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RESUMO
Na década de 1970, intensifica-se a ocupação – que, a depender do ângulo de observação, também 
poderíamos chamar de invasão – do capital internacional e nacional na Amazônia brasileira. O chamado 
desenvolvimento, sinonímia de progresso e/ou crescimento econômico, encontra-se amparado no aparato 
técnico-científico, na exploração de recursos naturais e na implantação de grandes obras na região. 
A questão ambiental entra na pauta institucional como jargão publicitário do governo e das empresas 
que controlam os grandes projetos na Amazônia. Analisaremos a continuidade do uso deste discurso a 
dissimular os impactos dos projetos de desenvolvimento atuais buscando harmonizar o um específico 
ideal de desenvolvimento com o meio ambiente, a partir do conceito de desenvolvimento sustentável. 
Pretendemos atentar mais especificamente, a seu uso estratégico nas discussões sobre usinas hidrelétricas 
e reproduzido para o pretenso Complexo Hidrelétrico do Tapajós (CHT), mais uma dessas grandes obras 
planejadas para a região da bacia do Tapajós. Abordaremos o contexto de disputa territorial nesta situação 
de fronteira e o analisaremos sob a ótica das estratégias de resistência do movimento Munduruku Ipereğ 
Ayũ (movimento MIA) a partir da etnografia de seus processos sociais e políticos. O movimento MIA 
demonstra resistência frente à pretensão das hidrelétricas, que entende como um projeto imposto pelo 
governo federal, apresentando uma pluralidade de estratégias de defesa territorial face às frentes de 
expansão do capital, amparada por projetos de Estado. 
PALAVRAS-CHAVE: Resistência, Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ; Conflito Territorial; Hidrelétrica; 
Tapajós; Amazônia. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O discurso oficial do governo militar sobre a Amazônia brasileira, desde seus primórdios 
(pós – 64), apresentou como principal foco a integração da região amazônica à economia mundial. 
Grandes empresas nacionais e estrangeiras atentaram-se ao chamado do governo militar e à concessão 
de incentivos fiscais, de infraestrutura e segurança, necessários para os negócios que visassem essa 
integração, fortalecendo a estratégia geopolítica de ocupação da região pela territorialização do grande 
capital. 

Na década de 1970, intensifica-se a ocupação – que, a depender do ângulo de observação, 
também poderíamos chamar de invasão – do capital internacional e nacional na Amazônia 
(OLIVEIRA, 1991). O chamado desenvolvimento era tido como sinonímia de progresso e/ou 
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crescimento econômico e encontrava-se amparado no aparato técnico-científico, na exploração de 
recursos naturais e na implantação de grandes obras na região.

Como explica Oliveira, a velocidade com que seguem sendo saqueados os recursos naturais da 
Amazônia, estratégia legitimada por meio de acordos e planos governamentais, deixa para a população 
local somente o ônus destes projetos de desenvolvimento (1991). Importa ressaltar que, como explica 
Little, estes megaprojetos previstos para atualidade diferem pelo “alcance geográfico dos impactos, sua 
magnitude e a velocidade com que estão acontecendo” (2013, p.58), se comparados a outros movimentos 
de fronteiras de expansão capitalista.

Martins, referindo-se aos grandes projetos propostos e/ou implantados pelo governo federal na 
região Amazônica, defende que: 

[...] não se trata de introduzir nada na vida dessas populações [indígenas, camponeses, 
populações locais], mas de tirar-lhes o que têm de vital para sua sobrevivência, não só 
econômica: terras e territórios, meios de condições de existência material, social, cultural e 
política. É como se elas não existissem ou, existindo, não tivessem direito ao reconhecimento 
de sua humanidade. (MARTINS, 1991, p.16) 

As críticas às formas de esbulho dos recursos naturais na Amazônia por parte das empresas 
multinacionais com aval do governo acenderam a dimensão de uma discussão global a partir da década 
de 1970, quando o discurso sobre os limites do desenvolvimento tornou-se recorrente e a temática 
ambiental foi amplamente introduzida nas pautas de discussão política (PORTO-GONÇALVES, 2012). 
Surge um novo discurso sobre o desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável, hoje reproduzido 
como jargão publicitário pelo Estado e pelo capital focado nos grandes projetos de desenvolvimento 
na Amazônia. Ressalta-se que a ideia de desenvolvimento sustentável é introduzida nos discursos do 
governo, empresas e organizações não governamentais (ONGs) ao longo dos anos, como tentativa de 
resposta, justamente, aos gargalos e contradições postos pela incompatibilidade entre a proposta de uma 
exploração infinita do meio e as limitações, atinentes às questões ambientais, de tal projeto (PORTO-
GONÇALVES, 2012).

