as 
representações, opiniões e posições não-oficiais cultivadas no interior das instituições de poder 
e os lugares mais concretos de suas intervenções.5

A minha atuação como analista ambiental em Belo Monte esteve concentrada na 
realização de pesquisas sobre as condições de navegabilidade e escoamento da produção das 
populações da Volta Grande do rio Xingu. Afinal, com a instalação da usina e o barramento do 
rio, uma alternativa para a manutenção do transporte fluvial na região deveria ser projetada, 
conforme determinado pelas condicionantes ambientais do licenciamento da usina (Ibama, 
2010, 2011). Ademais, com a imposição de uma vazão reduzida no trecho fluvial do rio Xingu a 
jusante do barramento, a caracterização da navegação fluvial ali desenvolvida e de seus aspectos 
socioeconômicos era também necessária, de modo a subsidiar medidas futuras que garantissem 
a sua manutenção.

Após os primeiros seis meses de pesquisas sobre as práticas de navegação das populações 
da Volta Grande,6 eu e a equipe da empresa da qual fazia parte – uma empresa privada de 
consultoria ambiental – fomos convidados para apresentar os resultados do nosso diagnóstico 
em um “Seminário Interno das Equipes de Socioeconomia” promovido pela concessionária de 
energia da hidrelétrica. Na ocasião, pudemos apresentar dados que representavam a complexa 
e estreita correlação entre os aspectos socioeconômicos dos comunitários da Volta Grande e as 
práticas de navegação – que se inter-relacionavam em rotas de transporte escolar, escoamento 
da produção, pesca, acesso a locais de produção agrícola, transporte emergencial e de saúde, 
entre outras.

Apesar da relativa ‘simplicidade’ da navegação empreendida pelas populações da Volta 
Grande, onde a maioria das embarcações eram de pequeno porte, calafetadas em madeira e 
com motores de baixa propulsão, o status material daquela economia atendia perfeitamente 
as demandas daquela população, como certa vez, a ironia de um morador da Volta Grande me 
fez constatar: após ser questionado, durante os meus levantamentos, sobre as dificuldades e/ou 
os obstáculos à navegação local, e se existiria algo que, eventualmente, pudesse “melhorar” a 
situação da navegação, ele me respondeu: – “Olha, tendo água e um barco, a gente navega. Mas 
se secar, só montado num jegue”.

Ademais, entre os pilotos de embarcação de médio porte, com capacidade de carga para 
até 6 toneladas, o “sistema de aprendizado” (Ingold, 2002: 37) por eles empreendidos no curso 
de sua prática era de se surpreender. Seus pilotos, particularmente cientes das características 
hidrológicas dos canais de navegação locais, tornavam os deslocamentos fluviais possíveis 
durante todo o ano, mesmo no período de seca do rio Xingu, caracterizado por uma drástica 
redução de calado. Isto é, o conhecimento sobre as pedras ‘não marcadas’ no fundo do rio, sobre 
a velocidade a empregar na descida de corredeiras ou quando usar cordas para subi-las, o uso 
de referências locais para marcar o tempo da viagem, enfim, todas as suas respostas sociais às 
condições naturais da Volta Grande permitiam a perenidade da navegação, a qual parecia não 
exigir nenhum aprimoramento.

Contudo, a linguagem utilizada para classificar os modos de vida de populações 
tradicionais atingidas por grandes empreendimentos não está sujeita apenas à interpretação 
formal ou oficial do processo tecnocrático a que ela se designa, nomeadamente, o da política do 
5  A utilização do termo “remediação” aqui deve-se à leitura de Paul Rabinow (2011 apud Estalella, Criado: 
2016: 21).
6  Que envolveu a aplicação de 478 questionários entre os navegantes da Volta Grande, bem como a realiza-
ção de pesquisas secundárias junto a instituições públicas prestadoras de serviços de saúde, educação e assistência 
social na região, além do mapeamento das rotas de navegação e da descrição de seus principais obstáculos ou 
dificuldades.
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licenciamento ambiental. Uma vez que, modos de entendimento mais íntimos ou extraoficiais, 
cultivados tacitamente entre muitos dos profissionais desse campo, podem exceder tal formalismo 
de modo a influenciar ou modificar o seu funcionamento. Como argumenta Herzfeld (2016: 94), 
a lei não é irredutível, ela não se sustenta apenas “no que ela realmente diz”, o seu pragmatismo 
depende de uma interpretação. É dessa relação que esse texto buscará problematizar.

Afinal, finalizada a nossa apresentação naquele seminário, o Superintendente de 
Socioeconomia da concessionária de energia de Belo Monte, o profissional responsável pela 
supervisão da execução de todos os programas do meio socioeconômico endereçados pela 
licença de instalação do empreendimento, teceu o seguinte comentário: “É mesmo surpreendente 
a forma como a navegação na Volta Grande está estruturada, mas não podemos nos esquecer, o 
progresso vem aí!” (Ênfase minha).

