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RESUMO 
 
 

O discurso desenvolvimentista disseminado no Brasil a partir 
de meados do século passado, pautado na racionalização do 
planejamento visa legitimar a lógica da exploração do capital, 
alicerçado na aliança entre Estado e burguesia. A Amazônia 
assume função estratégica, neste cenário, transformada em 
fronteira de recursos naturais, particularmente por meio do 
aproveitamento energético das bacias hidrográficas da região 
via usinas hidrelétricas. O artigo apresentará elementos 
históricos do discurso e da politica desenvolvimentista no Brasil 
e rebatimentos na Amazônia, com ênfase na construção da 
UHE de Belo Monte.  O debate acerca da obra é antigo e 
marcado por embates entre governo, empresariado, 
movimentos sociais e populações tradicionais. 
 
Palavras chaves: Desenvolvimentismo. Amazônia. UHE de 
Belo Monte.  
 
 
ABSTRACT 
 
The development discourse disseminated in Brazil since the 
middle of last century, based on streamlining the planning aims 
to legitimize the logic of exploitation of capital, based on the 
alliance between the state and the bourgeoisie. The Amazon is 
of strategic function, in this scenario, transformed into border 
natural resources, particularly through the energy use of the 
river basins of the region via hydroelectric plants. The article will 
present historical elements of speech and developmental policy 
in Brazil and reverberation in the Amazon, with emphasis on the 
construction of UHE Belo Monte. The debate concerning the 
work is old and marked by clashes between government, 
business community, social movements and traditional 
populations. 
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I – INTRODUÇÃO 

A incorporação dependente do Brasil e da Amazônia na dinâmica de produção, 

concentração e ampliação do capital em âmbito mundial delimita a posição do país na 

divisão internacional do trabalho por meio da especialização produtiva. O discurso 

desenvolvimentista utilizado para justificar o estabelecimento de medidas políticas e 

econômicas materializados em planos e programas de desenvolvimento serão tratados nas 

próximas seções, bem como a inserção da Amazônia neste cenário, a partir do 

aproveitamento hidrelétrico dos rios que constituem a sua extensa bacia hidrográfica, com 

especial ênfase para o processo de construção da Usina de Belo Monte. 

II – A GEOPOLÍTICA DEPENDENTE DO BRASIL ALICERÇADA DO DISCURSO 

DESENVOLVIMENTISTA 

 

 As profundas alterações na configuração da geopolítica mundial do pós-guerra 

impuseram desafios à organização sociopolítica dos países periféricos. O avançado 

processo de industrialização experimentado pelos países centrais reforçava uma posição 

hegemônica no cenário mundial dos países centrais e em larga medida contribuía para 

influenciar a condução da politica econômica dos países em desenvolvimento dentre eles o 

Brasil. 

Esse período coincide com o fortalecimento do capitalismo na sua fase monopolista, 

expressa na formação de corporações e oligopólios e com forte predomínio do capital 

financeiro. Observa-se um intenso processo de movimentação das empresas multinacionais, 

em busca de novos mercados e condições mais atraentes de ampliação e concentração do 

capital. 

 Florestan Fernandes (2009) analisa de forma precisa na obra Capitalismo 

Dependente e Classes Sociais na América Latina como ocorre o processo de dominação 

externa nos países latinos. A incorporação desses países ao espaço econômico, cultural e 

político dos países hegemônicos que o autor denomina de “imperialismo total” ocorre por 

meio da dominação externa a partir de dentro:  

 

O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele organiza a 
dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o 
controle da natalidade, a comunicação de massa e o consumo de massa, até a 
educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, os 
expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política nacional etc. 
(FERNANDES, 2009, p.27) 

 
 Os estudos do referido autor constituem uma referência importante para 

compreensão dos limites impostos e aceitos pelos países periféricos que amargam desde o 

período de colonização espanhola e portuguesa condições penosas para superação das 
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crises advindas das distintas fases de organização capitalista.  A integração das economias 

latino-americanas ocorre de forma heterônoma, transformadas em fontes de excedentes 

econômicos e de acumulação de capital para os países centrais (FERNANDES, 2009) 

Os países que conseguiram a partir do século XX implementar ações sistemáticas 

que visavam o crescimento econômico, por meio de incentivo da industrialização e produção 

de bens de consumo e bens de capital optaram por uma associação dependente ao capital 

estrangeiro, quer por meio empréstimos, quer por meio de transferência de tecnologia.  

