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Resumo: Esta comunicação apresenta uma situação etnográfica relacionada à 

minha participação no estudo de avaliação ambiental integrada (AAI) da bacia 

do Tapajós, junto à empresa de consultoria ambiental Ecology do Brasil e 

seus clientes, a saber, o Consórcio Tapajós. Busco refletir, mais 

especificamente, sobre as condições de produção desse estudo e seus embates 



epistemológicos e políticos na análise de conflitos socioambientais indígenas. 

Entendo que a AAI, parte integrante dos estudos de inventário hidrelétrico, é um 

exemplo bastante elucidativo de renovadas técnicas de poder tutelar (SOUZA 

LIMA, 1995) e tentativas de conquista sobre os povos indígenas, por meio de 

determinados procedimentos administrativos levados a efeito pelo Estado. 

Palavras-chave: licenciamento ambiental, poder tutelar, setor elétrico, 

etnografia, povos indígenas. 

 

Este texto é produto direto de um convite para participar do projeto de 

publicações sobre hidrelétricas e outros grandes empreendimentos na bacia 

hidrográfica do Tapajós1, na Amazônia brasileira, destinado a um público amplo. 

Na ocasião, começava a refletir sobre minhas experiências no universo dos 

estudos de impacto ambiental (EIA), particularmente do componente indígena 

(ECI). Nessa área de atuação profissional, relacionei-me com povos indígenas, 

empresas de consultoria ambiental, com o Estado e, em menor grau, com 

movimentos sociais. A complexidade dessas relações traz, em seu conjunto, 

grandes dificuldades para uma pesquisa que pretenda abordar os exercícios de 

poderes de Estado subjacentes aos processos administrativos de licenciamento 

ambiental sobre o “componente indígena”, potencializando certos desconfortos, 

aqui em parte enunciados. Situando-se no marco dos estudos sobre a vida 

política e as políticas públicas, que fazem parte de certa tradição antropológica 

brasileira (cf. Teixeira & Souza Lima, 2010), minha pesquisa de doutoramento, 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), volta-se à análise de instituições e grupos de 

poder, vista ainda com muito estranhamento por nossos pares.  

Encaro esse desafio tendo em vista dois objetivos: Participar dos esforços 

para a amplificação do debate sobre o uso dos recursos naturais e as formas de 

conquista empregadas pelo Estado, em alguns casos, violando o ordenamento 

jurídico brasileiro e internacional – percebo que o descumprimento dos direitos 

coletivos e difusos previstos na Constituição Federal de 1988 configura-se como 

um continuum de práticas que visam expropriar territorialmente povos indígenas 

                                                             
1 O livro que reuni o conjunto dessas publicações está para ser lançado no começo de 2016. 
Gostaria de agradecer o desafio lançado por Brent Millikan com o convite para que eu escrevesse 
este trabalho. 



e tradicionais, assim como a população amazônida, de modo geral; Inserir-me 

nas discussões acerca das reflexões etnográficas entre burocratas, elites e 

corporações (Castilho et al., 2014), enfrentando todo o mal-estar provocado pela 

realização de uma pesquisa antropológica a partir de uma prática profissional 

(Bronz, 2014). 

 O que pretendo apresentar neste texto é uma situação etnográfica 

relacionada a minha participação no estudo de avaliação ambiental integrada 

(AAI) da bacia do Tapajós, junto à empresa de consultoria ambiental Ecology do 

Brasil e seus clientes, a saber o Consórcio Tapajós, refletindo mais 

especificamente sobre as condições de produção desse estudo e seus embates 

epistemológicos e políticos na análise de conflitos socioambientais indígenas2. 

Entendo que a AAI é um exemplo bastante elucidativo das tentativas de 

conquista dos povos indígenas por meio de determinados procedimentos 

administrativos levados a efeito pelo Estado. Note-se que, nesse caso, a AAI, 

apesar de ter sido criada pelo setor elétrico para atender demandas relacionadas 

ao “meio ambiente”, só foi elaborada em razão de ordem judicial decorrente de 

ação proposta pelo Ministério Público Federal (MPF)3. 

A história das relações entre povos indígenas e Estado nacional está 

invariavelmente imbricada nas estruturas administrativas desenvolvidas pelo 

conquistador para impor aos povos conquistados suas políticas de colonização, 

integração e desenvolvimento. As técnicas de governo sobre os índios no 

processo de integração de tais populações a uma comunidade política 

imaginada necessitaram, principalmente a partir de um ideal positivista, 

transformar a violência aberta em violência simbólica. O exercício do poder 

tutelar, como informa Souza Lima (1995), serviu para que o Estado, de pouco 

em pouco, expandisse os seus limites e conquistasse o território considerado 

nacional. O exercício da tutela, iniciado institucionalmente com o Serviço de 

Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN) – órgão 

                                                             
2 O Consórcio Tapajós é composto pelas empresas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobrás), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), Endesa Brasil S.A, GDF 
Suez S.A., Copel Geração e Transmissão, Cemig Geração e Transmissão S.A., Neoenergia S.A., 
EDF e Construção e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
3 Para maiores detalhes, ver a ação civil pública n°1.23.002.000087/2009-91, proposta pela 
Procuradoria da República no município de Santarém. Disponível em 
<http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2012/arquivos/ACP%20Consulta%20Previa.pdf>. 



criado em 19104 e sucedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), 

estabelecida em 1967 – e, teoricamente, extinto com a promulgação da 

Constituição de 1988, pode ser ainda lido na gramática do conflito instaurado por 

novos procedimentos administrativos. Nesse quadro, o discurso sobre a vocação 

energético-econômica do país, aliado à noção de desenvolvimento sustentável, 

legitima a gestão de territórios e suas coletividades por um corpo de 

especialistas, fortalecendo-se a presença do Estado, com programas ambientais 

financiados em grande parte pelo capital privado. 

Podemos dizer que, assim como a política de colonização do SPILTN teve 

como um de seus objetivos liberar terras por meio de procedimentos de atração 

e pacificação, a política econômica atual, por meio de procedimentos de 

licenciamento ambiental, procura liberar terras para o crescimento econômico, 

calcado em parcerias entre os setores público e privado? Podemos entender que 

a noção de desenvolvimento sustentável faz a intermediação simbólica entre as 

distintas formas de execução das políticas públicas? Os programas ambientais 

poderiam se relacionar às estratégias dos exercícios de poder do Estado para 

dar marcha ao “grande cerco de paz”5? Estariam esses programas – mesmo em 

face do fortalecimento dos movimentos e associações indígenas, nos dias de 

hoje, para exercer as suas governanças territoriais – enquadrados no processo 

pedagógico de civilização (Souza Lima, 2002) de matriz evolucionista? Até onde 

a promoção do multiculturalismo como estratégia de implantação de políticas 

neoliberais por parte dos Estados nacionais e bancos multilaterais de 

desenvolvimento (Barroso Hoffmann, 2005, Barroso, 2014) relaciona-se ao 

modelo de gestão da questão indígena? 