Aquela frase soou como um banho de água fria. Afinal, após seis meses de trabalho 
de campo na Volta Grande que envolveu: a montagem de um extenso banco de dados com 
informações sobre a prática de navegação empreendida por mais de quatrocentas pessoas, 
entre proprietários de embarcação, ofertantes de serviços de transporte fluvial e usuários do 
sistema; mais de cinco mil quilômetros percorridos pelos canais, as ilhas e os igapós da Volta 
Grande para acessar as suas comunidades e conhecer a dinâmica dos deslocamentos fluviais; 
muitas horas de conversa atentas com os pilotos locais que narravam casos de alagamento, as 
dificuldades em traspor as fortes corredeiras, enfrentar os banzeiros (vide Nota 6 a seguir) e 
desviar dos rebojos que se formavam no Xingu; o coração na mão quando acometido por uma 
forte chuva num “largo” do Xingu.7

Tudo isso para definir um parâmetro “confiável” que pudesse “subsidiar propostas, o 
detalhamento e o acompanhamento da colocação em prática de soluções efetivas para minimizar 
os impactos negativos [do empreendimento sobre a navegação] já antevistos no EIA”, como 
definira o Plano Básico Ambiental (PBA) da usina.

Não obstante, todo o universo prático regular da produção de conhecimento da 
expertise ambiental tem sua eficácia condicionada “à prática cultural de tomar de posição” 
(Strathern, 2004: 121) no interior de uma corporação produtora de energia. Pois a frase do 
Superintendente não está ancorada na proposição de “soluções efetivas” voltadas para a garantia 
das práticas de navegação na Volta Grande. Pelo contrário, a sua expressão parece deslocar 
essa responsabilidade a partir da criação de um outro ponto de aplicação, cujas ações não são 
movidas pelos ideais conservacionistas das políticas ambientais, mas estão diretamente ligados 
a uma ordem cultural íntima e, de certo modo, invisível à aparência racional que a expertise 
ambiental defende publicamente.

Deste modo, é oportuno analisar os “mundos de sentido” ou os “jogos linguísticos 
cotidianos” cultivados pelos executores das políticas públicas de meio ambiente no interior de 
uma concessionária de energia elétrica, mais além da análise de modalidades de conhecimento 
estritamente instrumentais (Shore, 2010; Sousa Lima e Castro, 2015). Pois os sentidos que 
estruturam a prática da expertise ambiental de uma megaobra não são encontrados nos 
elementos regulares da política do licenciamento ambiental, mas em formas de “expressão 
parciais” (Lévi-Strauss, 2008: 96) que capturam a definição formal da expertise, configurando 

7  Os largos do rio Xingu são locais onde a distância entre uma margem e outra do rio é bastante extensa 
e, por estarem desprotegidos das ilhas e das árvores, quando atravessados por fortes rajadas de vento e chuva, 
formam fortes ondulações localmente denominadas como “banzeiros”, as quais podem exigir a suspensão da na-
vegação e busca por local seguro. Os “banzeiros” são um dos principais obstáculos à navegação na Volta Grande, 
principalmente entre as embarcações de menor porte e com linhas de flutuação menos elevadas, pois, dependendo 
da força e altura de suas ondas, podem alagar facilmente o barco. Uma das aflições recorrentes entre os proprietá-
rios de pequenas embarcações na Volta Grande com relação ao empreendimento Belo Monte, era a intensificação 
dos banzeiros após o enchimento dos reservatórios, em função da perda dos locais de remanso do rio Xingu, 
preferenciais à navegação exatamente pela proteção que as ilhas e árvores forneciam. Em fevereiro de 2017, um 
pescador morreu afogado por causa de um banzeiro no reservatório da UHE Belo Monte no rio Xingu (ISA, 2017).
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assim um ordenamento “informal” do mundo institucional (Cohen, 1978) capaz de regular 
invisivelmente o seu funcionamento.

Pois, nesse contexto, parece ser a ideia de “progresso” que funciona como a “engrenagem 
para a verdade epistêmica” (na expressão de Mirowisk, 2017) da expertise ambiental corporativa, 
e não o apelo à racionalidade de uma tecnocracia científica. O que nos levaria a entender que 
a expertise ambiental empresarial não parece se ancorar nas suas “categorias fundadoras” – 
como, por ex., “desenvolvimento sustentável” ou “responsabilidade social corporativa” – mas 
na relação que essas categorias estabelecem com os elementos da etiqueta, do costume ou da 
cultura que, tacitamente, os profissionais dessas instituições privilegiam (Bourdieu, 2007).

Nesse cenário, ao assumir a forma de um “gosto” expresso na ideia de “progresso”, 
transmutado desde uma maneira arbitrária de ver o mundo para uma maneira legítima de agir 
sobre ele – a qual está profundamente enraizada em padrões de julgamentos historicamente 
construídos e socialmente aceitáveis (ibid.; Cohen, 1978) –, o expert ambiental corporativo 
parece se abster das suas responsabilidades e obrigações técnicas, o que o afasta de qualquer 
proposição ética sobre a promoção do bem-estar comum ou da defesa da vida, levando-o ao 
limite daquilo que Pierre Bourdieu (2007) denominou como a “denegação burguesa dos mundos 
social e natural”.