Neste período ocorre abertura das fronteiras nacionais para instalação de empresas 

multinacionais, arregimentadas pela ação do Estado. Ressalte-se que as políticas nacional-

desenvolvimentistas adotadas a partir de 1930 até inicio da década de 1980 incentivaram a 

industrialização no país por empresas nacionais e multinacionais, uma clara aliança da 

burguesia interna e externa. 

          Neste período, inaugurado particularmente pelo governo de Getúlio Vargas a 

Ideologia Desenvolvimentista é objeto de forte apelo político e ideológico. A revolução de 

1930 expressa a vitória da burguesia industrial, apoiada por frações da oligarquia agrária. O 

período demarca o início de alterações estruturais na reprodução do capital capitaneadas 

por ações incisivas do Estado na condução do projeto “modernizador” do país. Os governos 

que sucederam Vargas se assemelham na política desenvolvimentista, supostamente 

orientada para o desenvolvimento do país, expressos em melhores oportunidades de 

trabalho, distribuição de renda, em suma, na melhoria das condições de vida da população.   

A      disseminação de valores nacionalistas via o chamamento dos trabalhadores a 

cooperar com superação do atrasado e do arcaico é uma marca emblemática desse período 

histórico. Os planos de desenvolvimento econômico, notadamente a partir da década de 

1950 são utilizados como instrumentos de ação orientada do Estado para condução do 

processo de industrialização do país. A visão do planejamento, enquanto estratégia de 

racionalização das ações do Estado com vistas ao desenvolvimento se apresenta como algo 

inovador. Mais um instrumento a serviço da ampliação e reprodução do capital, como ficou 

evidente no transcurso histórico. 

  Os Planos Nacionais de Desenvolvimentos (I, II e II) lançados entre 1970 e 1979 e 

os desdobramentos regionais para Amazônia (Plano de Desenvolvimento da Amazônia) 

cumpriam o claro objetivo de consolidação da burguesia nacional e internacional enquanto 

classe hegemônica. No caso particular da Amazônia fica evidente o papel reservado na 

composição do capitalismo mundial, constituindo em reserva de recursos naturais (minerais, 

agroflorestais e hídricos). Ocorre neste contexto redefinição na estrutura da divisão 

internacional do trabalho, com o deslocamento das multinacionais dos países centrais para 

os países periféricos em busca de vantagens no processo de produção, abundância nos 
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recursos naturais, mão de obra barata, fragilidade nas medidas de proteção ambiental e 

particularmente fragilidade no tecido social regional que pudesse representar resistência a 

imposição do novo modelo. 

No âmbito interno representou a possibilidade de ampliação do capital excedente no 

sul-sudeste, que demandava novos campos de atuação. Como no país o processo de 

industrialização é caracterizado pela concentração dos polos de produçãonos estados do sul 

e sudeste a incorporação da Amazônia à dinâmica nacional representou uma nova etapa na 

história econômica da burguesia brasileira. 

Dessa forma, o projeto de inserção amazônica na dinâmica capitalista mundial, 

arregimentada pelo Estado a partir dos planos de desenvolvimento atendia a propósitos 

políticos, ideológicos e notadamente econômicos. A instalação de grandes 

empreendimentos no campo da agropecuária, da extração mineral e de produção 

energética, por meio de incentivos e isenção fiscais atenderia no plano do discurso a 

necessidade de modernização e desenvolvimento regional, entretanto representaram mais 

uma estratégia de reprodução, ampliação e concentração do capital, numa clara aliança 

entre a burguesia nacional, internacional e o Estado. 