A consideração detalhada dessas indagações não faz parte do escopo 

deste texto, mas são importantes questões de fundo na análise sobre o caso da 

AAI e sobre sua maneira particular de exercer o poder de ocupar e gestar o 

território nacional. Por ora, procurarei pensar no enquadramento conferido pelo 

setor elétrico ao meu trabalho como consultor, de modo a tornar o documento 

final da AAI cientificamente validado pelo empreendedor, pelas empresas 

                                                             
4 Deve-se ressaltar que o poder jurídico da tutela só passou a ser exercido após a aprovação da 
lei nº5484/1928 (cf. Souza Lima, 1995, 2009, 2013). 
5 Para fazer alusão ao título do livro de Souza Lima (1995), que analisa novas formas de controle 
geopolítico do território nacional, assumindo um viés interpretativo no qual o poder tutelar é uma 
forma reelaborada de uma guerra, com repetições modificadas de conquista. 



consultoras e pela administração pública. Entendo que o resultado final da AAI, 

no que concerne à análise de conflito com os povos indígenas, não atingiu os 

objetivos propostos no documento por mim elaborado e tampouco aqueles 

constantes no contrato firmado com a empresa consultora, que previa uma 

análise crítica dos conflitos do setor elétrico com os povos indígenas. Foram 

várias as interferências, cortes e alterações de significado do texto original. Não 

pretendo sugerir que as minhas análises sobre os conflitos com os povos 

indígenas não fossem passíveis de crítica – longe disso. Creio, porém, que o 

debate travado em torno de meu trabalho proporciona um caminho de reflexão 

acerca das teorias e conceitos que constituem o reservatório onde as equipes 

técnicas desses estudos ambientais (empresariais) parecem buscar seus 

argumentos. É possível visualizar as práticas empresariais e administrativas, 

assim como suas performances, como um campo de lutas pela definição dos 

conceitos mais relevantes para legitimar uma determinada forma de 

conhecimento voltada à delimitação de um dado território e à atuação no mesmo 

(Bourdieu, 2010: 107-132).  Por outro lado, é possível apreender como se 

estabelecem e se executam as práticas empresariais voltadas à participação no 

ritual do licenciamento ambiental. 

Deve-se ressaltar, primeiramente, que a AAI já denuncia em seu sumário 

a importância desproporcional atribuída às questões ditas “naturais” em 

detrimento das “sociais”. Instaura-se desde cedo, portanto, uma linha, uma 

fronteira, delimitada desde a elaboração do termo de referência que orienta a 

feitura desses estudos. Trata-se de uma hierarquização de saberes muito bem 

marcada, que se expressa, inclusive, na quantidade de profissionais das 

distintas áreas que participam de estudos que envolvem avaliação de impactos 

“ambientais”. A título de comparação, basta observar que, no caso em análise, 

foram contratados apenas dois cientistas sociais para fazer a avaliação de 

conflitos com as populações tradicionais e indígenas, e um número muito 

superior de cientistas para os estudos do meio físico e biótico6. É a partir do peso 

                                                             
6 Sem ter feito uma pesquisa mais bem qualificada sobre a quantidade de  pesquisadores 
envolvidos nesse estudo, inclusive, aqueles que não possuem registro na descrição oficial das 
equipes técnicas, poderia, num esforço apriorístico, estimar um número dez vezes maior de 
profissionais contratados para atender os meios físicos e bióticos e, ainda sim, estar 
subestimando o número real de pesquisadores envolvidos  em cada meio. Tal desproporção fica 
ainda mais patente se levarmos em conta a totalidade dos estudos de inventário hidrelétrico, do 
qual a AAI  se origina. Pretendo em novos trabalhos tornar mais bem apresentável essa equação 



atribuído a certos saberes que se pode começar a entender como se dá a 

participação de cientistas sociais nos quadros analíticos institucionais. Como 

corolário, os próprios cientistas sociais que participam desses quadros parecem, 

por um lado, ser guiados ao canal de forças das ciências ditas hard e, por outro, 

ser ensacados pelos limites da geografia física e econômica, a delimitar a 

fronteira em que se dará a gestão territorial7. 

A oposição ontológica entre natureza e cultura é emblemática nesses 

estudos. Mas, afora a operacionalidade do pensamento dualista, que marca 

tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais no decurso de 

institucionalização de suas disciplinas, no âmbito dos estudos ambientais para 

fins de licenciamento ambiental, espera-se, principalmente de antropólogos, um 

padrão narrativo no molde malinowskiano, que prime pela máxima objetividade, 

desconfie das teorias e generalizações dos nativos, e omita as condições 

concretas da pesquisa antropológica (Oliveira, 1999: 61). O conceito de cientista 

neutro, herança positivista, está fortemente incrustado nesses estudos. E o que 

sobra do “desencantamento do mundo” é o recrudescimento do valor de verdade 

– uma verdade que coloque os empreendimentos como factíveis e a custos 

socioambientais também possivelmente manejáveis8. 

Refletindo sobre as redes e relacionamentos pessoais que estruturam o 

campo do desenvolvimento, Ribeiro caracteriza o “desenvolvimento como a 

expansão econômica adorando a si mesma” (2012: 197). Nesse sentido, quais 

são as características do campo de poder que sustenta o sistema de crença de 

uma parcela específica do campo do desenvolvimento, qual seja o setor elétrico? 

Qual a perspectiva epistemológica que se faz hegemônica nesse campo? Tendo 

                                                             
7 Em linhas gerais, disciplinas como física, química, biologia e geologia são consideradas hard 
sciences ou “ciências duras”. Em oposição, antropologia, história, psicologia e sociologia são 
chamadas de soft sciences, “ciências moles”. Essa divisão apoia-se basicamente na suposição 
de que as “ciências moles”, as ciências sociais, careceriam de rigor na constituição de seus 
métodos científicos. Para um debate sociológico acerca do problema da diferenciação entre 
as hard sciences e as soft sciences, destacando aspectos de natureza organizacional da 
atividade científica, em detrimento das discussões de ordem ideológica e filosófica, isto é, em 
torno dos componentes cognitivos e prescritivos acerca da organização da atividade científica, 
ver Beato F. (1998). Para uma recusa à dissociação entre método e prática sociológica, ver 
Bourdieu et al. (2004). 
8 “O conceito de ‘desencantamento do mundo’ [de Max Weber] representou a busca de um 
conhecimento objetivo, liberto de sabedorias ou ideologias reveladas e/ou aceitas. Nas ciências 
sociais ele traduziu-se na exigência de que não rescrevêssemos a história em nome das 
estruturas de poder vigentes. Tal exigência constituiu um passo fundamental no sentido de 
libertar a atividade intelectual de manietadoras pressões externas e da mitologia, e continua a 
manter-se válida” (Wallerstain et al., 1996: 110). 



em vista essas inquietações mais abrangentes9, tomo como principais perguntas 

deste texto as seguintes: que ciência está a legitimar o processo administrativo 

de territorialização, limitando o enquadramento analítico dos conflitos com os 

povos indígenas a “espaços” controláveis? Quais os saberes/fazeres que se 

espera de um “especialista em índios”? 

Partindo, assim, para essas questões – que perpassam trabalhos 

reconhecidos sobre processos de territorialização no Brasil (como Oliveira, 1998) 

e sobre novas políticas indigenistas (Souza Lima & Barroso Hoffman, 2002), e 

abordagens que se aproximam da ecologia política (Little, 2006; Barbosa de 

Oliveira, 2012) –, me apoiarei no capítulo do livro Multiculturalismo, de Semprini 

(1999), chamado “O nó górdio epistemológico”. O autor, ao apresentar a questão 

multicultural a partir das diferenças que marcaram a sociedade norte-americana, 

sobretudo após os anos de 1960, com o movimento pelos direitos civis, faz uma 

interessante análise sobre as tradições intelectuais que alicerçam o que 

considera serem uma epistemologia multicultural e uma epistemologia 

monocultural10. No embate entre ambas as tradições de pensamento, Semprini 

destaca: 

 
a posição multicultural apoia-se sobre uma mudança de 
paradigma, ela invoca a estabilidade, a mistura, a 
relatividade como fundamentos de seu pensamento. A 
análise monocultural aparece assim como infinitamente 
mais simples e tranquilizadora. Ela garante que a verdade 
existe, que é possível conhecê-la, que existe uma solução 
para cada problema e que é a ciência quem dará tal 
solução (1999: 89). 

