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RESUMO
O presente trabalho discute o processo histórico de desenvolvimento econômico e suas
contradições, tendo como objeto de estudo a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte,
localizada no município de Altamira no estado do Pará. Para introduzir esse assunto é necessário
abordar os principais modelos de desenvolvimento econômico do século X X e X X I e as
eventuais falhas desses modelos. A partir dessa análise, apresenta-se a construção de Belo
Monte e os eventuais prejudicados e beneficiados pela construção dessa hidrelétrica. O trabalho
apresenta os eventos principais desde a idealização até a operação da hidrelétrica e discute os
enormes prejuízos e contradições presente nesse projeto. Assim, esta monografia enfatiza
argumentos que mostram como o processo de desenvolvimento econômico possui enormes
contradições e que deixam o desenvolvimento humano e a preservação ambiental de lado
quando esse tema é debatido, sendo que a construção de Belo Monte é um processo histórico
que escancara esse fato.

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Belo Monte. Desenvolvimento Sustentável.
Meio Ambiente. Rio Xingu.

ABSTRACT
This paper discusses the historical process of economic development and its contradictions,
with the object of study the construction of the Belo Monte hydroelectric, located in Altamira
in the state of Pará. To introduce this subject, it's necessary to address the main models of
economic development from the X X and X X I centuries, and the issues of these models. Based
on this analysis, the construction of Belo Monte and those who were harmed and those who
took advantage of this process. The paper presents the main events since the idealization until
the operation of Belo Monte and discuss the huge loss and contradictions in this project. Thus,
this monograph emphasizes arguments that show how the process of economic development,
and the nature preservation are left out when discussing this subject, with Belo Monte being a
historical process which has shown this.

Keywords: Economic Development. Belo Monte. Sustainable Development. Environment.
Xingu River.
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1. INTRODUÇÃO

Esta monografia apresenta uma discussão sobre as tentativas de promoção do
desenvolvimento econômico durante a implementação do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), de modo a entender seus efeitos tal como identificar os agentes afetados
pelos impactos do programa. Para isso, utiliza-se como objeto de estudo a obra da usina de Belo
Monte, empreendimento construído a partir de 2010 e inaugurado em 2016, por meio de uma
parceria público privada no estado do Pará. E a partir disso, procura-se discutir sobre os seus
respectivos impactos no desenvolvimento socioeconômico da região do Xingu, na vida da
população e na natureza local.
O projeto de construção da usina de Belo Monte foi idealizado já nos anos 1970, ainda
durante a ditadura militar. O sucesso da construção da usina de Itaipu, na fronteira com o
Paraguai, impulsionou a idealização de hidroelétricas nos anos seguintes. Essas obras se
enquadravam, assim, numa espécie de componentes do modelo de desenvolvimentismo
defendido a partir de então. Posteriormente, em 2001, o projeto de Belo Monte foi mais uma
vez resgatado e obteve o aval tanto do presidente Fernando Henrique Cardoso, quanto
posteriormente de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, sendo no governo desta última
presidente que as obras tiveram início e fim.
Nos últimos anos, a proposta de se promover o desenvolvimento por meio da
participação ativa do Estado anda em baixa no país, devido a uma visão mais liberal sobre como
deve ser a condução da economia e o papel do Estado. Porém a maior parte dos investimentos
em zonas remotas do território brasileiro, tal como investimentos com longo prazo de
maturação, só ocorrem em função da atuação do Estado. O investimento público como forma
de trazer o desenvolvimento à região Norte do país não é algo recente. Grandes obras já foram
realizadas com esse intuito, como a Zona Franca de Manaus e a Transamazônica, as quais
sempre aparecem no debate público a respeito de seus custos e de seus benefícios. Belo Monte
é mais uma dentre estas obras, mas um caso que possui um histórico de longa data, cheio de
conflitos de interesses envolvidos em seu processo de planejamento e construção. E, mais uma
vez, a ideia de promoção do desenvolvimento econômico foi realçada de modo a justificar os
seus custos, tal como seus potenciais benefícios. A questão que surge é: os custos e os benefícios
são direcionados para quem?
O processo de indução do desenvolvimento possui uma face oculta, e às vezes nem
debatida. A verdadeira mensuração dos impactos e das consequências na vida da população
local, via de regra, são pormenorizados durante a discussão de grandes projetos, como é o caso
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da hidrelétrica de Belo Monte. As maiores preocupações acabam sendo direcionadas ao projeto
de construção, à sua viabilidade econômica e aos interesses dos empreendedores vistos a partir
da taxa de retorno do projeto. A mensuração dos impactos e dos custos nas vidas da população
local é apresentada, mas a realidade mostra que os custos são sempre maiores que os previstos,
recaindo naqueles que, ilusoriamente, acreditam serem os beneficiários do desenvolvimento
local, por meio da geração de renda e de melhores condições de vida.
Sendo assim, a construção da usina de Belo Monte apresenta inúmeras contradições.
Desde a real necessidade da realização do empreendimento, os diversos impasses entre as
populações indígenas locais - as quais incorporam a falsa impressão de que a chegada do
desenvolvimento beneficiará a eles, sem geração de qualquer prejuízo - até o fato de se tratar
de um investimento vultoso que irá operar muito abaixo de sua capacidade por pelo menos três
meses, todos os anos, devido às dinâmicas de seca do Rio Xingu. As comunidades ribeirinhas
e as aldeias indígenas, cujas vidas são diretamente dependentes da dinâmica social e econômica
em torno do Rio Xingu, foram brutalmente modificadas, trazendo um enorme prejuízo
ambiental e econômico para a região, dado que muitas famílias tiravam seu sustento do rio.
É notável, também, o enorme impacto social no município de Altamira, onde houve uma
explosão populacional. Segundo o IBGE (2021), a cidade passou de 100 mil habitantes para
140 mil em um curtíssimo espaço de tempo no período entre 2011 e 2016. A infraestrutura
urbana não cresceu na mesma proporção, resultando em catástrofes sociais como o aumento
expressivo da violência urbana, da prostituição e do desemprego. Mesmo dentre aqueles que
conseguiram emprego na construção da usina, a eventual conclusão da obra deixou uma grande
parcela dessa população desempregada.
Uma vez que a usina já se encontra em funcionamento, cabe analisar quem foram os
maiores beneficiados com a construção, e consequentemente, os mais afetados negativamente
por ela. A partir disso, será possível concluir se de fato houve o desenvolvimento da região a
partir da construção de Belo Monte, e quais foram os beneficiados e prejudicados por esse
enorme empreendimento.

1.1 JUSTIFICATIVA
O interesse pelo presente estudo surgiu no fato do processo conturbado e contraditório
que foi a construção da usina de Belo Monte. Pretende-se, assim, discutir acerca do impacto da
construção da hidrelétrica no desenvolvimento da região Norte do Brasil.
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Belo Monte foi um empreendimento projetado pelo poder público, já nos anos 1970,
como uma forma de trazer desenvolvimento e integrar a região Norte ao restante do país. O
projeto foi concebido no contexto desenvolvimentista e integrou uma série de projetos que
visavam a criação e aprimoramento da infraestrutura nacional. Atualmente, a usina hidrelétrica
é a quarta maior do mundo. Seu custo estimado superou R$ 30 bilhões e a usina apresenta
capacidade para suprir aproximadamente 40% das casas brasileiras. Mesmo assim, o projeto
representa uma enorme contradição e pontos de vista contrastantes. Estima-se que, pelo menos,
20 mil pessoas foram desalojadas em virtude da construção de sua barragem.
Outro fator que motivou a discussão apresentada no trabalho foi o enorme impacto
socioeconômico na região do alto Xingu, local de construção de Belo Monte. A brutal alteração
da dinâmica de vida das populações locais gerou uma série de problemas sociais. Além disso,
em nenhum momento houve o real interesse de saber os interesses da população local, com o
Estado dando, prioritariamente, atenção aos interesses privados. O empreendimento provocou
um enorme êxodo de trabalhadores de regiões próximas, os quais migraram para o município
de Altamira com a esperança de conseguir um emprego e uma melhor condição de vida.
Todavia, passada a construção da hidrelétrica, mais de 20 mil trabalhadores ficaram
desempregados. Resultando-se em uma série de problemas no município, como o aumento da
criminalidade, prostituição e uma enorme taxa de desemprego. Com isso, além da questão
socioeconômica, os impactos ambientais foram deixados de lado no projeto. A empresa
construtora, Norte Energia (2021), afirma que a área alagada do empreendimento totaliza 478
quilômetros quadrados. A companhia defende que essa é uma área pequena se comparada a
hidrelétricas de porte similar. Porém além da área alagada, é preciso considerar o impacto na
fauna e flora local. Ainda são recorrentes os casos de centenas de peixes mortos, devido à
alteração da dinâmica de cheias do Rio Xingu. Outro fator importante sobre a questão do
alagamento é que esse processo em uma região florestal resulta na liberação de metano na
atmosfera, sendo esse elemento químico o maior contribuinte do efeito estufa.
A questão principal que surge quando se observa a realidade é: os projetos de
desenvolvimento promovidos pelo Estado buscam favorecer os interesses da iniciativa privada
ignorando os impactos na população local? Esse estudo busca apresentar a contradição do
processo de desenvolvimento e quais foram os principais agentes beneficiados e prejudicados
pela construção da hidrelétrica de Belo Monte.