 

A escolha da Amazônia para realizar a expansão capitalista não pode fugir 
dos princípios que o sistema lhe concebe. A região amazônica, dentro do 
processo histórico, tornou-se gradativamente espaço de capitais nacionais e 
internacionais. Foi a estratégia política e militardo discurso nacionalista que 
proclamava a integração – “integração para não entregar” – 
internacionalizando a Amazônia. Esses espaços passaram a fazer parte do 
mercado mundial, dentro das perspectivas capitalistas de reprodução para 
acumulação.(PICOLI, 2006, p.51) 

 

A política de incentivo se materializou ainda por meio da construção de 

infraestrutura, a exemplo da abertura de estradas, construção de portos, aeroportos, 

hidrelétricas. Além da infraestrutura, a concessão de empréstimos por meio de agências de 

fomento, a exemplo do Banco da Amazônia e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico subsidiaram a instalação dos empreendimentos econômicos na Amazônia e no 

estado do Pará. Além da criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, 

em substituição a extinta SPEVEA, mais uma estrutura ligada a tecnocracia estatal para 

contribuir com o desenvolvimento e que acabou sendo palco de abusos e denúncias de 

corrupção. 

Na contramão do discurso político e ideológico que defendia a instalação do grande 

capital na Amazônia, como estratégia para modernização e a geração de riqueza para a 

região. Loureiro (2001, p. 61) ressalta que: 
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Os abusos, as exorbitâncias e o arbítrio desse novo capital na região são incontáveis: 
a criação e a recriação do trabalho escravo, a expulsão e a morte de posseiros, 
trabalhadores rurais em geral e de índios; a grilagem de terras; as queimadas; a 
poluição de rios e lagos e outros. Contudo, sob a nova ótica desenvolvimentista, eles 
deveriam ser entendidos como fenômenos característicos de uma fase do 
desenvolvimento amazônico, cuja tendência seria a de desaparecem, a longo prazo,  
quando o processo de ocupação/desenvolvimento tivesse sido completado! 

 

Ao cabo desse processo o estado do Pará arregimenta a instalação e consolidação 

de empreendimentos econômicos em messoregiões. Os municípios de Marabá, Barcena, 

Tucuruí2, Oriximiná, Paragominas Parauapebas, Canaã dos Carajás e mais recentemente 

Altamira3 são sedes de instalação de grandes empresas4. A instalação dos 

empreendimentos capitaneados por conglomerados de empresas constituídas por capital 

nacional e internacional é cercada de tensões e conflitos, ações judiciais do ministério 

público federal e estadual e intensa mobilização de movimentos e organizações sociais que 

contestam o modelo desenvolvimentista imposto e os expressivos impactos socioambientais 

causados às comunidades.  Adiante, uma obra em particular, será objeto de análise, a 

construção da UHE de Belo Monte. 

A partir dos anos 2000 com assunção de Lula da Silva (2003-2010) à presidência da 

República a pauta do desenvolvimento econômico é reposicionada. Alicerçado no discurso 

de superação da pobreza o ex-presidente implementa programas de transferência de renda 

e um conjunto de medidas para a retomada do crescimento econômico. Marcado pelo forte 

apelo ideológico e midiático por meio de uso de jargões como “nunca na história desse 

país”, as ações macroeconômicas adotadas nesse período inserem o Brasil no rol de países 

emergentes. Ressalte-se que nesse cenário o Estado continua assumindo a funcionalidade 

para ampliação do capital, na medida em que financia as principais ações para subsidiar a 

nova fase desenvolvimentista. O Programa de Aceleração do Crescimento se apresentou 

como um dos principais instrumentos de planejamento do desenvolvimento do país, 

                                                           
2A Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi construída para atender a expressiva demanda por energia elétrica 

da indústria de exploração e transformação de minérios do estado do Pará 

3 As obras de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte iniciaram no primeiro semestre de 2011, 

após muita polêmica e batalhas judiciais travadas entre o Ministério Público Federal e a União, que divergem 

quanto a viabilidade técnica, socioambiental e a observância dos procedimentos definidos em lei para construção 

da obra. A previsão de investimentos na obra é de 40 bilhões de reais.  