                                                             
9 As teorias que acompanharam o tema do desenvolvimento, direcionadas a sua desconstrução 
(Ferguson, 1990; Escobar, 1995), junto às corrente do “pós” (pós-estruturalismo, pós-moderno, 
pós-colonial e pós-desenvolvimento) e aos estudos subalternos, representados, principalmente, 
pelos trabalhos de Sachs (2000 [1992]), Mignolo (2003 [2000]), Quijano (2000), Rist (2008), 
Spivak (2010 [1988]) e Santos (2010), entre outros, serão essencialmente importantes para um 
debate futuro. 
10 Para o primeiro caso, Semprini (1999: 81-96) passa em revista as principais correntes de 
pensamento pós-Auguste Comte, chegando até os pós-modernos, esquematizando quatro 
pilares principais da epistemologia multicultural. Seriam eles: a realidade é uma construção, as 
interpretações são subjetivas, os valores são relativos, o conhecimento é um fato político. Para 
o segundo caso, recorre a termos do filósofo e escritor norte-americano John Searle, como uma 
espécie de síntese sobre a herança intelectual ocidental, destacando-os: a realidade existe 
independentemente das representações humanas, a realidade existe independentemente da 
linguagem, a verdade é uma questão de precisão de representação, o conhecimento é objetivo. 
O encadeamento lógico dessas premissas levaria a outros quatro pontos: uma redução do sujeito 
às suas funções intelectuais e cognitivas, uma desvalorização dos fatores culturais e simbólicos 
da vida coletiva, a crença em uma base biológica do comportamento, orgulho pelas conquistas 
do pensamento ocidental. 



 
Ao colocar a dualidade nesses termos, o autor argumenta que a opinião 

pública, apoiada em uma desconfiança anti-intelectual, tende a se posicionar 

pela existência do “bom senso”, das coisas “como elas são”, e não do lado do 

multiculturalismo. Nesse sentido, e a partir do rótulo criado em torno dos 

apoiadores do multiculturalismo, “para a opinião pública norte-americana atual, 

não existe conflito entre duas epistemologias, mas entre a América autêntica e 

seus inimigos” (Ibid.: 90). Acredito que o cenário acerca das representações 

políticas e científicas sobre os aproveitamentos hidrelétricos (AHEs) no Tapajós, 

assim como em outras bacias, possa ser percebido de forma bastante próxima 

às “aporias conceituais” que circunscrevem o espaço intelectual e político 

descrito por Semprini. 

 

Situando-me no campo do desenvolvimento 
 

Em dezembro de 2012, aceitei o convite da empresa de consultoria 

ambiental Ecology Brasil, sediada no Rio de Janeiro, para participar do estudo 

da AAI da bacia Tapajós-Jamanxim. Pelo lado do contratante, havia a 

expectativa de que a minha participação na avaliação de conflitos com os povos 

indígenas fosse um fator positivo, tendo em vista a experiência acumulada nos 

anos em que trabalhei como assessor da Funai, acompanhando procedimentos 

administrativos de licenciamento ambiental. Para mim, o desafio era como 

empreender uma microrresistência, nos termos de Scott (2002), dentro da 

própria estrutura criada pelo setor elétrico. 

Na verdade, minha inquietação tinha origem nas tratativas ocorridas entre 

a Coordenação Geral de Gestão Ambiental (CGGAM) da Funai e a 

Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos (SGH) da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acerca das situações de conflito 

vivenciadas nas terras indígenas (TIs)  e que reverberavam em nosso trabalho 

como técnicos da Funai. Os registros ativos fornecidos pela Aneel às diferentes 

empresas para a realização de estudos de inventário hidrelétrico causavam uma 

série de impactos aos povos indígenas, em razão dos métodos de concorrência 

estabelecidos pelas empresas já no primeiro procedimento para avaliar a 



potencialidade energética de um rio11. Na ocasião, os representantes da 

SGH/Aneel deixaram claro que o principal objetivo do órgão é conhecer o 

potencial hidroenergético que os rios podem oferecer. E, baseando-se em uma 

prerrogativa que preza pela concorrência entre os empreendedores, o órgão não 

impõe restrições aos pedidos de registro para a realização dos inventários.  

Àquela altura, procurávamos (técnicos da CGGAM) entender a atuação e 

controle dessa agência relativos aos estudos de inventário, para melhor 

responder às pressões e demandas que nos chegavam no âmbito dos 

procedimentos de licenciamento ambiental. Tratava-se de compreender os 

procedimentos adotados por cada instituição, com vistas a projetar um 

procedimento comum e anterior à fase de licenciamento ambiental. Foram 

dessas reuniões promovidas pela Funai com a Aneel que surgiu meu incômodo 

em relação à noção autoevidente e nada natural12 de “vocação energética”, bem 

como a constatação de que se aplicavam critérios meramente receituários de 

avaliação dos impactos ambientais13. 

                                                             
11 Isso ocorria principalmente nas bacias hidrográficas situadas no estado de Mato Grosso, onde 
inúmeras empresas (com a participação de representantes do agronegócio) se lançaram no 
potencial mercado energético, com a expectativa de construção de centenas de pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs). Quando da aprovação de despacho do estudo de inventário do rio 
Tapajós (em que foram identificados sete AHEs com potência de 14.245 megawatts de 
capacidade instalada), publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 25 de maio de 2009, a 
agência reguladora informou que de 1999 a 2009 tinha aprovado 430 estudos de inventário 
hidrelétrico no país, entre UHEs e PCHs, com potencial de 62,8 mil megawatts (ver: 
<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias_boletim/?fuseaction=boletim.detalharNoticia&idNo
ticia=343>). Desse montante de estudos, uma quantidade bastante expressiva foi realizada 
próximo a TIs, ou dentro delas.  
12 O paradoxo é proposital. Quando afirmo que a noção é autoevidente, relaciono-a à perspectiva 
do setor elétrico, a partir de um determinismo vindo de certa apropriação da geográfica física e 
econômica que caracteriza o rio como vocação energética. A meu ver, não se trata de uma noção 
natural, já que ela oculta em suas produções cartográficas e em outras formas de discurso as 
ligações (inclusive simbólicas) das populações indígenas e ribeirinhas com o ambiente. Não se 
trata de um espaço natural inerte e silencioso, como informa Barbosa de Oliveira (2012: 163), 
recuperando reflexões de Tim Ingold, mas de um ambiente que só pode ser definido em função 
dos seres vivos que ali habitam e com o qual estabelecem relações.  
13 A Aneel não questiona a análise de avaliação dos impactos levantados pelos diferentes 
estudos; parte-se do pressuposto de que a equipe técnica que assina os estudos tem 
responsabilidade sobre os dados apresentados. Após os estudos entregues, a agência apenas 
confere-os com um check list, para então aceitá-los, não se detendo na avaliação de impactos. 
O que se faz é uma ponderação acerca do custo x benefício de cada repartição de queda (para 
uma melhor visualização técnica dessa relação foram desenvolvidas, por consultores, tabelas 
comparativas com distintos vetores associados ao que seria, ou quais seriam, o custo e o 
beneficio. A que apresentar melhor relação entre ambos, será escolhida como a melhor 
repartição e, possivelmente, será aprovada pela Aneel como aproveitamento ótimo). Como se 
vê, o fato de a questão ambiental ser analisada exclusivamente com base em dados secundários 
pode levar a conclusões parciais, que subestimem os potenciais impactos. A partir do aceite de 
um dos estudos, são estabelecidos prazos para que todos que solicitaram o registro do trecho 



Vislumbrei assim no trabalho de consultoria a possibilidade de inserir na 

AAI outros pontos de vista sobre o ambiente, que fossem definidos pela análise 

das relações sociais e territoriais indígenas, e que considerassem os indígenas 

como dotados de agências próprias14. Por esse caminho, possivelmente, me 

distanciaria de nexos passivos de vocações econômico-energéticas. Nesses 

termos, imaginava apontar – em um documento que, em tese, deveria anteceder 

os EIAs – impactos e diretrizes que pudessem ser levados em consideração 

pelos gestores competentes. Era conhecedor das pressões e exercícios de 

poder dos órgãos setoriais de Estado para a obtenção da licença ambiental sem 

a devida identificação e avaliação dos impactos sobre terras e povos indígenas 

na fase de licenciamento, e das postergações das mesmas, por meio de um dos 

termos utilizados na gramática do licenciamento: as condicionantes15. Antecipar 

as avaliações de impacto e a participação das populações indígenas nos projetos 

e estudos, em minha cabeça, ainda tomada pelo ordenamento de políticas 

públicas, era essencial. Observava, também, a arena pública em torno dos 

empreendimentos e a apropriação de algumas ideias e diretrizes, identificáveis 

nas formas de ação coletiva e nos argumentos empregados, buscando interferir 

no processo decisório que estabelece normas e regras de utilização de recursos 

naturais, no sentido de ampliá-lo. 