Na esteira dessa “coloração verde” do desenvolvimentismo, a necessidade de redução da 
dependência dos combustíveis fósseis para geração de energia trouxe para o centro do debate a matriz 
hídrica como solução energética “limpa”, com base em fontes naturais renováveis e reduzida emissão de 
gases de efeito estufa, discurso utilizado para legitimar os planos governamentais de construção de mais 
de 100 grandes hidrelétricas na bacia Amazônica.  

O Complexo Hidrelétrico do Tapajós (CHT) é mais uma dessas grandes obras planejadas para 
Amazônia, na região da bacia do Tapajós. Mais precisamente, é o próximo grande empreendimento 
pensado para a Amazônia. Estabelecido no Plano Decenal de Energia 2021 (PDE 2021) e no Plano 
de Aceleração do Crescimento II (PAC II), tornou-se prioridade para o governo federal. O inventário 
hidrelétrico da bacia do rio Tapajós1, realizado entre 2006 e 2008, foi aprovado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel)2 em 2009. Esse inventário compreende sete aproveitamentos hidrelétricos: três 
no rio Tapajós e quatro no seu principal afluente, o Jamanxim. Aproveitamento hidrelétrico (AHE) São 
Luiz do Tapajós, AHE Jatobá e AHE Chacorão no rio Tapajós; AHE Cachoeira do Caí, AHE Jamanxim, 
AHE Cachoeira dos Patos e AHE Jardim do Ouro no rio Jamanxim, ao que se define, como Complexo 
Hidrelétrico do Tapajós (Mapa 1) (CNEC, 2014). Considerando os sete AHE propostos no CHT, dois 
estão inventariados e cinco deles em fase de estudos. 

1  Os estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do rio Tapajós foram realizados pela Eletronorte (Centrais Elétri-
cas do Norte do Brasil S.A.) e Construções e Camargo Correia S. A. (CCCC). As partes de engenharia e meio ambiente que 
eram de responsabilidade da CCCC foram executados pela CNEC Engenharia S.A.
2  Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel – Despacho Nº 1.887, de 22 de maio de 2009.
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SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, partimos da observação participante, como descrita por 
Oliveira (1996) e da abordagem da ecologia política a partir dos conflitos socioambientais e territoriais, 
desenvolvida por Little (2006). Nessa direção, compreende-se que a “etnografia objetiva” (Almeida, 
2003) contribui para a condução de critérios mínimos da objetividade ao buscar a “quase verdade”, que, 
nos termos de Almeida, reúne fragmentos de representações locais resultantes de sistemas cognitivos. 
Nesses termos, a “objetividade etnográfica” seria tida por Almeida

[...] como componente essencial da atividade antropológica. [...] para nós o problema etnográfico 
não é “traduzir” os mundos múltiplos, mas também de comensurá-los e de transformá-los. [...] 
a etnografia é objetiva[, isso] não significa que há de um lado um etnógrafo neutro e distante, 
e de outro um conjunto de coisas indiferentes ao observador. (Almeida, 2003, p.19)

 Aproximamo-nos, ainda, de Almeida (2003) quando o autor relaciona o trabalho etnográfico 
com “uma experiência de militância social e política”:

Nós, do terceiro mundo, tivemos uma experiência etnográfica distintiva. [...] aqui os nativos 
são concidadãos. Por isso mesmo, o trabalho etnográfico sempre foi entre nós uma experiência 
de militância social e política. [...] No caso brasileiro, tratava-se de defender, ainda nos anos 
1970, direitos de índios, de camponeses, de favelados, de negros; ou de religiões coagidas; 
de subculturas escorraçadas. Assim é que, no Brasil, carreiras antropológicas deságuam em 
carreiras políticas. (ALMEIDA, 2003, p.11)

Nesse sentido, a modalidade de pesquisa etnográfica com a qual pretendemos dialogar fundamenta-se:

[...] na análise dos modos culturamente específicos de adaptação ecológica de distintos 
grupos sociais – os sistemas produtivos e tecnologias que empregam, os recursos naturais 
que exploram e as ideologias que utilizam para justificar seu modo de adaptação e as 
reivindicações territoriais que defendem – e da interação dinâmica e conflituosa provocada 
pelo choque entre esses modos de adaptação. O foco nos grupos sociais invariavelmente 
levanta o tema das práticas ambientais em conflito de tal forma que a análise dos chamados 
“conflitos socioambientais” se tornou um elemento central da ecologia política. A análise 
desses conflitos não fica restrita ao comportamento dos estoques dos recursos naturais e 
tenta responder a perguntas como: quem usa os recursos? Quando? Por quais razões? A que 
preço? Com quais impactos? (LITTLE, 2006, p.88).