Afinal, o que é surpreendente na fala do Superintendente é a forma como ela remove 
a exigência pragmática da análise ambiental de Belo Monte para dar lugar a uma postura 
assustadoramente desdenhosa em relação a dimensão de destruição do capitalismo (e dos 
modos de vida das populações atingidas), evitando, assim, encarar a gravidade e o senso de 
urgência exigida da expertise ambiental em uma megaobra. Pois a expressão “o progresso 
vem aí” para se referir às práticas de navegação da Volta Grande não apenas categoriza suas 
estruturas relativamente simples como “atrasadas”, mas as projetam num futuro onde elas já 
não mais poderiam existir.

Não obstante, o ordenamento desse modo de entendimento proposto pelo Superintendente 
não é de fato universal. Se caso fosse, ele não geraria em mim tamanho estranhamento. Assim, 
é a parcialidade da prática de produção de conhecimento em meio ambiente no contexto da 
instalação de um megaempreendimento o que nos convida a contrastar a indiferença tecnocrática 
da concessionária de energia com o esforço do MPF e da SBPC no caso dos ribeirinhos 
atingidos por Belo Monte. Nesse sentido, o que difere a atuação do MPF/SBPC da atuação dos 
experts corporativos que, até 2016, encaravam o deslocamento, o empobrecimento e a morte 
dos ribeirinhos com tanta negligência?

A economia política das megabarragens hidrelétricas: gestores versus experts.
 

Num trabalho recente sobre os processos globais que viabilizam os megaprojetos de 
geração de energia elétrica, Gutierrez (et al., 2019) nos apresentam um quadro um tanto que 
alarmante sobre a evolução histórica do número de megaempreendimentos hidrelétricos no 
planeta e suas consequências. Segundo os autores:

Em 1950, o número total de grandes barragens [8] em todo o globo era 5 mil, com 
a maior parte delas localizadas nos países do Norte Global; 15 anos depois, esse 
número saltou para 45 mil, abrangendo mais de 140 países (ICOLD 1998)[9], e 
esse número agora excede 59 mil (ICOLD 2019).[10] Esse salto no desenvolvimento 
de barragens catalisou o deslocamento de cerca de 40-80 milhões de pessoas, o que 
levou as organizações internacionais a questionar seriamente os benefícios versus os 

8  Cujos barramentos são iguais ou superiores a 15 metros ou com 5 a 15 metros de altura desde que barrem 
mais de 3 milhões de metros cúbicos de água (ICOLD, 2011: 3).
9  ICOLD (International Commission on Large Dams). 1998. World Register of Dams. Paris: ICOLD.
10  ICOLD (International Commission on Large Dams). 2019. World Register of Dams. Paris: ICOLD.
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custos das barragens para as populações locais (WCD 2000).[11]

 Nesse cenário, o prognóstico futuro para os megaempreendimentos hidrelétricos 
é também escalar. Segundo Zarfl (et al., 2014), ao menos 3,700 megabarragens, cada uma 
delas com capacidade instalada superior 1 MW, encontram-se em fase de planejamento ou em 
construção, principalmente nos países do Sul Global. De acordo com os autores, tal conjectura 
– além de não reduzir a emissão de dióxido de carbono e metano na atmosfera numa época em 
que as fontes de energia limpa são cada vez mais reivindicadas no combate ao aquecimento 
global –, incidirá em impactos sociais e ecológicos ainda incertos, tais como o número da 
população que será realocada.

No Brasil, o boom das grandes barragens hidrelétricas tem um caráter quase que 
institucional. Lançado em 2007 pelo governo federal, o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) projetou para os anos de 2007-2011 “o investimento público e privado de “€67.3 bilhões 
em geração de energia hidrelétrica” no país (Da Silva; Rothman, 2011: 729 apud Zhouri et al., 
2013: 1-2). Desse montante, R$ 78 bilhões serão destinados para a construção de 14 usinas 
hidrelétricas na Amazônia, uma região crescentemente pressionada por setores eletrointensivos 
e onde se prevê a geração de 121.246 MW de energia, o que equivaleria a 48,72% do potencial 
energético do Brasil (O Globo, 2012).

Incluídos nos custos financeiros das megabarragens estão os custos sociais e ambientais. 
Estudos de impacto ambiental, programas de mitigação e compensação de danos, procedimentos 
de consulta livre, prévia e informada são continuamente exigidos por padrões internacionais de 
financiamento, bem como por legislações nacionais. Contudo, enquanto contrapartidas para 
discursos radicalmente contrários à instalação dos megaempreendimentos, esses mecanismos 
se tornam alicerces confiáveis para a ampliação dos processos de expansão do capitalismo.