Ingenuidade, diriam alguns; pretensão, diriam outros; “pesquisador 

inimigo”, afirmariam outros tantos, mais engajados. O fato é que a minha 

participação nesse estudo – que não significa aceitação do mesmo, como 

veremos mais à frente – possibilitou-me um pouco mais de inserção no campo 

empresarial que atua na burocracia do desenvolvimento (Barroso, 2014). Pude 

                                                             
inventariado também os entreguem. A fixação desses critérios está estabelecida nas resoluções 
normativas nº393/1998 e nº412/2010. 
14 Note-se que o trabalho de consultoria apoia-se, em grande medida, em relações pessoais com 
integrantes das redes do licenciamento ambiental. Para um debate sobre as “amizades 
instrumentais”, ver Wolf (2001). Sobre reflexões acerca do capital especifico do campo 
ambiental, em que pese a circulação de pessoas nas posições assumidas pelos atores no 
licenciamento ambiental, ver Zhouri (2012). 
15 Como havia notado na elaboração das diretrizes da AAI para a questão indígena, “a defesa de 
que o licenciamento ambiental tem sido uma ferramenta preventiva entre o desenvolvimento 
econômico e social e a proteção ao meio ambiente não parece se enquadrar na garantia da não 
violação de direitos indígenas legalmente constituídos, como pudemos observar a partir dos 
procedimentos instituídos na região da bacia do Tapajós que foram a licenciamento, [pois] todos 
tiveram problemas bastante graves, infringindo o caráter da precaução, dos direitos humanos, 
da necessidade de reprodução social e cultural indígena, de participação e controle social, e da 
proteção ao meio ambiente” (texto original entregue pelo autor à Ecology, intitulado “Diretrizes e 
recomendações”). 



acompanhar um pouco das rotinas e exercícios de poder que se situam na 

relação entre Estado, empresas privadas e povos indígenas e tradicionais. 

Embora meu lugar como consultor tenha propiciado um contato maior com 

funcionários de cargos técnicos e gerenciais da empresa de consultoria, participei 

de reuniões com a presença do alto escalão do setor elétrico16. E pude, de 

maneira mais incisiva, ter contato com o uso de uma gramática própria para lidar 

com os conflitos na bacia do Tapajós, tanto por meio de discursos proferidos em 

reuniões, quanto de comentários escritos em resposta aos documentos que 

entreguei à empresa.  

Acredito que, por ter sido um observador direto do ambiente político-

administrativo dos aparelhos estatais de poder, via Funai, e das empresas 

privadas (em escala bem mais reduzida), via consultoria ambiental, em seu 

exercício junto aos povos indígenas, posso trazer algumas questões para o 

debate sobre a doxa ambiental, sobre a qual Zhouri (2012) discorre (ver também 

Zhouri et al., 2005), e sobre o poder tutelar, questão analisada por Souza Lima 

(1995), mas, principalmente sobre as práticas empreendidas cotidianamente por 

certas elites para gestar e gerir territórios (Souza Lima, 2002)17.  

 
 
O poder de controle social da AAI 
 

Normalmente, tomamos conhecimento da existência de um AHE quando 

o procedimento administrativo de licenciamento ambiental correspondente já 

está em andamento. No entanto, muitas articulações advindas de planejamentos 

e estudos são realizadas pelo setor elétrico até que se chegue aos EIA 

propriamente ditos. Grande parte das UHEs que barraram ou estão em vias de 

barrar os principais rios da Amazônia para fins de produção energética é 

resultado de estudos iniciados nos anos de 1970. De lá para cá, pouco ou quase 

nada mudou no que diz respeito às definições acerca da melhor alternativa de 

                                                             
16 Não se tratava de uma novidade, já que ocupei cargo de Direção e Assessoramento Superior 
(DAS) na Funai, havendo encontrado, em diferentes situações, os mesmos atores que 
pertencem a essa “elite político-administrativa” (Barroso, 2014) em outras reuniões de governo. 
17 Almejo, em um exercício posterior, a partir dos trabalhos de Barroso Hoffmann (2005, 2011) e 
Barroso (2014), discorrer empiricamente sobre como as mobilizações dessa elite são feitas, 
levando-se em conta a especificidade desses grupos dominantes.  



aproveitamento de potencial hidrelétrico das bacias hidrográficas. Não fosse a 

determinação normativa de se realizar a AAI, esses estudos possivelmente 

continuariam sendo analisados unicamente por técnicos e gestores do setor 

elétrico, respeitando-se os interesses nacionais, bem longe de ideologias 

políticas. Evitar-se-ia, assim, a participação de pessoas supostamente “sem 

qualificação técnica para tecer críticas ao setor elétrico”, como explicitou a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ao antropólogo contratado pela mesma 

– que ousou considerar o AHE São Manoel inviável na perspectiva do ECI – ou 

de acordo com as ênfases dadas pela Coordenação Técnica de Meio Ambiente 

(CTMA) à minha análise sobre os conflitos dos empreendimentos com os povos 

indígenas.   

A incorporação da AAI aos estudos de inventário é um exemplo bastante 

emblemático do que Leite Lopes chamou de processo de ambientalização18. A 

obrigatoriedade dessa avaliação decorreu de um “esforço” de revisão do 

conteúdo relativo ao Manual de inventário hidroelétrico de bacias hidrográficas 

(1997), iniciado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em 2004, para atender 

às “mudanças ocorridas, nestes últimos dez anos [1997-2007], no setor elétrico 

brasileiro, particularmente nas áreas da legislação, do meio ambiente, dos 

recursos hídricos e dos aspectos institucionais” (Brasil, Ministério de Minas e 

Energia, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, 2007: 3). 

Elaborado pelo MME e pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), 

no âmbito do projeto “Energy Sector Technical Assistance Loan” (Projeto de 

Assistência Técnica ao Setor Elétrico - Estal)19, do Banco Mundial, o manual 

estabelece em seu capítulo 6 as instruções para a elaboração da AAI. Em linhas 

                                                             
18 O termo ambientalização é um neologismo desenvolvido por homologia a outros usados nas 
ciências sociais, tais como industrialização e proletarização. Designa o processo de constituição 
de uma questão coletiva e pública, a “questão ambiental”, que emerge como fonte de legitimação 
e argumentação nos conflitos sociais, bem como de uma interiorização de comportamentos e 
práticas por meio da promoção da educação ambiental (Leite Lopes, 2006). 
19 Esse mesmo projeto financiou a contratação de 84 estudos, que serviram de base técnica para 
a elaboração do Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM 2030), pela Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral (SGM/MME). Ver: 
<http://www.mme.gov.br/sgm/menu/relatorios_plano_nacional_mineral.html>. Note-se que, para 
compor o grupo de trabalho responsável pela revisão e elaboração do novo manual, foram 
convidados vários órgãos de governo, relacionados a distintas áreas temáticas. A Funai, 
contudo, não foi um deles, a despeito de o componente-síntese “povos indígenas” figurar na 
estrutura analítica dos critérios socioambientais para os estudos de inventário e AAI. Tampouco 
a Fundação Cultural Palmares participou do grupo de trabalho – os quilombolas estão inseridos 
no componente-síntese “populações tradicionais”. 



gerais, como observei no produto entregue à Ecology intitulado “Conflitos com 

os povos indígenas”, procurou-se adequar as políticas e linhas de financiamento 

à rubrica de desenvolvimento sustentável, no marco do qual as garantias 

ambientais se fazem necessárias20. Minha observação, porém, não foi aceita, 

uma vez que a CTMA considerou-a “subjetiva”. 