1.2 OBJETIVOS
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Os objetivos deste trabalho podem ser divididos em geral e específicos.

1.2.1. Objetivo geral
O objetivo geral desse estudo é discutir o fenômeno do desenvolvimento capitalista, a
partir de e suas falhas e contradições no processo de "desenvolvimento" econômico nos séculos
X X e X X I . Para isso, busca-se entender, a partir da análise do caso da construção da usina de
Belo Monte, se o desenvolvimento, promovido pelo Estado, contribuiu para superar gargalos
estruturais e trazer melhoria à vida da população diretamente afetada, verificando-se os
principais

agentes

beneficiados

e

prejudicados

no

processo

denominado

como

"desenvolvimento".
1.2.2. Objetivos específicos
O primeiro objetivo é apresentar e discutir os conceitos e definições sobre o que é e
como é possível que ocorra o processo de desenvolvimento nas suas diferentes concepções.
Sendo assim, analisar o processo histórico do desenvolvimento capitalista e seus impactos na
sociedade moderna. Analisando quais foram os beneficiados e prejudicados desse processo de
desenvolvimento, o qual começou a ser estudado pela ciência econômica no início do século
XX.

O segundo objetivo específico é identificar e discutir sobre os danos socioeconômicos
na vida da população do município de Altamira. O processo de construção e o realojamento das
famílias em áreas que foram inundadas gerou uma brutal inversão na dinâmica da vida dos
locais. A atividade de pesca constituía uma das principais fontes de renda do município. Com o
desalojamento dessas pessoas, em sua grande parte pescadores, que dependiam do Rio Xingu
para levar sustento às suas casas, muitas famílias foram deslocadas para locais distante dos rios,
ficando à mercê do desemprego. Além disso, as casas fornecidas pela empresa construtora
apresentaram uma série de problemas no decorrer dos anos e as famílias, em sua grande parte,
tiveram que abandonar esses locais. Também é notável o grande aumento do desemprego na
região, consequentemente
prostituição.

levando a outros problemas como aumento da violência e
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O terceiro objetivo é apresentar o debate sobre o desenvolvimento sustentável,
analisando os danos ambientais causados pela construção da usina de Belo Monte. Já que o
modelo de desenvolvimento adotado na Amazônia foi a via colonial extrativista, o foco dos
empreendimentos adotados na região sempre foi o de integrar a região para suprir as
necessidades do eixo Centro-Sul, deixando o bem-estar das comunidades locais em segundo
plano. Busca-se, assim, discutir a contradição entre o crescimento econômico e a preservação
ambiental.

1.3. METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos gerais dessa monografia, a metodologia adotada para a
realização da pesquisa foi de caráter descritivo. Realizou-se uma ampla pesquisa bibliográfica
em relação ao debate sobre o "processo" de desenvolvimento econômico, tal como sobre o
papel do Estado ao fomentá-lo. Ademais, a pesquisa foi realizada, sobretudo, a partir de fontes
secundárias que já trataram da análise do caso da construção da usina de Belo Monte. Dentre
as fontes consultadas destacam-se os trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações e teses), tal
como a consulta a reportagens na grande mídia. Também foram consultados documentos
oficiais e outras informações disponíveis em sites de órgãos públicos do governo federal.
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2. REVISÃO D E L I T E R A T U R A
Esse

capítulo

apresenta

o

debate

teórico/conceitual

sobre

o

(sentido do)

desenvolvimento econômico, assim como suas principais correntes de pensamento, necessárias
para a compreensão do processo de desenvolvimento adotado no discurso a favor (e contra) da
construção da Usina de Belo Monte.

2.1 AFINAL, O QUE É DESENVOLVIMENTO?
Para o dicionário, desenvolver-se é crescer, tornar-se maior ou mais forte. Em termos
econômicos, devido ao legado do pensamento clássico, o desenvolvimento de um país referese à expansão de suas capacidades produtivas ao longo do tempo e aos aumentos expressivos
no estoque de capital. Com isso, o desenvolvimento e o progresso econômico foram definidos
pela capacidade de satisfazer as necessidades humanas, mediante à inovação e ao aumento da
produção.
Como mostra Satrustegui (2013), tanto Smith, como Marx viam com entusiasmo o tema
e detinham até uma aproximação de pautas sobre o assunto, caracterizando-o tanto pela
expansão do comércio e do mercado, ou pela própria ação do capital. É de suma importância
ressaltar que, independentemente da linha de pensamento, a capacidade de expansão da
produção era definida de forma quase que ilimitada, nunca se debatendo um limite real, ou seja,
a fronteira entre o necessário para a reprodutibilidade da vida em sociedade e aquilo que
representa a produção "infinita" visando somente a geração de excedente.
Segundo Wolfe (1976), o desenvolvimento pode ser promovido por meio do
planejamento dentro dos limites dos Estados nacionais. Nesse debate existem divergências entre
os agentes sobre as medidas e ações a serem adotadas para gerar o desenvolvimento. Desde a
ideia de que os países ricos e desenvolvidos têm a capacidade e o dever de ajudar os países
pobres a alcançarem esse objetivo, até aqueles que acreditam que o desenvolvimento exige que
os países pobres precisam se libertar da relação de exploração que favorece, somente, o
enriquecimento dos países desenvolvidos.
Ao longo dos séculos de pensamento econômico, o estudo do desenvolvimento foi sendo
aprimorado e, como apontam Meier e Seers (1984), a economia do desenvolvimento surgiu em
meados do século XX, após o período entre guerras. Esta, foi incluída na teoria econômica e
nos cursos de economia como uma subdisciplina. Seu principal objeto de estudo eram os
obstáculos para a realização do crescimento econômico e a maneira de superar os mesmos.
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Ademais, devido ao contexto keynesiano dominante na época, havia uma constante
preocupação pelo desequilibro econômico e desemprego.
Conforme Galbraith (1984) registra, o processo de expansão do keynesianismo como
corrente hegemônica entre os economistas começou a partir do New Deal em 1933. O programa
consistia de uma pesada expansão do gasto público e investimento do Estado, como uma forma
de recuperar a economia dos Estados Unidos após a Grande Depressão de 1929, a maior
recessão vista até então. Para o autor, esse processo durou até o final da Segunda Guerra
Mundial, já que durante o período de guerra o gasto governamental alcançou níveis jamais
vistos. Com o final do confronto, o keynesianismo estabeleceu-se hegemônico no pensamento
econômico. Assim, dando início ao Estado de Bem-Estar Social nas principais economias do
mundo.
O desenvolvimentismo keynesiano, que visava corrigir os desequilíbrios econômicos e
garantir emprego à toda população através de políticas de pleno-emprego, foi hegemônico entre
os economistas durante quase meio século. É a partir dessa época que o indicador PIB/habitante
ou PIB per capita surge como uma forma de consenso para apontar o desenvolvimento e o
aumento da capacidade da força produtiva de um país. Segundo Galbraith (1984 apud
Satrustegui, 2013) não existe outra estatística com maior autoridade e mais convincente nessa
questão. Tanto para os economistas quanto para muitas pessoas da sociedade, a taxa de
crescimento é a dinâmica do capitalismo moderno. Juntamente com esse indicador, a escola de
desenvolvimento keynesiana deu grande ênfase na relação entre os indicadores, como o nível
de investimento com a taxa de crescimento econômico. Contudo, os indicadores formulados
deixavam de fora importantes questionamentos e considerações sobre o desenvolvimento de
uma economia. Essas ferramentas de mensuração ofuscam os questionamentos sobre quem são
todos os beneficiados por esse desenvolvimento, sobre como se ocorre a partilha dos benefícios
e sobre quais são os custos dessas escolhas em prol