Esse é exatamente o caso de Belo Monte. Um projeto que, dada a forte campanha contrária 
à sua construção nos finais da década de 80 – liderada pela articulação dos povos indígenas do 
Xingu a uma rede de ambientalistas, cientistas e profissionais da mídia alternativa – chegou a 
ter seu financiamento suspenso em 1990 (naquela época, pelo Banco Mundial). Não obstante, 
a partir de 2002, o governo brasileiro retoma o projeto com a colocação em prática de um 
“programa de viabilização sócio-política” da obra, no qual foram indicados “os procedimentos 
para a obtenção de um relacionamento com a sociedade em busca de participação e suporte”, 
entre eles, seus “estudos ambientais”.12 

No entanto, o que se constata entre os efeitos dessas medidas de viabilização sócio-
política e ambiental, altamente engenhosas e laboriosas,13 é a consolidação de um “padrão 
institucional de produção sistemática da vulnerabilidade” (Zhouri, 2019; Oliver-Smith, 
1999: 29), como revela o “processo de expropriação” dos modos de vida dos ribeirinhos 
em Belo Monte (cf. Magalhães; Cunha, 2017). O que nos evidencia que os procedimentos 
da governamentalidade ambiental à moda do “capitalismo verde” são “fundamentalmente 
irresponsáveis”, porém, altamente eficazes em criar um estado de ficção a partir do qual esse 
“direito à irresponsabilidade” pode florescer (Stengers, 2015). 

Este artigo busca compreender como esse “direito à irresponsabilidade” pode ser mantido 
no interior de uma corporação de energia elétrica, quando seus modelos legais ou regulares nos 

11  WCD (World Commission on Dams). 2000. Dams and Development: A New Framework for Decision 
Making: A report of the World Commission on Dams. London: Earthscan.
12  A expressão “viabilização sociopolítica” é retirada aqui do relatório final do Grupo de Trabalho (GT) Belo Monte, 
criado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), em 1994, com o objetivo de atualizar e comple-
mentar os estudos de viabilidade da usina, concluídos em 1989. Entre as recomendações do GT, expressas no seu relatório final, 
publicado em 1995, estava a “elaboração e implantação simultânea de um programa de viabilização sociopolítica do empreen-
dimento e dos programas de atividades de engenharia e estudos ambientais” visando obter um relacionamento com a sociedade 
em busca de participação e apoio (Eletrobrás 2009:30-32; ênfase minha).
13  Ao todo, 14 planos e 53 programas ambientais foram estruturados por meio do Plano Básico Ambiental (PBA) do 
empreendimento Belo Monte, orçado, em 2012, em mais de R$ 3 bilhões.
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dizem exatamente o contrário. Ao mesmo tempo que tenta compreender a oposição a tal direito, 
manifesta na atuação da SBPC e do MPF.

O relatório da SBPC (2007) indica que a expropriação e a violação de direitos dos 
povos ribeirinhos estão intimamente ligadas ao modus operandi dos processos administrativos 
da concessionária de energia de Belo Monte, marcados por insuficiências da técnica empregada 
para cumprimento dos dispositivos legais relativos aos direitos humanos e ambientais 
dessas populações. Entre eles, a incapacidade das categorias sociais utilizadas no cadastro 
socioeconômico da concessionária de energia refletirem uma base empírica confiável sobre 
as condições de vida beiradeira, as quais pudessem orientar, plenamente, os procedimentos de 
reparação de danos e direitos.

Entre tais insuficiências, apontadas no relatório da SPBC, podemos elencar: a não 
verificação da combinação de “múltiplas atividades produtivas” entre os ribeirinhos. Uma 
multiplicidade associada tanto à consorciação simultânea de atividades produtivas voltadas para 
a subsistência e orientadas para o mercado ou a comercialização, quanto para os vários arranjos 
possíveis de suas unidades de produção, os quais podem envolver, além do universo doméstico 
ou residencial, relações supradomésticas organizadas por redes de parentesco, vizinhança ou 
compadrio. Segundo o relatório, tal cenário socioeconômico, ao ser pobremente reduzido à 
“unidade família nuclear” nos cadastros da concessionária, redundaram no esfacelamento da 
capacidade ribeirinha de produção e reprodução (cf. Magalhães, 2017: 30).

Outra crítica levantada pela SBPC diz respeito à incapacidade do cadastro socioeconômico 
da concessionária categorizar a condição de “dupla moradia” ou “bilocalidade” dos ribeirinhos. 
Isto é, a prática social de manutenção de casas tanto nas cidades como nas ilhas e margens do 
rio Xingu, onde a casa na cidade é usada, principalmente, como apoio para os processos de 
comercialização de produtos agrícolas, pesqueiros, extrativistas, entre outros, bem como para a 
inserção de filhos e netos no sistema formal de ensino (De Francesco et al., 2017a et al.:60). Sem 
opções para a caracterização da condição de dupla moradia nos cadastros, os ribeirinhos foram 
constrangidos a se enquadrarem como urbanos ou rurais (ibid.), o que os levou a receberem 
indenizações por apenas uma das moradias (CNDH, 2015: 37) as quais, quando destinadas às 
casas na beira do rio, refletiam valores irrisórios.14

Assim, a incapacidade técnica da análise social dos modos de vida ribeirinhos é refletida 
na inaptidão dos procedimentos jurídicos e administrativos endereçados para a recomposição de 
seus modos de vida, cuja expressão máxima se dá na “preferência”, por parte da concessionária 
de energia, “pela indenização em detrimento da reocupação como medida de compensação 
para o deslocamento forçado” (Scabin et al., 2017: 241). Nesse sentido, o relatório da SBPC 
é enfático em afirmar que as práticas de indenização, optadas de modo privilegiado pela 
concessionária de energia como a medida de reparação dos danos decorrentes do deslocamento 
forçado, demonstraram ser ineficazes para a recomposição dos modos de vida ribeirinhos 
durante a instalação de Belo Monte.