Também foram inseridas no manual de 2007 orientações sobre os usos 

múltiplos da água, em consonância com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), e sobre novos sujeitos de direito, a saber, populações 

tradicionais. Para o primeiro caso, em observação ao manual, escrevi no 

documento intitulado “Conflitos com povos indígenas - parte II”21 um item na 

perspectiva de ser incorporado na AAI, intitulado “Vocação, usos múltiplos e ‘etc’: 

conflitos socioculturais e cosmológicos”22, que foi categoricamente 

desconsiderado no resultado final do estudo. Abaixo, reproduzo um pequeno 

trecho desse item: 
Para o setor elétrico [,] a bacia tem uma vocação. E essa 
vocação é a geração de energia [,] que precisa ser verificada, 
estimada [em] seu potencial hidrelétrico. O estudo de inventário 
é responsável por determinar esse potencial, estabelecendo a 
melhor divisão de queda por meio da relação custo x benefício, 
ou seja, máximo de energia ao menor “custo” e “com mínimo de 
impacto ao meio ambiente”. O inventário hidrelétrico dos rios 
Tapajós e Jamanxim é bem claro a respeito da suposição acima 
relatada, tomemos como exemplo o seguinte texto: 
“A exemplo de seus congêneres, os rios Tocantins, Xingu e 
Madeira, a faixa de transição entre os sedimentos Terciários e o 
Embasamento Cristalino permite a exploração de queda em 
trechos aquinhoados com vazão de valor considerável, 
resultando em aproveitamentos de economicidade garantida. 
O mesmo ocorre no rio Tapajós, justamente no trecho das 
corredeiras de São Luiz, onde é possível a implantação de um 

                                                             
20 O próprio crescimento dos aparelhos de Estado para lidar com essa nova agenda ambiental, 
em que atuam novos e velhos atores sociais da cena política, faz parte do paradoxo que envolve 
as questões ambientais no Brasil. Se, por um lado, a formulação de políticas públicas tem 
incorporado cada vez mais os preceitos de sustentabilidade ambiental, de modo a tornar possível 
o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais, por outro, percebe-se que 
a adoção de uma nova “mentalidade ambiental” nos dispositivos e normas legais não 
necessariamente implica a garantia de cumprimento dos direitos constituídos (Folhes, 2013). 
21 Esse documento foi escrito a partir de uma base previamente elaborada por cientistas sociais, 
funcionários da Ecology. 
22 Na ocasião, observei que, na “maioria dos casos onde se apresenta ou se discute diretrizes 
sobre usos múltiplos da água, observa-se [que] as atividades que devem estar contempladas 
recaem sobre feições socioeconômicas, ambientais e estratégicas, relativas à pesca, 
abastecimento urbano, saneamento básico, irrigação, aquicultura, transporte, uso industrial, 
turismo, lazer e etc. É justamente sobre essa expressão de origem latina [,] que significa “e os 
restantes” ou “e outras coisas mais” [,] que nos deteremos na análise deste tópico, de modo a 
evidenciar outras concorrências ao uso de um rio, do curso d’água, da água, da morada”. 



empreendimento com 6.133 MW [megawatts], com um mínimo 
de impacto no Parque Nacional da Amazônia” (ELN/CNEC, 
2008:9, grifo meu). 
Embora deva ser ressaltado que existem leis de regulação de 
mercado e que estabelecem a necessidade de custos 
econômicos reduzidos visando o interesse público, os próprios 
termos e categorias utilizadas [utilizados] são reveladores da 
filosofia que opera nesses procedimentos de ocupação, 
conquista e domínio territorial, com relações pragmáticas 
totalmente avessas aos relacionamentos que os índios fazem 
dos [mantêm com os] rios. Não importam as relações que 
possam existir entre as pessoas e o ambiente. São 
externalidades arbitrárias demais para conceber políticas de 
desenvolvimento econômico. Do ponto de vista da economia, 
grosso modo, é como se a “natureza” tivesse criado as 
condições para que o homem dela se apropriasse e pudesse 
gerar crescimento econômico, por isso o termo “vocação”, 
expressando tanto ideologicamente o domínio do homem sobre 
a natureza, quanto economicamente a incorporação de um ativo. 

 
É interessante notar que esse item, especificamente, traçava uma relação 

direta entre o caso em análise e os resultados do ECI do AHE São Manoel, que, 

à época, havia sido modificado pela EPE. Essa é uma questão importante, uma 

vez que todas as análises no texto que faziam referências a outros 

empreendimentos da bacia do Tapajós e que extrapolavam o recorte geográfico 

adotado nesse estudo não foram consideradas pertinentes para a versão final 

da AAI. Todas as análises críticas aos procedimentos administrativos de 

licenciamento ambiental, ou mesmo simples menções aos empreendimentos de 

Belo Monte, Teles Pires, São Manoel e Juruena, foram retiradas do texto. As 

primeiras alegações da CTMA partiram do pressuposto de que as descrições 

dos conflitos envolvendo os povos indígenas estavam detalhadas demais em 

comparação com os outros conflitos existentes na bacia. Ademais, entenderam 

que as análises que consideravam outros AHEs – em sua maioria, em estágios 

avançados do licenciamento ambiental – estavam sendo orientadas por “juízos 

de valor” e, portanto, não corresponderiam à “verdade” dos fatos. Chamou-me 

atenção o esforço considerável para que não fossem retomadas críticas a AHEs 

em andamento. 

Por meio de um breve exercício comparativo acerca das interferências 

das equipes técnicas do setor elétrico em estudos de seu interesse, creio ser 

importante destacar também as diferenças entre as alterações realizadas pela 

EPE no ECI do AHE São Manoel e aquelas empreendidas pela Ecology e pelo 



CTMA no meu trabalho. No primeiro caso, trata-se de um estudo voltado para a 

avaliação de impactos junto aos povos indígenas, observando as diretrizes da 

Funai, cuja norma administrativa legal estabelece que o mesmo seja coordenado 

por um antropólogo e que a equipe técnica deve assinar o estudo. Temos, para 

esse caso, uma desconsideração tripla da norma, pois o estudo não foi 

coordenado pelo antropólogo, a equipe técnica não assinou o estudo e a EPE 

suprimiu trechos importantes das análises do antropólogo sem a sua permissão. 

No meu caso, trata-se de um estudo do setor elétrico que não é avaliado pela 

Funai e tampouco, para minha infelicidade, necessita de assinatura técnica. 

Além disso, como consta no termo de referência elaborado pela Eletrobrás, 

“quaisquer alterações metodológicas que sejam necessárias no 

desenvolvimento do estudo deverão ser previamente acordadas e autorizadas 

pela Coordenação Técnica de Meio Ambiente”, sem necessariamente envolver 

a participação do antropólogo responsável. Isso quer dizer que, no caso da AAI, 

existe um controle social muito mais explícito, com vistas a atender as 

orientações do cliente, que no caso do ECI. São duas situações distintas de 

interferência no resultado dos estudos, mas com objetivos teórico-metodológicos 

e políticos muito próximos. 

Os limites deste artigo não me permitem realizar uma “etnografia mais 

densa” (para usar uma das alegações da CTMA contra o meu trabalho) sobre as 

condições de produção do documento, de forma a detalhar o campo no qual me 

inseri. Entretanto, a partir do percurso do documento original escrito por mim e 

dos embates travados na defesa dos meus argumentos junto ao CTMA e à 

Ecology, é possível observar um pouco dos bastidores do “mercado de projetos” 

e a consequente gestão de territórios e populações promovida pelos 

procedimentos de licenciamento ambiental. 