do chamado

processo de

"desenvolvimento". Estes foram elementos que passaram quase que desapercebidos pelos
economistas no século XX.
Nesse sentido, Satrustegui (2013) afirma que o debate teórico sobre o desenvolvimento
é algo inseparável das propostas concretas decorrentes das teorias, o que torna difícil a aceitação
de qualquer paradigma cuja prática seja difícil de concretizar. Esse fato, exige uma atenção
especial na avaliação das propostas de desenvolvimento, o que levou a complexos indicadores.
Nesse caso, é preciso não só considerar a sua classificação como quantitativo ou qualitativo. É
necessário considerar, também, as próprias limitações dos indicadores como ferramentas de
análise dos processos de desenvolvimento. Numa sociedade sempre haverá espaço para
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diversas interpretações de qualquer indicador. Além disso, é impossível reduzir a realidade
social vivida a um único número.
Já a partir da década de 1980, o estudo do desenvolvimento econômico sofre uma
guinada total de direção, reforçando uma perspectiva ortodoxa da interpretação da discussão
econômica. Com isso, resgataram-se pressupostos da economia clássica, fortemente amparada
pelo mercado e pela ideologia neoliberal que se amplifica a partir dessa época. Apesar da
divergência de ideias, os argumentos seguem um mesmo conceito implícito. Conforme Wolfe
(1976) explica, independentemente do modelo adotado, existia somente uma forma de
caracterizar o desenvolvimento. Ou seja, ele era entendido e aceito como um processo que
atravessa etapas previsíveis, exige acelerada acumulação de capital, inovação tecnológica e
empresarial, gerando sociedades predominantemente urbanas e industrializadas, com relações
modernas no campo do trabalho e no campo da cidadania que sejam capazes de elevar
permanentemente a produção de bens e diferentes tipos de "consumos" presentes, ou criados,
na sociedade capitalista. Desta forma, o conceito geral de desenvolvimento econômico está
fortemente ligado a teorias de cunho quantativista, por meio da estabilidade macroeconômica
e, principalmente, pela acelerada acumulação de capital, o que se refletiria em um incremento
no indicador PIB/habitante (ou PIB per capita).
Nesse caso, Nesbit (1969) aponta que o esforço no estudo do desenvolvimento
econômico resultou num "consenso geral" de que o desenvolvimento é uma meta adequada ou
suficiente da atividade nacional e internacional. Discute-se o desenvolvimento como se todos
os indivíduos tivessem noção do que ele realmente é. E, de certa forma, é como se, no senso
comum, todos soubessem o que ele é e representa. Para o senso comum, ser desenvolvido é ser
Ocidental. Em palavras mais rebuscadas, significa ser "moderno". Sobre as características do
modernismo, estas não foram alcançadas por meio de um esforço deliberado e explícito em prol
do desenvolvimento, mas sim por enorme influência social e cultural das sociedades europeias
e, posteriormente, estadunidense. Dessa forma, o modelo da Europa Ocidental é adotado como
a tendência da mudança social a ser seguida por toda a civilização humana. Então, os estudos
dessas chamadas nações "modernas", transformam-se no arquétipo para que elas sejam
analisadas individualmente e posteriormente, replicados e reconstruídos, Nesbit (1969).

2.1.1 A EVOLUÇÃO DO DEBATE
Apesar do conceito - herdado dos pensadores clássicos - de analisar o desenvolvimento
como somente a expansão das forças produtivas e acelerado acúmulo de capital, esse é um
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debate que acontece desde tempos mais remotos. Conforme indica Satrustegui (2013), tanto
Santo Agostinho na Europa Medieval quanto Aristóteles na Grécia clássica já debatiam formas,
através de ações, de trazer um maior crescimento e prosperidade às suas cidades e reinos.
No período moderno, é possível notar dois ciclos de expansão do capitalismo que
visavam levar ao desenvolvimento. Para Satrustegui (2013), o primeiro foi o ciclo keynesiano
que idealizava a atuação direta do Estado, corrigindo ativamente os desequilíbrios econômicos
e garantindo o pleno emprego. Essa corrente de pensamento foi hegemônica desde o período
entre guerras, até o final dos anos 1970.
Apesar do modelo de desenvolvimento keynesiano fornecer algum tipo de bem-estar e
seguridade social nos países ricos, a estrutura do sistema capitalista não foi alterada. Os
trabalhadores ainda tinham que vender sua mão de obra aos donos dos meios de produção e a
dinâmica de acumulação de capital não só continuou na mão de um seleto grupo de pessoas,
mas aumentou. Nesse caso, Seers (1969) observa que foi difícil considerar que o grau de
desenvolvimento teria aumentado quando se verificou que a pobreza, o desemprego, o
subemprego e a desigualdade não tinham diminuído, apesar dos resultantes aumentos do PIB
per capita.
O ciclo de desenvolvimento com base keynesiana tem seu fim proclamado em meados
de 1980. Esse foi o momento posterior à forte expansão das economias de diversos países
desenvolvidos, após a aceleração da inflação no final dos anos 1970 e do contexto de pleno
emprego que predominava até então. Como observa Satrustegui (2013), o fim desse processo
de expansão que fundamentou os processos de desenvolvimento de 1945 a 1970 modificou
alguns dos pressupostos básicos sobre a elaboração de estratégias acerca do desenvolvimento.
Devido à incapacidade da teoria keynesiana em controlar a crescente inflação,
enfrentada por quase todo o mundo entre os anos 1970 e 1980, passou a vigorar uma nova
abordagem predominante na compreensão e análise da macroeconomia e, consequentemente,
um novo "modelo de desenvolvimento".
A contrarrevolução ortodoxa dava fim ao Estado de bem-estar social vivido por grande
parte dos países europeus - com exceção dos países nórdicos - e pelo Estados Unidos. Como
registra Segrillo (2005), o regime de acumulação fordista e a regulação keynesiana se
mostraram incapazes de solucionar os novos problemas emergentes nos anos de 1980. Aqueles
que identificavam tais "problemas" se referiam à estagflação e à manutenção do Estado de BemEstar social durante períodos de crise. Com isso, as doutrinas neoliberais ganharam força no
debate e a aplicação de seus ideais se deram a partir da ascensão de Ronald Regan nos Estados
Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido. Com o eventual desmantelamento da União das
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Repúblicas Socialistas Soviéticas durante os anos 1980, o neoliberalismo se tornou hegemônico
no debate econômico.
Nesse contexto, os princípios mais ortodoxos se sobrepuseram aos ideais keynesianos,
fortemente amparados por uma ofensiva conservadora no início dos anos oitenta. Isso resultou
em uma feroz defesa do mercado e uma contundente crítica da intervenção pública como
provedora do desenvolvimento econômico. A visão ortodoxa culpava a intervenção pública
pelas falhas no desenvolvimento e, posteriormente, até a própria economia do desenvolvimento
seria alvo de ataques dessa nova visão chamada de neoliberalismo.
Resgatando os conceitos dos pensadores da economia clássica, para os adeptos do
neoliberalismo o desenvolvimento deveria ser guiado pelas forças de mercado e a função do
Estado seria se retirar, ao máximo possível, do campo econômico. Conforme a herança do
pensamento clássico, a ideologia neoliberal passa a defender o mercado como o único alocador
adequado de recursos. Portanto, caso o Estado se atreva a agir na alocação de recursos, tentando
corrigir desequilíbrios, sua ação seria ineficiente e não causaria nenhum resultado efetivo,
podendo até gerar, ou agravar, uma eventual crise.
Com o avanço do neoliberalismo no mundo o sistema econômico se tornou cada vez
mais financeirizado, tornando os fluxos de capitais mais livres de regulamentações e alterando
a estrutura econômica vigente. Conforme indica Filho (2011), a implementação do sistema
neoliberal impôs modalidades de "controle" sobre os principais agentes sociais, incluindo o
Estado, por meio da imposição de políticas sociais restritivas e austeridade fiscal. Por sua vez,
a classe trabalhadora foi a que sofreu as formas mais duras nesse processo de imposição de uma
"disciplina" econômica, por meio da incorporação de centenas de milhões de trabalhadores nos
circuitos transnacionais de acumulação nos últimos 30 anos, aumentando a concorrência entre
os próprios trabalhadores. Essa reestruturação global, acompanhada por mudanças legais e
jurídicas, transformou os padrões de emprego em grande parte dos países. Tais mudanças
facilitaram a imposição de restrições aos salários, subsídios, benefícios e direitos sociais e
outras proteções sociais introduzidas, no passado, a partir da lógica de funcionamento do
sistema de Bem-Estar de base keynesiana. Com isso, as transformações tecnológicas,
econômicas, legais e políticas reduziram drasticamente o espaço para a resistência contra o
capitalismo neoliberal. Já a disciplina social foi imposta por meio da financeirização da
reprodução da classe trabalhadora, especialmente através do boom imobiliário e da expansão
do crédito pessoal nas últimas duas décadas. Em relação à desaceleração do crescimento
salarial, milhões de empregos qualificados, relativamente bem pagos, foram substituídos por
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empregos precários, em parte, devido ao recuo do Estado de Bem-Estar e à possibilidade de
mover a produção para países com baixo custo da mão de obra, como explica Filho (2011).
O resultado desse fenômeno, além de uma maior concentração de renda na mão de
pouquíssimos, é um aumento persistente da desigualdade. Dúmenil e Levy (2011) corroboram
com essa visão ao apontar o crescimento expressivo da parcela da renda total retida pelo 1%
mais rico da sociedade a partir dos anos 1980 . (Gráfico 1).
1