Esse artigo se apoia, ainda, na reflexão de José de Souza Martins (2009), que entende o (des)
encontro entre a expansão do capital e a resistência de camponeses e índios na região amazônica como 
um front de batalha, como espaço e situação de conflito, conceituando-a como “fronteira”. Nessa direção 
as contínuas pretensões das grandes obras e projetos estatais serão entendidas como integrantes da 
“dinâmica da expansão territorial e seus confrontos sociais e étnicos” (MARTINS, 2009, p.20). 

Ao optar por uma pesquisa participante, alguns princípios devem ser delineados para consagrar 
esta direção. Afiliamo-nos ao olhar de Brandão (1985; 2006) que sugere a participação como um 
compromisso da pesquisa, quando se subordina, no nosso caso, como projeto científico, ao projeto 
político do movimento Munduruku Ipereğ Ayũ (movimento MIA), entendido aqui como sujeito de sua 
história. Brandão (2006) deixa claro que a participação não deve se limitar ao “envolver para conhecer”, 
mas deve abranger o “conhecer para agir”. Assim, corroboramos com Brandão em seus apontamentos 
sobre a não neutralidade do conhecimento, já que todo pesquisador está, de alguma forma, inseridos 
na estrutura social (2006): “Nenhum conhecimento é neutro e nenhuma pesquisa serve teoricamente ‘a 
todos’ dentro de mundos sociais concretamente desiguais” (BRANDÃO, 2006, p.11). 
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A AMBIENTALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: O NOVO DISCURSO DE LEGITIMAÇÃO 
E PUBLICIZAÇÃO DOS GRANDES PROJETOS PARA A AMAZÔNIA

Discursando à preservação ambiental, o CHT promete as usinas plataformas e a Eletrobrás 
promete um desenvolvimento sustentável sem grandes intervenções e impactos socioambientais. O 
equacionamento da variante “ambiental” nesses discursos não é antigo e nem fortuito. 

A questão ambiental entra na pauta institucional estadista desde a década de 1970. Esse discurso 
acaba por dissimular os impactos dos projetos de desenvolvimento atuais buscando harmonizar o 
desenvolvimento com o meio ambiente, a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, adotado 
estrategicamente nas discussões sobre o CHT.

Desde a década de 1960, os movimentos sociais pautam a questão ambiental como relevante, 
devido à constatação de que as intervenções humanas na natureza são limitantes da mesma (PORTO-
GONÇALVES, 2012). A primeira Conferência Mundial sobre Homem e Meio Ambiente3, convocada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, em Estocolmo/Suécia promoveu o debate sobre 
meio ambiente entre chefes de Estado, trazendo as questões ambientais para a agenda geopolítica 
internacional. Este período foi um marco das primeiras discussões e acordos entre estados sobre temática 
ambiental (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 4; 2012b). 

Porto-Gonçalves (2001) destaca que empresas eram convidadas para se instalarem no Brasil sem 
que tivessem que se preocupar com as legislações restritivas sobre poluição. Nesse contexto, em Estocolmo, 
o Brasil militar declarava “a pior poluição é a miséria”. Essa frase, que repercutiu nacionalmente, era 
fruto dos planos desenvolvimentistas do governo militar e indicava para as empresas que as condições 
ambientais não seriam um empecilho para a realização de suas obras e para o desenvolvimento no 
território brasileiro.

Após 20 anos, outro marco para a discussão do meio ambiente foi a “Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”. Na Rio 92, como ficou conhecida a Conferência, 
reafirmou-se a Declaração de Estocolmo. Novamente os chefes de Estados discutiram sobre o respeito 
ao interesse de todos resguardando-se a integridade do meio ambiente no processo de desenvolvimento. 
Nessa ocasião, na “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” foi defendido “o 
direito ao desenvolvimento” (Princípio 3) e “a preservação ambiental como forma integrante para se 
alcançar um “desenvolvimento sustentável” (Princípio 4).