Primeiramente, é importante notar que, para trabalhar como consultor, é 

necessário, na maioria das vezes, estar inscrito junto ao cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ), para que a empresa contratante possa pagar pelo seu 

serviço. Isso é emblemático, pois já delimita os possíveis participantes desses 

projetos, privilegiando pessoas que se voltam para essa atividade, para esse 

campo de atuação profissional. Ter CNPJ é um dos principais requisitos para 

fazer parte da rede de consultores externos do mercado da consultoria. No meu 

caso, após me tornar uma pessoa jurídica, o procedimento inicial consistiu em 



apresentar uma proposta de trabalho que, uma vez aprovada, gerou, por parte 

da empresa, uma autorização de trabalho (AT). Esse era o contrato entre as 

partes, que estabelecia atividades, produtos e pagamentos. De maneira geral, 

cada uma dessas ATs está relacionada a um elemento de custo, que se vincula 

a um projeto, bem como a um gerente de projetos (project manager). Essa figura 

administrativa, que está amarrada à cadeia hierárquica da empresa, será a 

pessoa responsável por acompanhar “tecnicamente” o trabalho de todos os 

consultores contratados para realizar o mesmo projeto23. O sucesso do projeto, 

em termos de resultado e relacionamento com o cliente, passa em grande 

medida pela capacidade de gestão institucional, econômica e técnica desse 

gerente de projetos24. Tais gerentes costumam se dividir em áreas de atuação: 

socioeconomia, biótica e física. No entanto, possuem em sua prática 

experiências multidisciplinares bastante relevantes. 

Uma pergunta a se responder: o que esses gerentes têm a ver com o 

poder de controle social da AAI? Considero importante destacar minimamente o 

capital institucional dos gerentes da Ecology (que, em outras empresas de 

consultoria ambiental, podem receber outras classificações), para indicar que 

são atores relevantes na construção e defesa de argumentos utilizados no 

estudo. Normalmente, possuem formações em grandes centros de pesquisa 

nacional e internacional, com especializações na própria área ou títulos de 

Master of Business Administration (MBA)25, e estão inseridos em uma rede muito 

bem mapeada de empresas de consultoria ambiental e órgãos de governo. Tais 

gerentes assumem um papel de mediação bastante complexo junto a todos os 

outros atores técnicos e políticos que estão inseridos no projeto. A começar pela 

própria empresa consultora, passando pelo cliente – que pode se ramificar por 

um número bastante expressivo de empresas consorciadas e seus acionistas – 

e chegando aos órgãos de controle do Estado e aos consultores externos 

                                                             
23 Na tese de doutorado de Bronz (2011), é possível observar de maneira mais detalhada as 
funções e organogramas das empresas consultoras e os empreendedores. 
24 No caso da AAI, três gerentes de projetos foram mobilizados para elaborar o produto, sendo 
dois da área das ciências naturais e um da socioeconomia. Em um projeto como a AAI, estão 
em jogo alguns milhões de reais, somente para a sua elaboração. 
25 Principalmente os consultores formados em ciências naturais e físicas. Os consultores das 
ciências sociais dificilmente possuem pós-graduação em sua área. Uma das justificativas pode 
residir na pouca atratividade e/ou receptividade de certos setores da academia a essas práticas. 
As universidades não se constituem, portanto, na principal base organizativa de apoio à 
investigação para os egressos das ciências sociais que atuam em empresas privadas, bem como 
em empresas públicas. 



contratados. No caso em questão, o cliente era o Consórcio Tapajós, cujas 

empresas possuem interesses diretos nos AHEs da bacia – muitas delas haviam 

investido somas consideráveis de recursos para a realização de estudos de 

licenciamento ambiental já em andamento no rio Tapajós26. Desse consórcio, 

que articula diferentes grupos de poder, criou-se a CTMA27. A princípio, os 

gerentes, junto com os coordenadores de núcleos (como vegetação, fauna e 

socioeconomia), bem como alguns consultores externos, estabelecem contato 

direto com os técnicos da CTMA, discutindo os resultados de cada produto. Em 

suma, era a partir desse debate técnico que, a princípio, se aprovava ou não os 

produtos de cada desembolso. 

Dito isso, temos a seguinte estrutura: eu, antropólogo, contratado como 

consultor externo, na figura de uma pessoa jurídica, apresento o meu trabalho, 

que consiste na produção de conhecimento sobre as populações indígenas, para 

ser avaliado pelo gerente de projetos da empresa de consultoria ambiental. Este, 

por sua vez, tem o seu desempenho avaliado pela diretoria administrativa e pela 

presidência da empresa em que trabalha. A presidência, por sua vez, possui 

contato direto com os chefes, diretores e presidentes das empresas para as 

quais a empresa de consultoria oferta seu trabalho. Não raro, esses gerentes 

acompanham de forma direta as reuniões entre ambos – mesmo quando não as 

acompanham, são articuladores diretos das negociações realizadas. Enquanto 

responsáveis técnicos pelo estudo, receberão críticas de seus clientes em torno 

das condições ideais em que pretendem que o produto seja entregue à 

publicidade. Em uma comparação com a dinâmica na academia, o gerente de 

projetos seria como um orientador, a opinar sobre o trabalho do consultor e, 

eventualmente, sugerir alterações. No entanto, embora assuma uma posição 

técnica, insere-se no campo de atuação empresarial. Uma série de outros 

“orientadores”, ligados ao cliente, dirão para ele como e por onde deverá seguir 

para o sucesso da redação final do estudo, mesmo que os gerentes não 

                                                             
26 Esse conjunto de agentes e grupos sociais, com grande capacidade de lobby em face das 
instituições públicas, constitui o campo de disputas e pressões-chave para dotar de legitimidade 
e viabilidade os empreendimentos, no marco da retórica sobre o “interesse nacional”. 
27 Como informa Bronz, em relação aos procedimentos administrativos de licenciamento 
ambiental, os empreendedores “contam com equipes selecionadas de consultores, assessores, 
advogados e funcionários administrativos de variadas funções, que ademais de trabalharem para 
cumprir com os requisitos formais do procedimento administrativo, formulam e adotam as 
estratégias propriamente empresariais para a obtenção das licenças” (2011: 50). 



considerem as escolhas pertinentes. Os gerentes, algumas vezes, recorrem a 

estratégias opostas às dos funcionários e assessores da equipe técnica do 

empreendedor, mas usam categorias e discursos semelhantes. 

 Era no marco dessa hierarquia empresarial e tecnocrática bastante 

complexa que eu me situava para defender o meu trabalho analítico sobre 

conflitos com os povos indígenas em torno do uso dos recursos naturais, 

especificamente do rio Tapajós, para fins de geração energética. Além da equipe 

técnica formada por funcionários da empresa consultora Ecology, havia ainda a 

equipe técnica formada pelo empreendedor, o Consórcio Tapajós. Todos esses 

sujeitos elaboravam e reelaboravam estratégias para a condução dos estudos 

que antecedem ou promovem o licenciamento ambiental. É interessante notar 

que, embora se empreguem esforços para diluir as identidades autorais 

envolvidas na produção de conhecimento, o documento final deve ter o selo e a 

autoria do setor elétrico.  

Minha estratégia de avalição de conflitos com os povos indígenas seguiu 

por dois caminhos. Um de ordem mais simbólica, no qual tento minimamente 

apontar outras vocações de uso do rio pelas populações indígenas, e outro de 

natureza eminentemente política, embora não os tratasse como coisas distintas. 

O primeiro foi realizado com a ajuda de dados levantados por cientistas sociais 

do quadro de funcionários da Ecology, como já informado anteriormente, 

acrescidos de informações de que eu já dispunha, que remontavam a minha 

atuação, como assessor da Funai, nos procedimentos administrativos de 

licenciamento ambiental dos AHEs de Teles Pires e São Manoel28. E o segundo, 

de forma mais autoral, a partir de dados também provenientes de minha 

experiência na Funai. Assim, procurei “indicar os processos sociais engendrados 

na ‘questão ambiental’ refletidos nos procedimentos administrativos que 

objetivam construções de hidrelétricas na Amazônia e de procedimentos 

                                                             
28 Vale destacar que grande parte desse texto, intitulado originalmente “Conflitos com povos 
indígenas - parte II”, foi utilizada no item “Diagnóstico socioambiental” e uma pequena parte, no 
item “Conflitos com povos indígenas”, ambos integrantes do documento final da AAI. Cabe 
destacar, em relação a esse documento final, que o item “Análise de conflitos” foi elaborado com 
a participação de outro consultor externo da área das ciências sociais, para atender às questões 
relacionadas às populações tradicionais.   



administrativos que buscam garantir direitos à terra, como modo de identificação 

de questões que subjazem os conflitos”29 . 