Gráfico 1 - Parte da renda total recebida pelo 1% mais rico (1913 - 2007)
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Fonte: Dúmenil e Levy (2011, p. 46)

Já as famílias e trabalhadores, viram uma explosão do endividamento pessoal e
buscaram ganhos de capital através de repetidas hipotecas residenciais, de modo a atender suas
necessidades básicas de reprodução. Como registra Filho (2011, p.9), "muitas famílias
responderam às reformas neoliberais usando seus cartões de crédito até o limite e transformando
suas casas e fundos de pensão em caixas eletrônicos virtuais para contornar a estagnação dos
salários e o recuo da seguridade social". Nesse caso, ao comparar o crescimento dos salários
reais em relação ao aumento da produtividade do trabalho (Gráfico 2), fica explicito o fraco
crescimento dos salários, tornando as famílias cada vez mais dependentes do crédito para suprir
suas necessidades. O estudo realizado pela OCDE (2015), comparando essas duas variáveis nas
economias do G20, registra esse fato .
2

Parcela do total da renda recebido pelo 1% mais rico das famílias estadunidenses. Nome original: Share of total
income received by the 1 percent higher income bracket: U.S. households (percent, yearly).
Ganhos de capital são incluídos como medida da renda.
Nome original: Evolution of average wages and labour productivity i n selected advanced G20 economies,
1999-2013.
No eixo horizontal: índice medindo o aumento da produtividade do trabalho.
No eixo vertical: tempo percorrido.
Dados coletados nos países: Australia, Canada, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e
Estados Unidos.
1
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Gráfico 2 - Evolução dos salários médios e produtividade do trabalho em economias avançadas selecionadas do
G20 (1999 - 2013)
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Fonte: OCDE (2015, p. 8)

Apesar de um aumento constante da produtividade do trabalho, o aumento dos salários reais é
insignificante se comparado ao aumento da produtividade do trabalho. Isso resultou num
expressivo aumento na massa de lucros dos capitalistas, que claramente não foi repassada aos
trabalhadores.
Esse fato fica explicito ao comparar o poder de compra do 1% das famílias
estadunidenses com maior nível de renda com os restantes 99% das famílias. Dúmenil e Levy
(2011) registram que ao final da década de 1970, a maioria das famílias estadunidenses tiveram
uma estagnação no crescimento de sua renda, sem uma tendência clara. Já o 1% mais rico da
sociedade tem um aumento brutal no seu nível de renda, com uma clara tendência de alta a
partir dos anos 2000, chegando posteriormente a superar o poder de compra de todo o resto da
população (Gráfico 3).
3

Nome original: Real income of two income fractiles: U.S. households (thousands of 2007 dollars, yearly). Eixo
vertical esquerdo: renda real de 99% das famílias. Eixo vertical direito: renda real do 1% das famílias mais ricas.
A escala do eixo vertical direito é 20 vezes maior do que o esquerdo. Eixo horizontal: tempo percorrido.
3
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Dúmenil e Levy (2011) ressaltam que essa concentração de renda e riqueza não se
restringe somente aos Estados Unidos. Com o neoliberalismo, a riqueza proveniente da
financeirização do sistema - e sua eventual concentração - cresceu expressivamente em todo o
mundo. Da mesma maneira, a partir dos anos 1980 a renda da camada mais rica da população
só enfrentou algum decréscimo justamente em anos de crise financeira, como foi na década de
1980 e nos anos 2000, com o estouro da bolha da Internet.
A adoção dos postulados neoliberais, analisado por Satrustegui (2013), resultou
mundialmente numa nova etapa caracterizada por um fraco crescimento econômico - com
exceção da China -, maiores incertezas e um aumento constante da pobreza e desigualdade
social. Mesmo assim, a defesa indiscriminada do mercado continuaria ditando os processos de
desenvolvimento. Amparado principalmente por organizações como o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco Mundial, que condicionam ajuda financeira em troca de reformas
liberalizantes nos países. Tais reformas, via de regra, geram um aumento da presença do capital
estrangeiro no país e a destruição do que restou dos modelos voltados para o bem-estar social.
Nesse sentido, a precarização do trabalho e o aumento do desemprego estão diretamente
relacionados com a substituição do trabalho manual por máquinas, resultante do processo de
aumento da taxa de lucro por parte da classe capitalista. Segundo Marx (2011), o exército
industrial de reserva é constituído pelos trabalhadores sem emprego, e o aumento desse exército
é derivado da constante substituição de mão de obra por tecnologia, algo estrutural no
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capitalismo. Quanto maior essa fatia da população, piores as condições para os trabalhadores.
Isso se deve pelo fato de que um grande número de pessoas desempregadas, pressiona os
salários reais para baixo e deteriora as condições de trabalho. Já aqueles que possuem empregos,
por mais precários que sejam, não tem poder de barganha para negociar melhores condições
trabalhistas, visto que o alto desemprego torna o trabalhador facilmente substituível.
Com o ideal keynesiano de correção, através da ação do Estado, de desequilíbrios
econômicos - como o desemprego, foi dissipado com a hegemonia da ideologia neoliberal, a
função de alocação do trabalho ficou à mercê dos interesses do mercado.

Como aponta

Satrustegui (2013), na ocorrência de maior precarização do trabalho e piora nas condições de
vida os defensores da livre atuação do mercado dirão que isso não é culpa das escolhas de
caráter neoliberal. Tudo seria parte de um processo de ajustamento necessário para que a
economia possa se recompor e gerar melhores resultados a todos.
Sendo assim, o mercado passa ser visto, pela ideologia neoliberal, quase como uma
divindade e que - com a expansão desse modelo - de fato se tornou onipresente em todo o
planeta nos dias atuais. As oportunidades de lucro em países pobres, com mão de obra barata
se tornaram imensas e caberia, então, aos capitalistas dos países ricos exportar seu modelo de
desenvolvimento, com a promessa de desenvolver tais países e trazer melhores condições de
vida à população. Em troca, os países que já tivessem desenvolvido suas forças produtivas
receberiam importações de bens com baixo valor agregado dos países pobres.