Em complemento, foi realizada em Kyoto (Japão), em 1997, uma terceira Conferência das Nações 
Unidas sobre mudanças climáticas onde foi criado o Protocolo de Kyoto. Este Protocolo indicava a 
necessidade da redução das emissões de gases causadores do efeito estufa dos países industrializados. 
Nessa ocasião, foi definido o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) relacionado à mitigação das 
mudanças climáticas e à promoção do desenvolvimento sustentável pelos países em desenvolvimento. A 
proposta foi que as toneladas de CO2 que deixassem de ser emitidas na atmosfera pudessem ser negociadas 
no mercado mundial.

A questão ambiental, após mais de 40 anos de tentativas de acordos e discursos entre Estados 
percorre caminhos contraditórios que provocam uma reflexão e determinam a complexidade do desafio 
ambiental. Nos últimos anos a temática do meio ambiente tornou-se recorrente em todos os segmentos 
da sociedade. Entretanto, o desafio está em considerar o tanto que se falou sobre a natureza ao mesmo 
tempo em que esta foi a época em que se devastou o ambiente em uma velocidade inigualável. Daí ser 
fundamental entendermos a internacionalização e destituição de fronteiras nacionais para exploração de 
recursos naturais como “a natureza do processo de globalização” e de que modo esse processo implica ou 
não a “globalização da natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2012, p.20). 

Já nos anos 1980, a pressão internacional pela responsabilidade ambiental fez com que a 

3  Na Conferência de Estocolmo foi criada uma Comissão da ONU que produziu o Relatório de Bruntdland. 
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Eletronorte, estabelecesse um departamento específico para estudos ecológicos da região Amazônica 
(PANDOLFO, 1994). Consequentemente, ao menos em discurso, os planejadores pautaram a questão 
ambiental referente às usinas que já estavam em processo de construção ou construídas, como um 
aprendizado para as futuras usinas hidrelétricas que estavam previstas. Como demonstra Pandolfo:

Essas três hidrelétricas [Tucuruí (PA), Balbina (AM) e Samuel (RO)] foram projetadas no 
início da década de 70, quando eram muito precários os conhecimentos sobre meio ambiente 
no Brasil e a Eletronorte, então recém-criada, não tinha experiência de trabalho na Amazônia. 
Os fortes debates polêmicos gerados por essas construções levaram a empresa responsável 
a um melhor entendimento sobre a ecologia regional e à conscientização de que sua ação na 
Amazônia tem de ser respaldada nas peculiaridades do meio e que a questão ambiental tem de 
ser atendida com a mesma prioridade dispensada à engenharia de construção. (PANDOLFO, 
1994, p.71)

A Eletronorte, em documento intitulado “Cenários socioenergéticos da Amazônia 2000/2020”, 
publicado em 2001, argumenta sobre as mudanças nas estratégias de trabalhos durante os últimos 10 anos 
e aponta uma previsão de trabalhos em longo prazo, vinculados ao desenvolvimento e à sustentabilidade. 
A empresa incorpora em seu planejamento discussões oriundas de um período de “elevação da consciência 
ambiental”, como a temática da “energia verde”. Estas questões, aliadas ao desenvolvimento tecnológico, 
desencadeariam novas demandas por recursos naturais e, segundo a Eletronorte, permitiriam uma 
exploração com bases sustentáveis.

A abordagem da ecologia política é central ao problematizar o lugar da questão ambiental no 
debate ao entorno dos grandes projetos. Constantemente, ocorre a sobreposição de valores econômicos à 
natureza em todos os âmbitos (PORTO-GONÇALVES, 2012b). A extração da energia de que necessitam 
os projetos do grande capital para o desenvolvimento a partir das ditas energias renováveis – energia 
verde, energia limpa e energia barata com usinas plataformas – lhes dão suporte para promoverem um 
desenvolvimento sustentável? Essas questões exigem-nos repensar a matriz de racionalidade eurocêntrica 
que nos é imposta (PORTO-GONÇALVES, 2012b, p.21).  

Ao observar as práticas atuais de construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, sempre sob o 
slogan do “desenvolvimento sustentável” – UHE Belo Monte (PA), UHE Santo Antônio e Jirau (RO), 
UHE Teles Pires (MT), entre outras – corroboramos com a ideia de que o conceito de “desenvolvimento 
sustentável” ganha forças por estabelecer outras formas de monetarização da natureza.  

Exemplificamos com o caso das UHE de Jirau, Santo Antônio e Teles Pires, que receberam 
certificado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para gerar crédito de carbono, registradas como projetos de energia limpa. 