4 A empresa Vale antiga Companhia Vale do Rio Doce, privatizada em 1996, detêm o capital 

majoritário das principais empresas que exploram a extração e produção dos recursos minerais no Estado do 

Pará, com atuação nos municípios de Marabá, Parauapebas, Paragominas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do 

Norte e Oriximiná e até 2010 detinha o capital majoritário da Albrás/Alunorte, complexo industrial localizado na 

Vila do Conde, município de Barcarena, vendida para uma multinacional norueguesa. 
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ancorado em distintos eixos que se propunham a incentivar o crescimento social e 

econômico.  Nessa esteira o aumento da produção energética a partir dos barramentos dos 

rios da Amazônia assumiu caráter estratégico e polêmico, diante da inclusão da UHE de 

Belo Monte no rol de prioridades governamentais. 

 

 

III – O DISCURSO DE DESENVOLVIMENTO GESTADO NA AMAZÔNIA SOB A ÉGIDE 

DO APROVEITAMENTO DA MATRIZ ENERGÉTICA: o caso da UHE de Belo Monte 

 

 

 As discussões acerca da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte iniciaram, 

no final da década de 1970, originadas da conclusão, em dezembro de 1979, dos Estudos 

de Inventário da Bacia Hidrográfica do Xingu. Naquela época, a proporção de impacto da 

obra, que alagaria uma expressiva área da cidade de Altamira e aldeias indígenas da região, 

indicava limitações na viabilidade socioeconômica do projeto. O projeto foi engavetado pelo 

governo federal. No final da década de 1980, as discussões foram, novamente, retomadas.  

O Relatório Final dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Xingu é aprovado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) em 

1988. No ano seguinte aconteceu em Altamira o histórico encontro dos povos indígenas (I 

Encontro dos Povos Indígenas do Xingu), coma presença de várias etnias, movimentos 

sociais, parlamentares e representantes do poder público. Na ocasião ocorre o episódio que 

irá marcar de modo emblemático a resistência contra a instalação do empreendimento na 

bacia do Xingu. A índia Tuíra encosta a lâmina do seu facão no rosto do então Presidente 

da Eletronorte José Antônio Muniz Lopes. A cena foi amplamente divulgada na mídia 

nacional e internacional. (Instituto Socioambiental, 2013) 

No início de 2000, novos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental 

foram realizados e subsidiou a elaboração de novo projeto que, segundo o governo federal, 

apresentava menor impacto socioambiental, em razão da redução da área de inundação. 

Em 2005, as discussões foram intensificadas, pois a obra foi incluída no Plano de 

Aceleração de Crescimento (PAC), do Governo Lula da Silva, e passa a ser considerada 

obra prioritária do Ministério de Minas e Energia, dirigido pela então Ministra Dilma Rousseff. 

No mesmo ano, no mês de julho o Congresso Nacional autorizou a construção da 

Hidrelétrica é aprovado na Câmara dos Deputados. Desde esse período, batalhas judiciais 
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vêm sendo travadas entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Advocacia Geral da União 

(AGU). O MPF ressalta os impactos que a obra trará para as populações, particularmente 

indígena, aponta falhas na condução dos estudos de impacto ambiental e inobservância dos 

procedimentos previstos em lei. Por seu turno, a AGU defende a viabilidade do 

empreendimento e o cumprimento dos requisitos legais. 

O painel de especialistas integrado por professores/pesquisadores de renomadas 

instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais produziram em 2009 o 

Documento “Análise Crítica do Estudo de Impactos Ambientais do Aproveitamento 

Hidrelétrico de Belo Monte”, resultado da análise detalhada e confrontação de dados 

apresentados no Estudo de Impactos Ambientais produzidos pela Eletrobrás, requisito para 

obtenção do licenciamento da obra junto ao IBAMA.  O documento elaborado pelos 

especialistas aponta falhas e inconsistências nos seguintes aspectos: a) Dados sociais, 

econômicos e culturais; b) Impactos às populações indígenas; c) Saúde, educação e 

segurança; d) Hidrologia da Bacia do Xingu; e) Viabilidade técnica e econômica não 

demonstrada; f) ameaças à fauna aquática; g) ameaças à biodiversidade. (MAGALHÃES; 

HERNANDEZ, 2009.) 