2.2 SUBDESENVOLVIMENTO
Conforme Furtado (2000), o fenômeno do subdesenvolvimento surge com a expansão
da indústria na Europa no final do século XVIII. A crescente industrialização rompe com os
moldes antigos de produção, revolucionando a economia global e condicionando, via expansão
industrial, o processo do desenvolvimento. Com isso, a capacidade produtiva dos países
industrializados torna-se discrepante daqueles que não desenvolveram o seu setor industrial.
A expansão dessa capacidade produtiva, além das fronteiras da Europa, resultou numa
série de desdobramentos históricos com impactos perceptíveis até os dias atuais. Em países
onde havia grande quantidade de terras desocupadas e de características semelhantes às
europeias, o processo se deu por uma expansão do próprio processo de desenvolvimento
europeu. As populações que emigravam para esses territórios levavam técnicas e hábitos
europeus e, ao encontrar uma abundante quantidade de recursos naturais, rapidamente
alcançavam altos níveis de produtividade. Fatores como a busca do ouro na Austrália e no oeste
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dos Estados Unidos e a revolução dos transportes marítimos, permitindo trazer cereais de
grandes distancias para competir no mercado europeu, foram cruciais para a expansão desse
processo (FURTADO, 2000).
Já em países onde as terras já estavam ocupadas, em alguns lugares densamente
povoados, o processo de expansão industrial capitalista - proveniente da colonização
imperialista do século X V I I I - se deu em moldes diferentes. Furtado (2000) argumenta que
apesar da existência de vigorosas economias capitalistas naquela época, havia a convivência
com outras regiões que possuíam sistemas econômicos em moldes pré-capitalistas. Houve
processos desde o simples estabelecimento de linhas de comércio até a implementação da
produção de matérias primas, como uma forma de suprir as necessidades dos centros industriais.
Dessa forma, o impacto da expansão capitalista nessas regiões variou conforme as
circunstâncias locais.
O resultado do processo da implementação da produção de matérias primas foi o
estabelecimento de economias híbridas. Com uma parte se comportando como um sistema
capitalista, e a outra parte mantendo a estrutura arcaica local. Esse fenômeno de uma economia
dualista é que caracteriza o subdesenvolvimento contemporâneo. Como registra Furtado (2000,
p.161), "o subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não uma etapa
pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram grau superior de
desenvolvimento". Nesse caso, quando um núcleo industrial penetra numa economia arcaica
pré-capitalista, geralmente o que se teve foi uma atividade industrial com base na exportação.
A importância do impacto desse núcleo irá depender de quanto de renda será gerada e
quanto dessa renda permanecera dentro da sociedade exportadora. Por sua vez, o salário real
era definido pelas condições de vida existente na região, e não pela produtividade do trabalho.
Bastava que o salário na empresa capitalista fosse superior à média regional para que se tivesse
uma oferta de mão de obra totalmente elástica - isso explica, até nos dias atuais, o desejo e
prestígio que os cidadãos de países subdesenvolvidos possuem de trabalharem em uma
multinacional. No entanto, apenas uma fração pequena da mão de obra era absorvida por essas
empresas.
Essas companhias se tornam quase exclusivamente como um agente criador da massa
de salários, porém elas não alteram a estrutura econômica local. Para isso, seria necessário que
a remuneração do trabalho alcançasse grande importância relativa. Porém uma vez que a massa
de lucros gerado por essas empresas não se integram à economia local, mas são enviados para
as nações já industrializadas, não há uma expansão significativa para absorver a totalidade da
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mão de obra no país subdesenvolvido, impedindo que os salários reais, determinado pelas
condições de subsistência, transformem-se em função da produtividade do trabalho.
Já em relação à renda gerada por essa economia local exportadora, apenas uma parte
dela é mantida na economia local. A outra parte é enviada ao país desenvolvido, sendo que é
essa parte da renda que promove o dinamismo do sistema capitalista. Isso explica o porque da
expansão do comércio internacional no século XIX, resultante do desenvolvimento industrial
europeu, não resultar em uma propagação em mesma escala do sistema capitalista de produção.
Esse fenômeno resultou quase sempre na formação de economias hibridas, com a coexistência
do núcleo capitalista com a estrutura arcaica pré-capitalista. Foram raros os casos onde o núcleo
capitalista gerou uma ruptura nas estruturas econômicas preexistentes, já que este estava ligado
à economia local apenas como um elemento formador da massa de salários. Nesse sentido,
Furtado (2000, p.171) explica que "o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária
do processo de formação das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo particular,
resultante da penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas". O termo
subdesenvolvimento expressa a ideia de que existem países que já se encontram com suas forças
produtivas desenvolvidas, enquanto outros ainda estão abaixo dessa linha imaginária. Essa
definição é frequente alvo de debate entre os economistas. Seja por alguns questionarem a falsa
ideia

de

que

os

chamados

países

desenvolvidos

passaram

pela

fase

inicial

de

subdesenvolvimento ou por aqueles que defendem que essa é uma condição necessária para
manter a relação de exploração dos países desenvolvidos sobre aqueles que não alcançaram
essa fronteira imaginária.
Segundo Satrustegui (2013), o subdesenvolvimento é mais do que qualquer outra
definição, a expressão de uma pequena capacidade produtiva e um fraco crescimento
econômico. Em termos quantitativos, um país pode ser considerado subdesenvolvido em função
de um baixo PIB/hab, se comparado a um país desenvolvido. Como observou Sutcliffe (1995),
entre os especialistas do tema, havia somete uma ideia genérica na hora de caracterizar o
subdesenvolvimento como uma aproximação semelhante da situação existente nos países
desenvolvidos. Em consequência, dado que não existia um objetivo claro, um ponto de chegada
a partir do qual já não eram mais necessários sucessivos aumentos do PIB/hab., para alcançar
o desenvolvimento. Seria, então, consolidada a aposta pelo crescimento ilimitado.
Já em relação ao subdesenvolvimento no contexto global atual, a relação entre estes
países com aqueles que detém um núcleo industrial desenvolvido se desenvolveu cada vez mais.
Os países subdesenvolvidos já tinham conquistado sua independência do colonialismo europeu,
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porém a dinâmica de uma economia voltada para a exportação de matérias-primas visando
saciar as necessidades do núcleo industrial não só continuou, mas se expandiu.
Num mundo cada vez mais interligado e globalizado, a adoção do modelo neoliberal
nas economias subdesenvolvidas, principalmente a partir dos anos 1990, foi uma simples
consequência. Como já visto, esse modelo também resultou numa menor presença estatal na
economia e uma crescente defesa da austeridade fiscal. Com isso, o investimento por parte do
Estado ficou inviabilizado, tornando o investimento e o crescimento econômico nesses países
como um papel exclusivamente do mercado. Como Satrustegui (2013) registra, esse modelo
trouxe um fraco crescimento econômico. E uma vez que os mercados internos desses países
não estão plenamente desenvolvidos, é o investimento estrangeiro direto que dita as rédeas do
crescimento econômico. Esse cenário torna os países desenvolvidos refém dos interesses do
mercado, enquanto políticas públicas que visam um aumento do bem-estar da população ficam
inviabilizadas pelas amarras fiscais no Estado.
Além disso, instituições financeiras como o F M I e o Banco Mundial condicionam seus
empréstimos e investimentos a estes países a uma série de cortes em programas sociais que
visam o bem-estar da população, como uma parte de um programa liberalizante de "reajuste"
nessas economias. A justificava desse desmonte social tem como fim atrair investimento
estrangeiro direto, gerando novos empregos e rodadas de investimento no país. O sucateamento
e barateamento da mão de obra visa tornar vantajosos, pelo lado da oferta, empreendimentos
no país aos empresários internacionais, devido ao baixo custo da mão de obra.

Nesse sentido,
Poderíamos deixar as coisas evoluir, e aguardar que a estabilidade macroeconômica
nos traga "naturalmente", por assim dizer, mais empresas, mais investimentos, logo
empregos e salários, e com isto pagaríamos o "resto", o social. Encontramos nesta
posição muita gente simplesmente inconsciente e ignorante da dimensão do drama
que se avoluma, e que vira as costas para a explosão da criminalidade, o aumento do
desemprego, a desorientação dramática da juventude, a fome, a corrupção política e
empresarial, a perda generalizada de valores. (DOWBOR, 2005, p. 1)

Dessa forma, a expansão das forças produtivas no mundo subdesenvolvido fica refém
do desejo do mercado. Somente quando os agentes envolvidos nessa entidade observam
oportunidades de lucros ao investir nos países pobres é que essas economias recebem aportes
de capitais internacionais e rodadas de investimento. Caso não haja uma oportunidade visível
no horizonte, tais países ficam sem perspectiva de crescimento e melhoria nas condições de
vida, uma vez que as amarras fiscais no Estado o impedem de desempenhar a função de
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investimento. Nesse caso, Dowbor (2005) retrata que existe uma zona de indiferença pelas
pessoas que defendem essas medidas. Indivíduos mergulhados numa simplificação ideológica
do liberalismo econômico, levam a realidade a um extremismo assombrador. A miséria, é algo
triste, mas inevitável e tentar ajudar os marginalizados da sociedade - que no caso das
economias subdesenvolvidas constitui a maior parte da população -

é considerado

"paternalismo", já explosão da violência na sociedade se deve ao simples fato de existirem
pessoas maldosas. A solução seria construir mais cadeias, reduzir a maioridade penal e construir
mais ruas para os carros. Ao invés de se chegar na raiz da questão para solucionar os problemas,
limitam-se a construir muletas sociais, recusando-se a enxergar a realidade. O sistema é
estruturalmente falho.
Sendo assim, o subdesenvolvimento no modelo capitalista de produção é uma
consequência histórica da expansão industrial ao longo dos séculos. As colônias dos países
europeus, que posteriormente conquistaram sua independência, ainda se encontram em uma
condição caracterizada pela presença de extrema miséria - em alguns lugares mais que outros
- e profundas desigualdades. Ainda hoje é possível encontrar traços pré-capitalistas nessas
economias, como salários de subsistência. Aqueles que conseguem um emprego no núcleo
industrial ou nas empresas transnacionais implementadas com o neoliberalismo constituem uma
pequena elite que consegue suprir suas necessidades e acumular algum excedente de renda.
Porém estes constituem a minoria da população. Além disso, as economias subdesenvolvidas
são caracterizadas por um fraco crescimento econômico, focado em atividades econômicas
voltadas à exportação, que geralmente se referem a matéria-prima barata para atender as
necessidades industriais dos países desenvolvidos e que não contribui para a redução da
profunda desigualdade social interna nos países (agro)exportadores.