Numa análise de 94 Processos de Assistência Jurídica (PAJs) instalados pela Defensoria 
Pública da União (DPU) em Altamira, em atendimento aos descontentamentos dos ribeirinhos 
com relação aos procedimentos administrativos do deslocamento forçado conduzido pela 
concessionária de Belo Monte (ibid.: 240), o pagamento de indenizações insuficientes para a 
manutenção da qualidade de vida tradicional foi alegado em 62% dos PAJs (ibid.: 250), num 
universo onde 74% dos Processos registravam pedidos de reterritorialização próximas ao rio 
ou em qualquer outra região por parte das comunidades ribeirinhas como medida reparatória de 
seus modos de vida (ibid.: 245).

Contudo, essa constatação revela algo mais sobre os “mundos de sentido” ou sobre a 
“cultura da expertise corporativa”, na reinscrição que os funcionários da concessionária de 
14  Como assinala um dos ribeirinhos entrevistados: “Fizeram o cadastro e recebemos uma indenização de R$ 590,00 
pela ilha. O dinheiro não deu para fazer nada” (De Francesco et al., 2017b et al.:107).
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energia realizam dos sentidos oficiais dessa prática às maneiras ou modos de conduta que eles 
privilegiam. Pois, por detrás da “política deliberada das indenizações” (ibid.: 249), cuja ineficácia 
é sempre percebida, mas continuamente dissimulada, figuram-se “princípios organizativos mais 
profundos que modelam a maneira pela qual se comportam os indivíduos e as organizações” 
(Shore, 2010: 26).

Entre tais princípios poderíamos elencar o caráter “gerencialista” que configura a 
prática da expertise ambiental de um megaempreendimento. Afinal, apesar de já ter presenciado 
a dramatização pública do coordenador de assuntos fundiários de Belo Monte, quem, em 
uma reunião aberta com uma comunidade que seria reassentada, chorou apaixonadamente 
a fim de demonstrar a sua empatia com relação àquela população, numa performance que, 
embora teatralizada, pretendia demonstrar a sua “responsabilidade” com aquela situação. 
Responsabilidade não é um termo que define a atuação dos profissionais da negociação de 
terras de uma megaobra, mas Resultados. 

Operadores de um sistema tecnocrático de gerenciamento “em grande parte administrado 
a distância” (Nugent, 2010), estruturado a partir das posições privilegiadas dos escritórios das 
diretorias administrativas e financeiras da concessionária de energia em Brasília-DF ou a partir 
dos interesses de acionistas e investidores localizados em cidades ainda mais distantes como Rio 
de Janeiro ou São Paulo, os profissionais da negociação de terras de uma megaobra assumem a 
posição de gestores, não de técnicos. Afinal, eles devem apresentar resultados condizentes aos 
limites temporais e financeiros da obra, e não implicações referentes a uma causa ou agravo 
que provoque a extensão desses prazos ou a mobilização de recursos além do que fora previsto.

Dessa forma, “o foco não é a garantia da qualidade ambiental e dos direitos de povos 
e comunidades tradicionais, mas “a consecução dos processos administrativos em tempo 
economicamente viável”, o que constrange a prática experta ambiental ao “primado da agenda 
econômica e política de outros agentes (governo, empresa, construtores e investidores) ” 
(Zhouri; Oliveira, 2013: 92).

Daí que podemos compreender a preferência pelas indenizações. A indenização é 
concomitante ao processo gerencialista financeiro do megaempreendimento, pois ela implica 
a finalização de uma tarefa, ele apresenta um resultado. A indenização, ao encerrar mais 
rapidamente o procedimento da “regularização fundiária” das áreas escolhidas para a construção 
de uma hidrelétrica, abre caminho para o avanço da megaobra. Leia-se “regularização fundiária”, 
esse é o nome atribuído internamente pela concessionária de energia de Belo Monte à prática de 
negociação das terras diretamente atingidas pela usina, o que é bem diferente de “recomposição 
de modos de vida”.

Com a indenização, toda a realidade altamente complexa do deslocamento compulsório 
de uma hidrelétrica passa a ser muito mais facilmente manejável durante a rotina prática desses 
profissionais. Pois ela (des)burocratiza o empreendimento, acelerando o seu fluxo. Nesse sentido, 
há uma “diferença qualitativa na natureza da interação” (para utilizarmos uma expressão Serber, 
1971 apud Nader, 1972: 297) entre o profissional de uma usina hidrelétrica e as comunidades 
atingidas por tais empreendimentos.15 Afinal, os profissionais da concessionária parecem não 
se interessarem pela condução dos procedimentos jurídicos e administrativos de reparação de 
danos e direitos das comunidades atingidas a partir dos interesses desses últimos, mas agem de 
acordo com os procedimentos gerencialistas financeiros que privilegiam.