A despeito dos vários problemas apontados por pesquisadores, MPF e movimentos 

sociais quanto a viabilidade técnica, econômica e socioambiental da UHE deBelo Monte, o 

leilão da obra foi realizado, em  20 abril de 2010, e o orçamento inicialmente previsto estava 

na ordem de 19 bilhões de reais, conforme anunciado pelo governo federal. Entretanto, a 

iniciativa privada estima que o custo da obra ultrapasse 28,6 bilhões de reais. A maior 

parcela do recurso (80%) será financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Isto é, fundos públicos financiando um empreendimento 

executado pela iniciativa privada.  

Os movimentos sociais e populares contrários à obra denunciam os impactos 

socioambientais imputados à população de influência direta e indireta ao empreendimento. 

Ribeirinhos, indígenas e camponeses serão atingidos pela inundação das suas terras e 

sumariamente remanejados. A população urbana das cidades das áreas diretamente 

afetada e as áreas de influência vêm sendo afetadas pelo intenso fluxo migratório. O 

aumento populacional têm criado bolsões de miséria e pressionando a ampliação da oferta 

de serviços de interesse público (saúde, educação, saneamento básico, transporte), além do 

surto inflacionário observado nos setores do comércio e dos serviços. 



8 
 

                  

Entretanto, a Norte Energia SA5, concessionária da obra, demonstra otimismo na 

condução do processo. No website mantido pela empresa são apresentados dados 

quantitativos sobre o empreendimento. O pico da obra ocorrido nos anos de 2013 permitiu a 

contratação de 23 mil trabalhadores. Esses números segundo a empresa revelam a 

contribuição do empreendimento para a promoção do desenvolvimento social da região. 

  

Os benefícios do projeto Belo Monte transcendem à implantação de uma fonte de 
geração renovável e econômica para suprir necessidades do Estado do Pará, da 
região Norte e do Brasil. A exemplo de outros aproveitamentos hidrelétricos, existem 
benefícios associados à preservação ambiental de áreas na bacia hidrográfica, além 
do aumento dos indicadores de desenvolvimento humano nos municípios abrangidos. 
A inserção regional do projeto UHE Belo Monte vai alavancar o desenvolvimento na 
região.(NORTE ENERGIA, 2012). Disponível em: 
http://norteenergiasa.com.br/site/portugues/norte-energia-s-a/ Acesso em 12.03.2012 

 
  Entretanto, o clima de tensão é frequente nos canteiros da obra. Desde o início da 

construção várias greves foram deflagradas pelos operários, que reivindicam melhoria nas 

condições de trabalho e nos salários. A força nacional se mantém presente nesses 

episódios, com o claro objetivo de intimidação e uso da força para conter a resistência. 

Importante ressaltar a política adotada pelo Consórcio Construtor de Belo Monte no que se 

refere à divulgação das informações à comunidade. Muitos dos episódios ocorridos nos 

canteiros não são divulgados pelos meios de comunicação local. As informações acabam 

sendo disseminadas por redes sociais e por operários com residência no município de 

Altamira.   

Demissões sumárias, greves, o silêncio da mídia, o uso da força policial, acusações 

de má aplicação dos recursos na obra são alguns elementos que compõe o atual cenário de 

construção do maior empreendimento do Programa de Aceleração do Crescimento do 

autodenominado governo popular. Recentemente a construção da usina esteve associada a 

denúncias de corrupção da operação Lava Jato. Um diretor executivo de uma das 

construtoras responsáveis pelo empreendimento denunciou o pagamento de pelo menos 

100 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores. O processo segue na fase de apuração 

e compõe apenas mais um aspecto polêmico dessa obra, reforçando a tese que ela se 

presta ao favorecimento de pequenos grupos econômicos e políticos. 