2.3 AS LIMITAÇÕES D A ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO
Durante boa parte do estudo do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento era
visto como consequência do crescimento econômico. Como demonstra Sutcliffe (1995), as
perspectivas e os modelos de crescimento abordados pela economia do desenvolvimento foram
possíveis devido à adaptação de um pressuposto herdado da tradição clássica: a consideração
de que o bem-estar das pessoas dependia de modo direto da riqueza global dos países em que
viviam. Se os países prosperassem, seus habitantes também o fariam, permitindo avaliar o
progresso em termos de desenvolvimento a partir de agregados e das médias nacionais,
deixando em segundo plano as questões relativas à distribuição. Desta forma, o foco do debate
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dentro dos Estados tinha sua atenção centrada no crescimento e prosperidade econômica,
deixando em segundo plano o desenvolvimento humano, como se esse último fosse um
subproduto do desenvolvimento nacional. Ou seja, à medida que a economia prospera todos os
indivíduos daquela sociedade colheriam os frutos do crescimento econômico.
Ao adotar o indicador de PIB/habitante como um consenso para definir o
desenvolvimento econômico de um país, a economia do desenvolvimento simplifica todo um
processo histórico e gera uma série de contradições ao delimitar a trajetória do desenvolvimento
numa economia a um simples indicador. Nesse caso, Satrustegui (2013) registra que, problemas
como o crescimento da pobreza e desigualdade no mundo, juntamente com a falha do modelo
de Bem-Estar Social em levar equidade de salário entre os gêneros, levou à constatação das
grandes limitações do indicador PIB/habitante. Uma sociedade não pode ser considerada
desenvolvida devido, somente, ao aumento da renda em alguns setores específicos da economia.
Além disso, se o objetivo das políticas de desenvolvimento do século X X foram o fim da divisão
entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o fracasso foi estrondoso. Não só a diferença
de PIB/habitante havia aumentado em termos absolutos, mas tinha aumentado também em
termos relativos.
Como observou Seers (1969), assumir que o grau de desenvolvimento teria aumentado
quando a pobreza, o desemprego, o subemprego e a desigualdade não tinham diminuído é
extremamente difícil, apesar da verificação dos resultados de aumento do PIB/hab. Vários
estudos realizados entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970 puseram em evidência
que as altas taxas de crescimento, registradas durante mais de duas décadas e em praticamente
todas as regiões do mundo, não tinham servido, em muitos casos, para eliminar a pobreza ou
gerar uma maior equidade. Assim, estas questões começaram a ser consideradas referências
importantes na hora de se avaliar o sucesso ou o fracasso do desenvolvimento. Além disso, a
equidade de salários por gênero é um tema que foi praticamente esquecido do debate sobre o
desenvolvimento nessas circunstâncias.
A disparidade de direitos financeiros, civis e sociais entre gêneros é algo presente
mesmo nas sociedades capitalistas julgadas como desenvolvidas. Por sua vez, esse fenômeno
não deveria espantar a nenhum estudioso da economia. O capitalismo tem, em sua essência,
uma dependência da exploração das diversas classes sociais pela classe dominante, dona dos
meios de reprodução do capital. O complexo sistema de exploração se ramifica até mesmo
dentre as sociedades julgadas como desenvolvidas, onde a discrepância entre salários por
gênero existe até hoje. Sendo assim, mesmo nas sociedades onde o sistema capitalista se
desenvolveu plenamente, a complexa teia de relações sociais entre as classes leva às mais
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diversas - e complexas - relações de exploração, embasado por um sistema que tem como pilar
central a exploração do homem pelo homem. Nesse caso, como aponta Satrustegui (2013), um
dos principais problemas do modelo de desenvolvimento foi a incapacidade de emancipar as
mulheres e avançar na equidade de gênero.
Nesse sentido, Mello e Mreire (2014) registram que o crescimento não conduz de forma
automática a igualdade nem a justiça social, pois o crescimento econômico não leva em
consideração nenhum aspecto da qualidade da vida que não seja o acúmulo de riquezas, a qual
é detida nas mãos de apenas alguns seletos indivíduos de toda a população. Sendo assim, mesmo
quando há crescimento econômico, não necessariamente há desenvolvimento.
A conexão forçada entre esses dois elementos se deve aos conceitos clássicos da
economia como o utilitarismo e seus axiomas. A noção de que a maximização de lucro leva a
um maior bem-estar, além de não ser verdadeira, cai por terra quando nos deparamos com uma
realidade onde os recursos são escassos e habitamos um planeta que não comporta recursos
suficientes para a ganância neoliberal. Segundo Mello e Freire (2014), a ideologia neoliberal e
sua premissa de liberdade associa, de forma mecânica e linear, o crescimento da renda com
prosperidade. A suposição de que uma variação positiva do PIB, levando a um incremento do
PIB per capita leva consigo não só uma falsa divisão da riqueza, uma vez que a renda do país
só é igualitariamente distribuída, teoricamente, durante o cálculo dessa variável, mas também
a crença de que quanto maior o crescimento, então maior será a prosperidade. Conforme
Jackson (2013) aponta, o paradoxo da felicidade/ vida satisfação é encontrado na sociedade
através de pesquisas que demonstram como o sentimento de felicidade das pessoas tem
declinado nas últimas décadas, mesmo com um aumento considerável na renda real dos países.
Como exemplo tem-se o caso dos EUA, onde a renda per capita triplicou desde os anos 1950,
mas o nível de satisfação felicidade pouco aumentou e chegou a declinar desde os anos 1970,
após o início do governo neoliberal de Ronald Regan.

Nesse sentido,
O crescimento econômico, quando existe, não é suficiente. Nem a área produtiva, nem
as redes de infraestruturas, e nem os serviços de intermediação funcionarão de
maneira adequada se não houver investimento no ser humano, na sua formação, na
sua saúde, na sua cultura, no seu lazer, na sua informação. (DOWBOR, 2005, p. 1)

Dessa forma, ao se limitar a indicadores quantitativos, visando o crescimento econômico
como a solução para o atraso econômico de um país, a economia do desenvolvimento deixou

30

de fora aspectos fundamentais no que tange ao desenvolvimento de uma sociedade. O resultado
de focar na maior acumulação de capital resultou numa série de entraves para o
desenvolvimento saudável de uma sociedade. Se mesmo em termos quantitativos houve um
fracasso em alcançar as economias desenvolvidas, em termos sociais a catástrofe foi maior
ainda. Seja no mundo desenvolvido ou nos países que aspiram essa condição, o desemprego
persiste desde a década de 1980. As sociedades, por sua vez, não se tornaram mais igualitárias.
Como visto, as desigualdades se acentuaram entre os ricos e os pobres e as desigualdades de
gênero persistem até hoje. Outro fator importante é que o crescimento cego, sem um limite
expresso como ponto de chegada, causou uma grave devastação ambiental. O meio-ambiente
foi visto como um mero fornecedor de matérias primas - e de forma semelhante à expansão
econômica - julgava-se que este poderia fornecer insumos de forma inesgotável. Isso resultou
em uma devastação cada vez mais intensa das poucas florestas que ainda nos restam. Muitas
das espécies que viviam nesses ambientes devastados foram extintas ou encontram-se perto
disso. Uma sociedade desenvolvida deveria coexistir com sua natureza, respeitando-a e
integrando o seu modelo econômico a esta, e não destruindo o ambiente que, literalmente, a
mantem viva.

2.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no final dos anos 1970, em
contrapartida ao esvaecimento do keynesianismo e suas eventuais críticas. Para além da crítica
macroeconômica, uma nova concepção de desenvolvimento surgiu, refletindo os impactos do
desenvolvimento econômico no ser humano e no ambiente à sua volta.
Conforme Satrustegui (2013), juntamente com a persistência da pobreza e da
desigualdade, uma nova anomalia foi verificada no debate do desenvolvimento. A progressiva
deterioração do ambiente e dos recursos naturais. Foi por meio de estudos científicos que
ficaram constatados os crescentes problemas decorrentes da destruição da natureza. No curto
prazo, esses problemas se manifestariam na forma de doenças e prejuízos para a saúde humana,
resultantes da poluição do ar e da água, além da poluição visual e sonora. Tais estudos também
alertaram acerca da preocupação referente à destruição de espaços naturais. Esses impactos
tiveram influência primordial no campo teórico, que reagiu buscando formas de contribuir com
uma maior harmonização entre as necessidades do bem-estar humano e a conservação dos
recursos naturais. Como aponta Jackson (2013), pode-se dizer que existem pelo menos dois
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tipos de limitação ao crescimento ilimitado: recursos ecológicos limitados e crescimento
populacional.