Pretendi abordar a noção de conflito com populações indígenas a partir 

do próprio processo social que conforma o licenciamento ambiental e a 

linguagem sobre impactos ambientais, em sua pretensa objetividade no que diz 

respeito à mediação de relações sociais. Tratava, assim, de colocar em debate 

uma análise que provinha da minha experiência como formulador, avaliador e 

participante de procedimentos de licenciamento ambiental. Parti do 

entendimento de que o conflito mais abrangente, no que diz respeito a povos 

indígenas, situava-se nos meandros da “agenda ambiental” e na luta pela terra. 

Ou seja, procurei chamar a atenção para o histórico dos procedimentos 

administrativos de licenciamento ambiental de UHEs na própria bacia do Tapajós 

e para os conflitos já existentes e potenciais, devidos à imposição de outro uso 

de um recurso natural extremamente valioso, em múltiplos sentidos e contextos, 

para as populações indígenas. Busquei, ainda, atentar para as pressões 

existentes nos procedimentos de demarcação de TIs na bacia. Note-se que os 

procedimentos administrativos de demarcação de diversas TIs situadas na bacia 

estão inconclusos, sem que haja perspectivas de finalização no horizonte 

temporal mais imediato. 

Os “novos” conflitos produzidos pelo setor elétrico possuem diferentes 

conformações, mas têm suas raízes na mesma perspectiva de conquista 

territorial pelo Estado. Como desdobramento, tenta-se inserir os índios no 

mercado do desenvolvimento, por meio dos procedimentos de licenciamento 

ambiental, particularmente a partir de medidas de mitigação e compensação. 

Esse jogo duplo de ações de cunho desenvolvimentista e de ação indigenista já 

foi observado por outros autores, para outros momentos históricos da política 

indigenista30. Outrossim, com o incremento e a sistematização dos 

procedimentos de licenciamento ambiental em TIs, percebo que há uma 

confusão oportuna por parte do governo, em todos os âmbitos, e por parte de 

                                                             
29 O trecho dessa citação foi originalmente escrito na introdução do documento que apresentei à 
Ecology, intitulado “Análise de conflitos com os povos indígenas situados no ‘complexo Tapajós-
Jamanxim’”. Apesar das muitas alterações realizadas, essa passagem foi mantida na versão final 
do item “Conflitos com povos indígenas” da AAI, mas, a meu ver, descaracterizada, funcionando 
apenas como instrumento retórico, uma vez que deslocada de seu contexto. 
30 Ver, por exemplo, Corrêa (2008). 



empresas públicas e privadas, em relação a planos de gestão e programas 

ambientais. Como, na maioria das TIs, não foram construídos, com a 

participação das populações locais, planos de gestão adequados – justamente 

o que se espera com a execução da Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) –, prevalecem os programas 

ambientais. Isso, em muitos casos, alimenta e/ou reproduz um modelo de política 

compensatória criado antes da introdução dos procedimentos administrativos de 

licenciamento ambiental. Segundo Zhouri, “os conflitos expressam processos em 

que a luta ocorre não somente pela conformação ótima de uma ‘aritmética das 

trocas e das reparações’, mas, sobretudo, pela legitimidade de outras formas de 

visão e divisão do ambiente e do espaço social” (2012: 115). Por esse caminho, 

as disputas em torno da definição do que seja uma gestão territorial indígena 

passam pelos novos instrumentos de licenciamento ambiental. 

Nas primeiras avaliações sobre meu texto/produto, não foram realizadas 

críticas mais substanciais e nenhuma grande mudança foi solicitada. Com a 

consolidação maior do documento e a necessidade de a Ecology faturar os 

produtos acordados em contrato, a análise de conflitos por meio da CTMA 

começou a circular por todas as holdings do Consórcio Tapajós, suas diretorias 

e superintendências. Como bem demonstrado por Ribeiro, em relação à 

construção de instituições de desenvolvimento, estas possuem em sua 

racionalidade burocrática estruturas que possibilitam acessar “uma grande 

quantidade de cooperação técnica e monitoramento” para “domesticar o 

ambiente imprevisível em que ocorre o ‘desenvolvimento’” (2012: 205-206). Não 

à toa, a partir do momento em que surgiram as críticas mais incisivas, 

politicamente falando – dirigidas, em um primeiro momento, à Ecology e, em 

seguida, a partir das tentativas de enquadramento técnico por parte da equipe 

de cientistas sociais do grupo Eletrobras31, aos pontos considerados críticos do 

meu trabalho, no tocante à integridade do setor elétrico –, a Ecology foi 

bombardeada pelo alto escalão do consórcio, que não titubeou em se valer de 

seu poder de contratante para forçar o contratado a acatar as mudanças 

solicitadas no texto da análise de conflitos, sob pena de rescindir o contrato. 

                                                             
31 Seria muito interessante se esses cientistas sociais pudessem refletir sobre a sua realidade 
profissional, pois não faltam constrangimentos, embates, perdas e ganhos no decurso de suas 
atividades. 



Uma das principais críticas da equipe da CTMA à Ecology deveu-se à 

adoção de uma metodologia que não tratava de impactos positivos dos 

empreendimentos. Destacou-se, de maneira bem clara, que a divulgação dos 

impactos positivos é uma das estratégias mais eficazes para a concretização dos 

AHEs. Quando não se adota tal perspectiva, sustentaram, está-se negando o 

ideal de desenvolvimento para a região. Uma das técnicas deixou transparecer 

que existe uma ala no setor elétrico que luta para que se efetivem os impactos 

positivos, pois, para muitos, “se não der para colocar 50 mil operários 

trabalhando na obra, que se dane”. É interessante notar que não existe uma 

homogeneidade no setor elétrico e que o mesmo é composto por muitas forças. 

Por fim, solicitaram à Ecology que retirasse as justificativas para não tratar de 

impactos positivos. Ribeiro (1994), ao explicitar o processo que entende por 

“consorciação”, esclarece que,  
 
por meio de diferentes discursos sobre o potencial de um projeto 
para o desenvolvimento regional e nacional, parceiros mais 
fracos na corrente associativa legitimam suas reivindicações de 
maior participação. O desenvolvimento regional é, assim, um 
argumento comum entre companhias que operam em nível local 
ou regional competindo com corporações nacionais ou 
internacionais. [...] dada a característica de mão dupla da 
consorciação, os discursos sobre desenvolvimento regional ou 
nacional podem ser um argumento que os parceiros mais fortes, 
isto é, aqueles representando concentrações maiores de capital 
ou poder, usem para legitimar a necessidade do projeto. A 
eloquência do argumento desenvolvimentista é evidente quando 
a cooptação de unidades menores é necessária (2012: 210s). 
 