Daí que podemos compreender como frases do tipo “É pegar ou largar”, “Se não aceitar, 
você e sua família perdem tudo”, “É isso ou nada”, “Se não estiver satisfeito pode entrar na 
justiça” (cf. De Francesco et al., 2017b:106), podem ser proferidas indiscriminadamente pelos 
atendentes da concessionária na sua interação com os ribeirinhos, na tentativa de induzir a 
“escolha” dos beiradeiros pela indenização. Pois tais formas de expressão se inscrevem numa 
conjuntura cultural percebida e apreciada pelo público que compõe o universo de uma corporação 
15  E do mesmo modo, uma diferença qualitativa entre a atuação da SBPC/MPF e dos gestores da usina.
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produtora de energia hidrelétrica. Deste modo, a indiferença por parte dos gestores da usina às 
dimensões de vida e morte ribeirinha surge, primordialmente, das condições definidas pelo 
costume.16

Destarte, o modus operandi dos processos administrativos da concessionária de Belo 
Monte, o qual termina num processo de silenciamento das reivindicações ribeirinhas, tem entre 
os seus fatores estruturantes não apenas as insuficiências da técnica. Pois essas insuficiências 
estão inscritas em processos culturais de tomada de decisão dinamizados no estado prático 
ou performativo desses profissionais. Afinal, as formas de expressão dos experts corporativos 
estão alinhadas objetivamente aos processos gerencialistas que privilegiam. Embora a verdade 
dessa relação, na sua indiscrição ou obscenidade, nunca seja nominada, ou melhor, ela foi 
“silenciada” (Magalhães, 2017:27).

É nesse sentido que, ao lado das intervenções antropológicas e sociológicas que buscam 
ampliar o quadro da técnica empreendida para a resolução de conflitos ambientais no contexto 
dos megaempreendimentos,17 tais intromissões deveriam também promover a reflexão sobre os 
aspectos “conjunturais das significações” (Geertz, 1973) que estruturam a prática da expertise 
ambiental corporativa, de modo a criar novos idiomas no interior dessas organizações através 
dos quais o “capitalismo pudesse falar reflexivamente” (Holmes: Marcus, 2008: 99), de modo 
a evitar os atalhos simbólicos autocontidos e autoevidentes, como o expresso na ideia de 
“progresso”, com os quais muitas vezes os experts ambientais corporativos conceituam a sua 
atividade..

Afinal, a eficácia simbólica dos mecanismos jurídicos e administrativos destinados a 
“civilizar o capitalismo” (Elkington, 1997 apud Bronz, 2016:78) não encontram significado 
no campo propriamente pragmático dessas instituições, mas são continuamente reinscritos 
em convenções sociais que, ao pressuporem uma distância segura dos efeitos destrutivos da 
hidrelétrica, numa total contradição com os princípios fundacionais da política do licenciamento 
ambiental, acabam por oferecer a esse público as justificativas para suas condições altamente 
contraditórias de existência.

Conclusão: sobre o compromisso ontológico da antropologia.

Numa etnografia do estado moderno, Michael Herzfeld (2016) argumenta que a 
burocracia ocidental não se sustenta em bases racionais, mas numa ordem pré-burocrática, cujos 
sentidos são ancorados nos recursos mais comuns dos simbolismos do estado-nação (como o 
sangue, a família, a raça, o parentesco), e àqueles, há muitos estabelecidos, pelas formas mais 
cotidianas de exclusão social, cultural e racial. Segundo o autor, somente assim poderíamos 
explicar como entidades políticas que celebram os direitos de indivíduos e de pequenos grupos 
podem, frequentemente, infligir tão vasto danos ou serem tão cruelmente seletivas na aplicação 
de tais direitos.

Permita-me um exemplo a partir da minha atuação como “analista ambiental” em outro 
empreendimento de aproveitamento hídrico, a barragem do rio Jequitaí, na região Norte de 
Minas, na bacia do rio São Francisco, entre os anos 2013-2016. Nesse contexto, atuei nas 
equipes do PAS/BARRAGEM, um Plano de Assistência Social que previa o assessoramento 
técnico, psicológico e jurídico às comunidades atingidas pelo empreendimento, em atendimento 
à Resolução nº 501 do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de Minhas Gerais 
(CEAS/MG).

Assim, o nosso objetivo era, de certo modo, posicionar as comunidades atingidas pelo 
empreendimento – que se estendiam entre garimpeiros, pescadores, proprietários de terras, 
16  Como nos diz Bataille sobre o mundo da soberania, “a força para violar a proibição de matar... estará sob 
condições que o costume define” (apud Mbembe, 2016: 127).
17  Cujas insuficiências são também efeitos de aspectos culturais privilegiados.
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meeiros, arrendatários e trabalhadores rurais – frente ao Plano de Negociação de Terras 
conduzido pelo empreendedor, de modo a assessorá-los nos processos de reparação de direitos 
no contexto da instalação da barragem.