De tal forma que,

De acordo com a ideologia da economia de mercado que estimula o individualismo e
o egoísmo, o conceito de hedonismo, princípio da máxima felicidade, preconiza que
mais é melhor que menos, na cultura de que ter é melhor que ser. Quanto mais ter,
melhor. Com isso confunde crescimento econômico com prosperidade. Dentro dessa
lógica não haverá limites ao crescimento e os países devem, então, crescer
continuamente. O princípio da liberdade não põe limites a produção e ao consumo
num mundo fisicamente limitado. Num mundo limitado, a liberdade sem limite é
impossível e qualquer proposta nesse sentido é antiética e imoral. A liberdade de
acumular bens indefinidamente é uma delas. O que não é possível. (MELLO e
FREIRE, 2014, p.53)

Nesse sentido, Carvalho (2015) aponta que os sistemas convencionais econômicos
geralmente lidam com o meio ambiente e suas funções como sendo ilimitados ou gratuitos,
incentivando a exaustão dos recursos e a degradação dos ecossistemas. Essa forma de observar
o meio ambiente vem causando sérios danos não só ao planeta Terra, mas também a todas as
formas de vida presentes nele. Além disso, como Benaion (2006) registra, o processo de
destruição da natureza resultante da degradação da camada de ozônio, aumento do efeito estufa,
a ameaça de extinção de inúmeras espécies animais e vegetais, a contaminação dos mares,
oceanos e área costeiras e a deterioração ambiental estão intimamente ligados à condição de
subdesenvolvimento e pobreza em que vivem três quartos da população mundial. Esse processo
é resultado da ação dos países ricos em relação aos países pobres, que dentro da lógica do
modelo destroem suas florestas para incentivar a exportação do agronegócio, degradam o meioambiente para suprir as necessidades de insumos dos países industrializados e poluem seus
mares e mananciais com os resíduos resultantes da aplicação de agrotóxicos. Isso gera uma
dívida ecológica dos países ricos com os países pobres, já que mantem um círculo vicioso entre
subdesenvolvimento, pobreza e degradação ambiental.
Diante desse cenário, a partir da década de 1990, o debate do desenvolvimento
sustentável ganhou visibilidade no cenário mundial, principalmente pelo grande número de
encontros e congressos entre renomados representantes governamentais e ativistas sociais e
ambientais. Estes encontros tinham como maior intuito debater os impactos do crescimento
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econômico na natureza e repensar os rumos da sociedade. Dentre estes congressos, o mais
notável deles foi o Eco-92, realizado na cidade do Rio de Janeiro. Conforme Carvalho (2015)
registra, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu de uma forma global no relatório de
Brundtland em 1987, como resultado das análises da Comissão Mundial sobre o meio ambiente
e desenvolvimento, criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Com isso, a ideia de
desenvolvimento sustentável surge como uma alternativa para se trazer ou garantir acesso aos
benefícios do desenvolvimento a partir do uso e da ampliação das forças produtivas, superar a
pobreza, mas tentando evitar um processo de degradação ambiental. A definição mais aceita do
conceito de desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades
da geração atual, mas sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações
futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (CARVALHO, 2015).
Para alcançar tal objetivo é primordial que ocorra investimento em capital humano,
principalmente por meio da educação. Só assim é possível conscientizar as novas gerações do
impacto ambiental causado e dos recursos escassos. Além disso, a educação impacta as gerações
mais velhas também, fazendo-as repensar seus modos de vida e consumo. Nesse sentido, como
registra Carvalho (2015), é necessário promover a consciência ambiental através do
desenvolvimento sustentável, consumindo com menos desperdício, reutilizando e reciclando
nossos recursos. A conscientização da sociedade e a prevenção da degradação ambiental são
essenciais para garantir um desenvolvimento sustentável e diminuir o impacto causado ao meio
ambiente e a todas as formas de vida na natureza. Sendo assim, conforme Mendes (2008)
aponta, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do ambiente tem que ser
entendida como parte integrante do processo do desenvolvimento, e não como um componente
isolado.
Entretanto, o processo de reeducação e conscientização da sociedade é algo
extremamente complexo. Considerando os atuais moldes do sistema capitalista, reduzir o
consumo e promover a reciclagem significa diminuir os lucros das firmas. Nesse caso, Carvalho
(2015) ressalta que devido ao capitalismo, a racionalidade humana prioriza a busca pelo lucro
em todas as atividades, deixando de lado questões éticas fundamentais referentes à conservação
de tudo o que representa e gera vida para a espécie humana. Assim, o modelo de
desenvolvimento sustentável apresenta um duro embate com a ideologia capitalista neoliberal
enrustida na sociedade. Um sistema que tem o lucro como seu objetivo principal deve deixar
de lado todas os questionamentos morais e éticos para alcançar tal objetivo. Com isso, a
natureza é vista apenas uma fornecedora de matéria prima para a produção de mercadorias.

33

Seguindo essa linha de pensamento, Mello e Freire (2014) relatam que a relação de
conflito entre a economia e o ambientalismo está inserida entre as políticas econômicas
classificadas como radicais e reformistas. Os reformistas neoliberais defendem que a proteção
ambiental é um entrave ao crescimento econômico. Em contrapartida existem aqueles que
acreditam numa combinação entre o crescimento econômico e a proteção ambiental, desde que
se compreenda o desafio de conciliar economia com ecologia, acreditando ser possível reverter
a elevada degradação ambiental que o próprio sistema criou.
Dessa forma, o desenvolvimento sustentável enfrenta um grande desafio de superar os
dogmas econômicos tradicionais, trazidos à tona pelo neoliberalismo, que tem na maximização
do lucro a base de seu sistema econômico. Esse desafio se faz ainda maior quando se aplica a
lógica do desenvolvimento sustentável aos países subdesenvolvidos. Como Mello e Freire
(2014) explicam, nos moldes atuais de uma economia extremamente globalizada, é necessário
considerar que os modelos de desenvolvimento econômico e tecnológico são impostos pelos
países ricos e aplicados nos países pobres por meio de instituições como o F M I e o Banco
Mundial. Nesse caso, Benaion (2006) adverte que medidas para conter a degradação ambiental
com tecnologias que utilizem energia limpa e renovável, técnicas de explorações de recursos
naturais que preservem e recuperem o meio ambiente e sistemas de transportes mais eficientes
que reduzem a emissão de poluentes, teriam que se adequar aos moldes das restrições impostas
pelos mercados globais e pela desregulamentação governamental. Isso acabaria por reduzir,
drasticamente, a compatibilidade do crescimento econômico com a proteção ambiental e
reduziria a eficiência das políticas e tecnologias adotadas. Já pela ótica dos países ricos e
industrializados, Prahalad (2005) registra que apesar destes assumirem maiores compromissos,
os mesmos resistem em cumprir tais acordos. Uma prova disso é que no ano de 2005, somente
os países ricos não tinham cumprido com as metas previstas pelos acordos ambientais, como o
Protocolo de Kyoto assinado no Japão em 1997 e o ECO 92 promulgado no Rio de Janeiro em
1992.
Como Benaion (2006) aponta, essas contradições só serão superadas, necessariamente,
pela mudança nos valores humanos e nas estruturas sociais, algo que exige uma mudança
profunda e sistemática, alterando profundamente os modelos de produção e consumo. Cabe
então, reafirmar o papel dos governantes e das políticas econômicas para alcançar o objetivo
do desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, Carvalho (2015) defende que para uma sociedade ser considerada
sustentável, é necessário que haja integração do desenvolvimento com a preservação ambiental.
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A política econômica adotada pode ser um instrumento eficaz para preservar os ecossistemas e
os recursos naturais. Ao passo que se não houver os incentivos econômicos adequados, políticas
e leis que visem proteger o meio ambiente não serão consideradas.
Cabe então ao Estado formular políticas públicas que visem um desenvolvimento
integrando a natureza e não a destruindo. Além disso, a revolução do pensamento da sociedade
em relação à natureza é parte fundamental desse processo. Como explicita Carvalho (2015),
promover o equilíbrio ambiental representa uma mudança na ética e na moral de cada um da
sociedade. Será a atitude de cada consumidor que irá determinar os novos rumos da exploração
dos recursos naturais.
Dessa forma, fica claro que para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e
preservar os recursos para a geração futura é uma tarefa que exige grande dedicação, tanto por
parte dos governantes, quanto por parte da sociedade. Porém, ainda é possível tomar as medidas
cabíveis para reequilibrar o ecossistema do planeta Terra. Ainda existe tempo para promover
uma mudança de nossos hábitos, preservando o que restou da natureza, e recuperando-a para
um melhor futuro. Caso essas medidas não sejam adotadas e levadas a sério por todos, o cenário
futuro pode ser catastrófico. De nada adianta ter as tecnologias mais avançadas e uma
quantidade de riqueza imensurável se não temos um planeta para usufruir disso.