Para Porto-Gonçalves, o desenvolvimento sustentável, junto à globalização, se apresenta como 
“nova forma de colonização/exploração, a que criativamente corresponde uma série de respostas 
críticas dos povos da América Latina” (2012, p.11), como é o caso do movimento de resistência do 
povo Munduruku. A atribuição da sustentabilidade ao desenvolvimento desloca-o da natureza e reforça 
o discurso sobre a manutenção de matérias-primas para a contínua produção industrial e consequente 
acúmulo do capital. 

A RESISTÊNCIA DO MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ 

O povo Munduruku, de família linguística Munduruku e tronco Tupi, atualmente, soma cerca 
de 13 mil indivíduos que habitam secularmente a região da bacia do Tapajós, no oeste do Pará. O 
movimento MIA foi (re)estruturado de acordo com a organização dos guerreiros e guerreiras antepassados, 
atualizando importantes aspectos da cultura e organização social/política Munduruku. O movimento 
percebe-se firmado, a partir de ações de proteção e defesa do território e dos direitos dos povos indígenas 
em 2012. Desde então, é formado por lideranças, guerreiros e guerreiras, caciques, mulheres, professores, 
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cantores, puxadores, crianças e pajés Munduruku, que praticam sempre uma ritualística de reafirmação 
cultural em suas ações em defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, bem 
como de proteção e de autonomia territorial.  

O movimento MIA, utilizando-se de diferentes táticas, vem engendrando um processo de 
resistência frente a esse modelo de hidrelétricas imposto pelo governo federal, já que a implantação 
dessas barragens inundaria significativas áreas habitadas há milhares de anos por povos indígenas e 
comunidades tradicionais, além de acarretar outros inúmeros impactos (ALARCON, MILIKAN, 
TORRES, 2016). Se, por um lado, o governo diz que não abrirá mão do empreendimento (cf. FELLET, 
2014), o movimento MIA também garante que não abrirá mão do rio e da floresta, apostando em uma 
pluralidade de estratégias de defesa territorial face às frentes de expansão do capital. 

Nesse contexto, este estudo analisa o conflito ambiental de caráter territorial, na expressão de uma 
lógica explicada por Zhouri e Laschefski (2010), presente na bacia do Tapajós, ou, mais especificamente, 
aquele engendrado no âmbito da pretensão de construção do CHT pelo Estado brasileiro:

Em princípio, os conflitos ambientais territoriais marcam situações em que existe sobreposição 
de reivindicações de diversos segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas culturais 
diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial – por exemplo, área para a implementação de uma 
hidrelétrica versus territorialidades da população afetada. A diferença em relação aos conflitos 
sobre a terra é que os grupos envolvidos apresentam modos distintos de produção dos seus 
territórios, o que se reflete nas variadas formas de apropriação daquilo que chamamos de natureza 
naqueles recortes espaciais. (ZHOURI, LASCHEFSKI, 2010, p.23)

Acrescente-se que olhar o movimento MIA se torna uma forma de compreender o conflito 
territorial do rio Tapajós, pois, a partir das suas percepções e representações, temos acesso a um aspecto 
bastante obliterado da questão. Torna-se, para isso, indispensável compreender o contexto histórico do 
movimento MIA, bem como suas dimensões simbólicas e sua estrutura organizativa. Com suas táticas 
distintas, visualizamos as principais ações, seus efeitos e resultados perante as pressões engendradas em 
direção ao governo brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, podemos identificar, a partir da pesquisa, duas formas distintas de conceber o território 
e a “natureza”: O governo concebe o rio Tapajós como fonte de recursos energéticos e como rota de 
escoamento de commodities (principalmente a soja produzida no norte de Mato Grosso), embora busque 
legitimar o projeto de construção de aparatos para entrega desses recursos ao grande capital com um 
discurso de preocupação com a natureza e um suposto “desenvolvimento” compatível com a preservação 
do meio. O movimento MIA entende o mesmo rio Tapajós, cujas margens são há séculos habitadas pelo 
povo Munduruku, de modo peculiar e completamente distinto, já que enfatiza, desde recursos oferecidos 
pelo rio e necessários à sua sobrevivência, até lugares sagrados contemplados na cosmologia do grupo, 
necessários para sua sobrevivência cultural, o que contribui de forma decisiva para a sua constituição, 
organização e atuação política.
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Mapa 1: Projeção das Terras Indígenas e Unidades de Conservação e alagamento do CHT. Fonte: 
arquivo movimento MIA. Elaboração: Juan Doblas.
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