Nesse cenário, durante a nossa atuação no PAS/BARRAGM, foi percebido uma 
assimetria nas tratativas do Plano de Negociação de Terras, que privilegiava o público dos 
proprietários rurais, em detrimento dos meeiros, arrendatários e trabalhadores. O que resultava 
num processo de violação de direitos desses últimos, expresso na não execução de ações de 
reparação de danos, inclusive as previstas no Plano de Assistência Social, como, por ex., a 
demora em iniciar os processos de reassentamento ou a não distribuição de cestas básicas 
às famílias de trabalhadores rurais, meeiros e arrendatários que perderam a ocupação ou 
tiveram suas capacidades produtivas desarticulas após a aquisição de propriedades rurais pelo 
empreendedor.

Um dos casos mais dramáticos era a comunidade da Volta, onde cinco famílias de 
trabalhadores rurais permaneciam numa propriedade rural atingida, mesmo após a aquisição 
do imóvel pelo empreendedor, ainda no ano de 2005. Após a compra das terras para dar lugar à 
barragem, seu proprietário deixou de investir no local, o que gerou, paulatinamente, a decadência 
do regime de produção, alterando as condições de ocupação e renda dos trabalhadores rurais 
daquela propriedade, as quais podiam ser registradas no processo de deterioração de suas 
condições materiais de existência – cuja expressão máxima se dava nas condições degradantes 
de suas moradias (Figura 1).

Contudo, esse quadro não podia ser revertido a partir da emissão de relatórios, notas 
técnicos, divulgação de dados de pesquisas socioeconômicas sobre as condições precárias 
de vida desse público após das intervenções do empreendimento, pois havia um código 
tácito, interpessoal, amplamente compartilhado entre as comunidades dos experts do PAS/
BARRAGEM, das equipes do Plano de Negociação e do Empreendedor que normalizava a 
situação degradante dos trabalhadores rurais atingidos, alterando assim os sentidos da política 
de assistência social do empreendimento.

Figura 1 – Rachaduras em residência de família de trabalhadores rurais em propriedade adquirida pelo 
empreendedor da Barragem Jequitaí. Registro meu. Janeiro de 2016.

Numa reunião solicitada pelo PAS/BARRAGEM junto às equipes do Plano de 
Negociação, onde foi indicada a situação dos trabalhadores rurais e requisitado o início 
imediato das ações de segurança alimentar e a definição de prazo para o reassentamento dessas 
comunidades e das ações de assistência técnica nas terras reocupadas, o coordenador do Plano 
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de Negociações teceu o seguinte comentário:
Veja bem, eu sou proprietário de terra e sei como é a relação entre trabalhadores rurais 
e proprietários. Funciona assim, se você perde um trabalhador aqui, contrata outro lá. 
Da mesma forma os trabalhadores, se eles perdem um emprego aqui, vai buscar outro 
em outro lugar.

Ou seja, esse profissional, responsável por dirigir um dos programas de compensação 
socioambiental mais importantes de um grande empreendimento, com amplos efeitos sobre 
a vida de centenas de pessoas, não ancora os sentidos práticos da sua atividade na orientação 
normativa de um Plano de Negociação de Terras, qual seja, a de assegurar as condições de 
vida das populações atingidas. Mas justifica a sua prática – ao mesmo tempo, indiferente ao 
senso de urgência da situação vivenciada pelos trabalhadores rurais e muito aquém da sua 
responsabilidade – a partir daquilo que ele percebe ser o balanço corrente do poder (cf. Herzfeld, 
2016:92).

Em outra situação, um advogado do PAS/BARRAGEM, responsável pela assessoria 
jurídica à população atingida pelo empreendimento no rio Jequitaí, havia afirmado que “os 
trabalhadores rurais só seriam reassentados quando o reservatório começasse a encher”. 
Numa conversa que tive com o coordenador do PAS/BARAGEM, num evidente estado de 
descontentamento que este apresentava após a realização de uma audiência pública com o 
Ministério Público, onde os trabalhadores rurais, meeiros e arrendatários evidenciaram a 
situação de violação de direitos por qual passavam, um evento que contou com o apoio do 
Movimento Sem Terra (MST), esse coordenador, se referindo a esses últimos, questionou: “Me 
diga o que esse povo produz”?

Nesse sentido, existe uma ordem simbólica informal que se desenvolve de modo 
intersticial as instituições da expertise ambiental corporativa a qual se relaciona de um modo 
muito distinto com os processos institucionais oficias (cf. Marcus, 2010a: 51). Nessa análise, a 
antropologia guardaria consigo a possibilidade de acessar a intimidade dessa ordem simbólica 
informal, mutualmente compartilhada pelos membros de uma organização, o qual configura 
a base de uma ordem “invisível” que atravessa e, de certo modo, modifica a operação dos 
procedimentos oficiais de uma instituição (Cohen, 1974).