Antes de as ameaças se tornarem mais críticas, participei de uma reunião 

técnica, na qual estavam presentes diretores e funcionários da Leme 

Engenharia, GDF Suez, Eletrobras, Eletronorte, Endesa Brasil e Ecology32. Entre 

as muitas críticas realizadas, destaco aquelas que foram direcionadas ao meu 

trabalho. De modo geral, afirmaram que “o documento questiona[va] a validade 

do próprio documento”33. Além disso, sustentaram que “o documento está 

                                                             
32 Reuniões técnicas são reuniões internas das equipes da consultoria e/ou das equipes das 
consultorias com o empreendedor.  
33 Seguindo os passos de Bourdieu, tendo a entender esse enquadramento da seguinte maneira: 
“a função de todas as fronteiras mágicas [...] consiste em impedir os que se encontram dentro, 
do lado bom da linha, de saírem, de saírem da linha, de se desclassificarem. Segundo Pareto, 
as elites estão fadadas a ‘extinção’ quando deixam de acreditar em si mesmas, quando perdem 
seu moral e sua moral, dispondo-se a cruzar a linha no mau sentido” (1996: 102). Em linhas 
gerais, o consórcio deixou claras as posições do jogo: as críticas devem ser feitas por quem está 
do outro lado da linha (movimentos sociais, índios ou quem quer que seja), não por quem está 



[estava] desequilibrado, a questão indígena entrou num nível de detalhamento muito 

maior do que os outros pontos”34. Observou-se que “não se trata de tese 

acadêmica, mas sim de um projeto hidrelétrico com foco para [sic] impulsionar 

esse projeto”35. Para tanto, “tem que sair do conforto intelectual. É preciso deixar 

de lado esse misticismo”36. As falas políticas se seguiam de falas técnicas – que, 

para nós, consultores internos e externos da Ecology, deveriam ser observadas 

como um coisa só, ao passo que se questionava a politização do documento por 

questões técnicas. Há muito se discute que os efeitos de obras de AHEs de 

grande porte não são simplesmente ou principalmente “ambientais” ou 

“socioeconômicos”: são essencialmente políticos (Viveiros de Castro, 1988:10). 

A despolitização da questão ambiental é encarada, na grande maioria dos casos, 

como um dogma, não podendo sequer ser questionada. 

Diziam, por exemplo: “para que mencionar que a Funai não participa da 

AAI?”. Ou ainda, no que diz respeito a outros licenciamentos, como o de Belo 

Monte: “não existe nenhuma condicionante não atendida”. Em relação aos AHEs 

São Manoel e Teles Pires, afirmaram que todas as solicitações da Funai estavam 

sendo acatadas pela EPE e pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) e 

que, portanto, não havia por que tratar desses empreendimentos na AAI sobre o 

Tapajós. Seguiram-se, então, questões como a seguinte: “a Ecology está 

dizendo que o licenciamento ambiental está desacreditado?”. De maneira mais 

enfática, observaram: “não sei por que os comentários feitos até agora não foram 

mudados pela Ecology”. 

                                                             
no “lado bom da linha”, por quem, ao fim e ao cabo, dita as normas do jogo. Vale lembrar uma 
frase que escutei muitas vezes em Brasília, durante os anos como assessor da Funai: “não 
podemos dar tiro no nosso próprio pé”. 
34 Os “outros pontos” referem-se ao espaço que cabia às questões sociais. 
35 O ideal de produzir resultados práticos traduzidos em utilidade imediata acompanha as 
ciências naturais bem antes da revitalização das universidades no século XIX. A universidade é 
vista desde essa época como um lugar de tensão entre as artes (humanidades) e as ciências 
(naturais) (cf. Wallerstein, 1996: 17-22). 
36 “Misticismo” é uma categoria bastante emblemática para pensarmos justamente na 
legitimidade e na luta epistemológica sobre o que se considera conhecimento legitimo. Para 
alguns dos participantes dessa reunião, tratar os povos indígenas como sujeitos diferenciados 
de direito, que estabelecem relações com o ambiente marcadas por uma territorialidade 
totalmente avessa, em sua maioria, às ideologias utilizadas para justificar o modo de apropriação 
territorial para fins capitalistas, é mero “misticismo” acadêmico. Leia-se: crença de cientistas 
sociais, de antropólogos. Diria Dumont que “a nossa profissão não é nem um misticismo nem 
uma arte de concordância ou da conversação. Assim, se justifica uma definição da antropologia 
que coloca em plena luz, em seu princípio, suas vinculações ideológicas” (2000: 205). 



Um “ponto de convergência entre o pessoal do CTMA” foi a necessidade 

de revisão radical do texto, especialmente em relação às críticas ao setor 

elétrico, ao governo, às empresas e aos processos de licenciamento citados. 

Ficou claro, para mim, que a partir do envolvimento da diretoria das empresas 

do consórcio e da superintendência da Eletrobrás, dificilmente as análises 

críticas, previstas em meu contrato com a Ecology, poderiam permanecer em um 

documento do setor elétrico. Outro fator que potencializava as interferências nas 

análises realizadas diz respeito ao estágio avançado dos procedimentos de 

licenciamento ambiental dos AHEs Jatobá e São Luís do Tapajós, cujas 

estratégias institucionais para o andamento das licenças ambientais estavam 

bem encaminhadas. Portanto, quaisquer novas diretrizes que porventura o 

documento apontasse gerariam um problema para o consórcio e para o governo. 

Ou seja, a AAI estava sendo encarada pelo consórcio apenas como parte de 

suas obrigações jurídicas e pela empresa consultora, como parte de sua 

competência técnica, vendida ao cliente e observada à luz dos entendimentos 

políticos com o mesmo. Já para mim, a AAI fazia parte de um “rito de instituição”, 

nos termos de Bourdieu (1996), a consagrar uma ordem estabelecida e revelar, 

assim, “um poder que lhes é próprio de agir sobre o real ao agir sobre a 

representação do real”. 

 

Considerações finais 
 

À guisa de conclusão, parece-me que, como a AAI é construída por 

perspectivas metodológicas distintas, vez ou outra escapam construções sociais 

divergentes – no caso em questão, o meu texto. No momento em que a Ecology 

teve de consolidar o produto – realizando diversas reuniões com a equipe da 

CTMA e fazendo ajustes para tornar o documento homogêneo, neutro, 

incorporando as percepções e experiências de diversos técnicos (políticos) –, foi 

preciso limitar tais perspectivas. O resultado é um melting pot, que carrega em 

si a falsa ideia de incorporação dos conflitos, visando a imposição de 

perspectivas próprias de pensar, organizar e fazer a gestão de territórios alvos 

de interesses nacionais.  

Seria possível notar nessas condutas persistências dos primórdios do 

processo de institucionalização das ciências naturais e sociais, em que passou 



a preponderar a busca por conhecimento objetivo sobre a realidade? Estaríamos 

operando ainda sob a perspectiva que, desde princípios do século XIX, procurou 

conformar uma hierarquia científica, chancelando determinados conhecimentos 

como “certos”, em oposição a conhecimentos considerados “não científicos”? 

Esses questionamentos mereceriam uma discussão mais ampliada. Por ora, 

proponho que, nesse caldeirão, manter a distinção entre as ciências naturais e 

sociais é um fundamento primordial desses estudos. Pois, se ambas as 

“ciências” considerassem que desenvolvimentos futuros resultam de processos 

temporalmente irreversíveis, como então levar adiante projetos de 

desenvolvimento? É preciso confundir a inteligibilidade do mundo para orientar 

o futuro que se quer gestar. Afinal, não é possível discutir alternativas de futuro 

em torno de empreendimentos que são considerados como dados.  

Está em vigência uma política que demanda a utilização de determinados 

recursos naturais, baseada na necessidade, ainda vital, do Estado pós-moderno 

de produzir resultados práticos, traduzidos em utilidade imediata. A AAI pode 

aceitar aqui ou acolá algumas recomendações e diretrizes, desde que visões 

“subjetivas” não distorçam fatos “objetivos”. A rejeição da “especulação” e da 

“dedução” – caracterizadas como práticas desprovidas de qualquer justificação 

teórica ou empírica – pode ser observada desde a Revolução Francesa, como 

parte do esforço de organização de uma nova ordem social, apoiada em uma 

ciência exata e positiva. A dominação epistemológica da ciência tem raízes 

profundas, na busca pela legitimação de ações e projetos de Estado, bem como 

por prestígio social no mundo do conhecimento.  

Em suma, quando se analisa os caminhos técnicos e políticos adotados 

na AAI do Tapajós, assim como nas demais realizadas até o presente momento, 

depreende-se que se trata de lançar as bases de mais uma ingerência na vida 

coletiva das populações indígena, ribeirinha e amazônida, de modo geral. 
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