 Os graves episódios de violação dos direitos humanos e ambientais são minimizados 

pelo discurso governamental para justificar a necessidade da ampliação da capacidade 

                                                           
5A Norte Energia SA é composta por empresas estatais e privadas do setor elétrico, fundos de pensão 

e investimentos e empresas autoprodutoras e obteve a concessão para construção de UHE de Belo Monte, 

com outorga de concessão por 35 anos. (NORTE ENERGIA SA, 2012) 

http://norteenergiasa.com.br/site/portugues/norte-energia-s-a/
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energética do país, pautado na ideia do “bem público” e do “progresso” que não podem ser 

comprometidos por interesses de grupos minoritários (indígenas, ribeirinhos, camponeses). 

O desenvolvimento do país, neste sentido, estaria diretamente condicionado à ampliação 

das reservas energéticas. 

 

Na definição de políticas para o setor elétrico e na tomada da decisão sobre obras a 
serem executadas, há que considerar todo um contexto ideológico dominante no 
Brasil, que sintetizamos na frase consensual: “energia é progresso”. A tradição 
cartesiana tanto de nossas escolas de engenharia, como as de formação de militares, 
é outro ponto relevante. Na prática, essa visão ideológica tem servido como 
fundamento para múltiplas decisões. Decisões que não necessitariam de justificações 
mais amplas, nem tampouco da aprovação do Congresso Nacional. (SANTOS; 
NACKE, 1991, p.49) 

 

  Neste sentido, apesar da arquitetura da inserção amazônica na dinâmica da 

produção do capitalismo nacional e internacional ter ocorrido de modo sistemático e 

planejado nos governos autoritários dos militares, marcado pelo esvaziamento das 

estruturas jurídicas e políticas, o reestabelecimento democrático não expressou alterações 

no modus operandi quando se trata da instalação de grandes empreendimentos, a exemplo 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: 

 

Os processos de decisão relativos a obras de infraestrutura, que se caracterizam 

como estruturas de acumulação em si, colocam em evidência e provocam a discussão 

sobre as condições nas quais as sociedades democráticas enfrentam pelo menos 

quatro desafios interligados: o primeiro diz respeito à utilização das ciências e das 

técnicas e da interrelação entre ciência e poder – experts e governo; o segundo diz 

respeito à redefinição e/ou construção de um espaço público, constituído não apenas 

de técnicos, mas também de homens e mulheres; grupos sociais, comunidades e 

povos com histórias e conhecimentos diversos; o terceiro de confrontar-se com o 

aparato legal que rege a tomada de decisão; e, por último, especialmente no caso 

brasileiro, o desafio de se interrogar sobre a fidelidade dos governantes aos princípios 

democráticos e os mecanismos que a sociedade dispõe de fiscalização e controle. 

(MAGALHÃES; HERNANDEZ, 2009.) 

 

 O governo federal manteve posição única em relação ao caloroso debate acerca da 

UHE de Belo Monte: a construção iria acontecer! Pautado sob o argumento da necessidade 

de energia para conduzir o processo de desenvolvimento nacional.Bermann (2012) chama 

atenção que o planejamento energético no Brasil é pautado na oferta, sem um 

questionamento necessário das previsões dasdemandas futuras. Neste cenário 

determinados setores industriais são favorecidos (cimento, ferro-gusa e aço (siderurgia), 

ferro-ligas, não ferrosos (alumínio), química, papel e celulose) 

 

Por este desenvolvimento histórico, criou-se um emaranhado de interessesque não 
nos permite afirmar que possa existir uma capacidade previsível de planejamento. 
Pelo contrário, apenas um atendimento de cargas futuras, multiplicando o cenário 
presente para o futuro muito incerto, diante da complexidade do arranjo de interesses 
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que estão em jogo. Dentro deste campo estão empreiteiras, indústrias de 
equipamentos, geradoras, comercializadoras, agências reguladoras, grupos políticos e 
econômicos que conflitam entre si, e disputam com governos a utilização do discurso 
da energia para angariar votos.(BERMANN, 2012, p.16). 
 