Assim, seria possível identificar como as práticas de determinadas organizações 
da sociedade capitalista se apoiam menos em aspectos protocolares, que num conjunto de 
mecanismos sociais mais cotidianos, como o senso comum, as identidades, os valores, as 
convenções coletivas, o poder, etc. cujos sentidos os antropólogos não deixam escapar (Herzfeld, 
2016; Shore, 2010; Sousa Lima; Castro, 2015).

Com esse propósito, é possível acessar como a comunidade de experts ambientais 
em Belo Monte e em outros grandes empreendimentos criam para si um sistema de códigos 
interpessoais suplementares, intersticiais ou paralelos ao quadro oficial, de modo a alterar, 
modificar e regular o seu funcionamento. A explicação desse sistema é importante pois ela 
amplia a nossa compreensão sobre os modos de reprodução de desigualdades, de conflitos e 
sofrimento social que determinadas práticas de produção de conhecimento em meio ambiente 
podem resultar – um tema amplamente trabalhado pelas ciências sociais no Brasil (cf. Zhouri et 
al., 2005; Acserald, 2004; Magalhães, 2007).

Contudo, o julgamento etnográfico que tento fazer sobre as práticas expertas de uma 
corporação de energia leva em consideração que as pessoas por detrás dessas instituições, 
independente dos esforços simbólicos que edificam para dar sentido às suas atividades, vivem 
um estado intenso de distorção entre seus imaginários e o que se passa na vida real. Nesse 
sentido, acercarmos dos níveis de contradição e incongruência contidos nos ambientes culturais 
mais íntimos da prática de análise ambiental passa a ser de suma importância para colocar 
em dúvida ou em suspensão os contextos propriamente culturais, ou mesmo, ideológicos, que 
sustentam essas práticas.
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Afinal, diante do cenário catastrófico que envolve a construção de uma megabarragem, 
um quadro demarcado pela evidência sensível dos fatos contínuos de destruição, em detrimento 
do triunfalismo das ideias dos modelos de sustentabilidade corporativa, a interpelação 
antropológica naquilo que as pessoas fazem para dar sentido a essa realidade apresenta-se como 
algo relevante e necessário.

Em muitos casos, parece que a interação com os mundos em que essas pessoas estão 
situadas e que elas poderosamente afetam não encontra sentido nos fundamentos éticos de 
suas práticas profissionais e devem ser buscados nos idiomas mais comuns da retórica cultural 
dominante, onde os imaginários do progresso, do mérito e do desenvolvimento, bem como os 
sentidos mais obscuros de práticas históricas de dominação e violência (como racismo ou o 
mandonismo), configuram o repertório de elementos privilegiados através dos quais os experts 
de uma concessionária de energia elétrica gerenciam e conceituam a sua experiência.

Contudo, são os níveis de confusão e estonteamento expressos nessa relação, a qual, 
como sugere Herzfeld (2016), “nunca consegue dissimular muito bem a sensação residual 
de contradição” (:17) que poderia ser interpelada pela antropologia, no seu “compromisso 
ontológico” dedicado a “curar a ruptura entre a imaginação e a vida real”, tal como sugere Tim 
Ingold (2014). 

Afinal, até que ponto os mundos de sentido cultivados pelos experts ambientais para 
atribuir significado à sua prática são capazes de conter os desastres experimentados nos campos 
propriamente traumáticos e de violência que marcam os territórios de sua atuação? Ou, de 
quantas formas esses profissionais experimentam na carne os desenvolvimentos turbulentos 
do capitalismo (Haraway, s/d)? Ou, ainda, quanto realmente esses profissionais se conformam 
com a lógica cultural presumida de sua atividade profissional em suas vidas privadas (Herzfeld, 
2016)? Enfim, o que se passa na introspecção coletiva desses profissionais quando suas respostas 
às aflições das populações atingidas por grandes empreendimentos são notoriamente ineficazes?

O número de pessoas que abandonam o quadro executivo de um programa de negociação 
de terras em grandes empreendimentos pode ser um indício do quanto esses profissionais, na 
intimidade dos seus pensamentos, não se alinham tão facilmente às prerrogativas culturais de 
execução desses programas. Certa vez escutei de um funcionário da concessionária de energia 
de Belo Monte, em menção a um profissional responsável pelo cadastro socioeconômico da 
usina e que havia pedido demissão, que este último “não teria aguantado o tranco”. Outro 
profissional, que também pedira demissão da empresa com a mesma função, já me revelou 
que o motivo da sua saída se dava porque ele “cansara de enganar as pessoas”. “Uma hora isso 
cansa”, afirmou.

Tais vozes desarmônicas, irregulares e confusas que muitos dos experts ambientais 
percebem, ouvem e expressam no curso da sua prática, ou mesmo os atalhos simbólicos 
autoevidentes que utilizam para eximir a sua responsabilidade, criam condições de intervenção 
para o trabalho antropológico. Afinal, na sua responsabilidade em problematizar as convenções 
coletivas cultivadas por determinado grupo social e, ao mesmo tempo, a partir do seu 
envolvimento com as complexidades, as ambiguidades e as nuances a partir das quais essas 
convenções se sustentam, a prática antropológica deve envolver a criação de espaços reflexivos 
para as culturas da expertise.18
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