     Por outro lado, cabe indagar o papel desempenhado pelas instituições de ensino 

e pesquisa do país sob o marco da instalação dos grandes empreendimentos econômicos. 

Caberia à Universidade tão somente a função instrumental de formação de profissionais 

para ocupação dos postos de trabalho, e desse modo mais uma peça na engrenagem de 

(re) produção do capital?  Esses empreendimentos repercutem na expansão e no 

financiamento das atividades da Universidade? É resguardado a autonomia científica na 

produção de conhecimento demandada nos projetos desenvolvidos em parceria com as 

empresas executoras desses grandes projetos?  

O ideário de desenvolvimento econômico propugnado pelo capitalismo dissemina o 

discurso da educação como um importante fator para competitividade e para o 

desenvolvimento das economias globais. As alterações nas bases técnicas de produção, 

alicerçada na acumulação flexível, na desregulamentação econômica e na divisão 

internacional do trabalho difundem um novo perfil do trabalhador, coadunado com os 

interesses corporativos e empresariais. Nesta perspectiva, um novo modelo de educação 

deve ser incorporado às políticas educacionais como estratégia para superação dos 

obstáculos impostos ao crescimento econômico. Neste, contexto, educação e conhecimento 

assumem centralidade, como aponta Oliveira (2009, pp. 239-240): 

 

Essa centralidade se dá porque educação e conhecimento passam a ser, do ponto de 
vista do capitalismo globalizado, força motriz e eixos da transformação produtiva e do 
desenvolvimento econômico. São, portanto, bens econômicos necessários à 
transformação da produção, ao aumento do potencial científico-tecnológico e ao 
aumento do lucro e do poder de competição num mercado concorrencial que ser quer 
livre e globalizado pelos defensores do neoliberalismo. Torna-se clara a conexão 
estabelecida entre educação-conhecimento e desenvolvimento-desempenho 
econômico. A educação é um problema econômico na visão neoliberal, já que ela é 
elemento central desse novo padrão de desenvolvimento.  

 

 
O discurso desenvolvimentista disseminado na atual fase de organização capitalista 

nacional, alicerçado em grandes empreendimentos econômicos, com financiamento advindo 

em grande medida de recursos públicos impõe um viés utilitarista e economicista às 

universidades públicas, coadunado com o processo de reforma em curso. Assim, pesquisas 

científicas que se proponham investigar as mediações e determinações desse fenômeno na 
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configuração universitária são relevantes. As questões apresentadas demandam a 

continuidade e aprofundamentos dos estudos. 

 

 

III – CONSIDERAÇÕES 

 

 

A construção do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, a despeito da polêmica 

criada, em âmbito nacional e internacional, e das disputas criadas em torno da obra, é 

apresentada pelo governo federal como prioritária para o desenvolvimento do país. 

Entretanto, as evidências sinalizam que o maior interessado na obra é do grande capital, 

representado pelas empreiteiras e os empresários do comércio de produtos e serviços. 

   A despeito da constituição de um efetivo debate público, envolvendo as populações 

atingidas e a diminuição dos impactos da obra, o que tem se observado é a constituição de 

uma superestrutura estatal para blindar a construção da obra, incluindo o uso da força 

policial. Além deinformações não publicizadas pela empresa responsável pela construção do 

empreendimento, criminalização dos movimentos sociais contrários ao empreendimento e 

os frequentes episódios de conflito/tensão nos canteiros da obra. Outra dimensão, não 

menos importante, são os impactos socioambientais que ainda não podem ser 

adequadamente dimensionados considerando o curso do processo. 

 A Amazônia permanece na condição de subalternidade diante da dinâmica de 

ampliação, reprodução e concentração do capital, constituindo em fronteira de recursos 

naturais, necessários para o capital industrial e financeiro. Neste sentido cabe investigar o 

papel da ciência/saber no atual ordenamento, a forma como as universidades públicas vem 

se relacionamento com a instalação dos grandes empreendimentos na Amazônia e se 

ocorre alterações na configuração universitária (autonomia, financiamento). 
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