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto de desenvolvimento de uma nação, conforme Wolfe (1976) explica, pode ser
promovido por meio do planejamento dentro dos limites dos Estados nacionais. Nessa linha,
conforme Furtado (2000) apresenta, o processo de desenvolvimento é um fenômeno histórico
complexo, com diversos fatores específicos dentro de cada país, mas sempre caracterizado pela
industrialização e aumento no processo de acumulação de capital. Já o subdesenvolvimento é
um fenômeno histórico resultante da convivência entre um sistema pré-capitalista arcaico com
um núcleo industrial que geralmente possui uma atividade exportadora, mandando parte da
renda dessa produção para fora do país. De tal forma que os países ricos e industrializados não
tiveram, necessariamente, de percorrer e superar o caminho do subdesenvolvimento para
alcançar sua posição atual.
Com o advento da economia do desenvolvimento, após a Segunda Guerra Mundial,
Satrustegui (2013) registra que o modelo de bem-estar keynesiano foi hegemônico até o final
da década de 1970. Esse modelo foi caracterizado pelo pleno-emprego e a forte atuação do
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Estado visando corrigir desequilíbrios econômicos. No entanto, por herdar preceitos da
economia clássica como aquele que considera que quanto maior a renda nacional,
consequentemente maior será o bem-estar geral, esse modelo de desenvolvimento não rompeu
com a estrutura econômica pensada a partir dos países ricos e forçosamente aplicada aos países
pobres. Além disso, o modelo focou demasiadamente em variáveis quantitativas, como
PIB/habitante, para medir o bem-estar geral, deixando de lado questões sociais complexas,
como a diminuição da desigualdade. Nesse caso, Mello e Freire (2014) registram que o
crescimento econômico não é algo que necessariamente conduz à igualdade, nem à justiça
social, já que não leva em consideração nenhum outro aspecto de qualidade de vida a não ser o
acúmulo de riqueza, que é concentrada na mão de poucos indivíduos.
Como observou Seers (1969), assumir que o grau de desenvolvimento teria aumentado quando
a pobreza, o desemprego, o subemprego e a desigualdade não tinham diminuído é
extremamente difícil, apesar dos constantes aumento do PIB/hab.
Então, no final dos anos 1970, o modelo de bem-estar keynesiano, como forma de
propor o desenvolvimento das nações, entra em declínio. Como registra Segrillo (2005), o
regime de acumulação fordista e a regulação keynesiana se mostraram incapazes de solucionar
os novos problemas emergentes nos anos de 1980.
Com isso, o modelo neoliberal toma as rédeas no debate e na protagonismo em querer
definir o que é e como ocorre o processo de "desenvolvimento". Conforme aponta Filho (2011),
a implementação do sistema neoliberal atuou promovendo um desmonte das estruturas de bemestar anteriores, um processo que acentuou as desigualdades de renda. Dúmenil e Levy (2011),
ressaltam que o processo de financeirização do sistema econômico, aumentou o lucro das
camadas mais ricas da sociedade, gerando uma extrema concentração de renda em todo o
mundo. Além disso, Satrustegui (2013) afirma que esse modelo não levou a um crescimento
econômico expressivo e compartilhado por todos.
Apesar das particularidades de cada modelo, ambos não levavam em consideração a
relação do ser humano com o meio ambiente. Carvalho (2015) aponta que os sistemas
convencionais lidam com o meio ambiente como sendo algo ilimitado e gratuito, incentivando
a exaustão dos recursos e a degradação dos ecossistemas. Então o desenvolvimento sustentável,
surge como uma forma de corrigir os problemas gerados por anos de planejamento centrado
principalmente no acúmulo de capital, o que levou a profundas desigualdades sociais e de renda
e uma devastação da natureza em escala industrial.
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3. B E L O MONTE: HISTÓRICO E SUAS IMPLICAÇÕES
Esse capítulo apresenta a história da construção da usina de Belo Monte, assim como a
justificativa para a realização do empreendimento e os custos econômicos e socioambientais.
Ao analisar os impactos gerados pela obra será possível entender a contradição no
desenvolvimento prometido pela obra, o qual favoreceu uma pequena parcela da sociedade em
detrimento da maior parte.
Após isto, insere-se Belo Monte na conjuntura histórica brasileira, trazendo uma análise
histórica sobre a função da obra no cenário brasileiro. Com isto, é possível conceber e justificar
como um processo com enormes empecilhos e contradições foi realizado. Por fim, debate-se
sobre se o processo de Belo Monte foi exitoso em trazer o desenvolvimento prometido à região
do Rio Xingu.

3.1 A IDEALIZAÇÃO DE BELO MONTE E SUA JUSTIFICATIVA
O projeto de construção da hidrelétrica de Belo Monte foi originalmente concebido
durante o governo militar. Segundo a empresa Norte Energia (2021), que opera a hidrelétrica,
os estudos de viabilidade e mapeamento do rio começaram em 1975. Estes, foram concluídos
em 1989, porém como D'elia (2012) registra, divergências sobre o estudo de impacto ambiental
e acerca do custo da obra com o Banco Mundial resultaram na suspensão do financiamento da
construção. A Norte Energia (2021) registra que, após essa suspensão, o processo da construção
tem seu andamento retomado em 1994. Já em 2002, o estudo de impacto ambiental é paralisado
após uma solicitação do Ministério Público. A partir de então, uma série de tramites legais é
realizado com o intuito de obter a aprovação do congresso e as licenças necessárias. Em junho
de 2011 o Ibama concede a Licença de Operação n° 795/2011, permitindo então o início das
obras de Belo Monte. Então, em abril de 2016 a hidrelétrica começa a operar comercialmente.
D'elia (2012) registra o protagonismo ativo do governo federal na época para viabilizar a obra.
Pereira (2013) aponta que a obra tinha um orçamento inicial de R$ 16 bilhões, mas dois anos
após o início da obra o custo da construção já superava os R$ 30 bilhões. Conforme a Norte
Energia (2020) reportou, a construção de Belo Monte custou aproximadamente R$ 40 bilhões.
Lambert (2014) apresenta que, originalmente a hidrelétrica seria batizada como
"Kararaô", o que significa um grito de guerra na língua dos Kayapos, nativos daquela região.
Porém após intensos protestos por parte dos nativos locais, a usina seria renomeada para "Belo
Monte", uma vez que os indígenas consideravam um imenso desrespeito da parte do homem
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branco usar um nome indígena num projeto que eles repudiavam a todo custo. Essa alteração
foi definida no primeiro encontro das Nações Indígenas do Xingu, em Altamira (PA) em 1989.
Um fato marcante desse encontro foi quando a indígena Tuíra Kayapó passou o facão no rosto
do então presidente da Eletronorte (Figura 1), José Antônio Muniz.

Figura 1 - Tuíra Kayapó passa o facão no rosto de José Antônio Muniz.

Foto: Protásio Nene (1989)

4

Segundo Junior, Reid e Leitão (2006), o projeto da hidrelétrica de Belo Monte teve sua
localização definida na Volta Grande do Rio Xingu, no Estado do Pará, região Norte do Brasil.
Por sua vez, o projeto é constituído por barragem, reservatório, tomada d'água e casa de força,
ocupando terras dos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo. A justificativa
para a construção da terceira maior hidrelétrica do mundo, segundo a Norte Energia, era a
necessidade da ampliação de oferta de energia devido ao crescimento econômico projetado para
o país nos anos subsequentes.

Disponível em: https://amazoniareal.com.br/belo-monte-licoes-da-luta-5-manifestacao-de-1989/. Acesso em:
13 out. 2021.
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Figura 2 - O impacto de Belo Monte no Rio Xingu

Foto: Agência Espacial Americana (NASA)
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Além disso, por meio da conexão com o Sistema Interligado Nacional, a energia gerada
por Belo Monte seria uma alternativa eficiente para complementar o sistema energético de
regiões cujo potencial elétrico encontra-se praticamente esgotado. A empresa ainda cita que os
impactos sociais resultantes das inundações seriam reduzidos devido à baixa densidade
populacional na área, Junior, Reid e Leitão (2006). Todavia, ao analisar o curso do Rio Xingu
antes e após Belo Monte fica claro houve uma brutal alteração no curso do rio, o que alterou
também a dinâmica de cheias do rio. Como Massuda (2017) registra, a foto de satélite capturada
pelo Observatório da Terra (Figura 2), órgão pertencente a Agência Espacial Americana
(NASA) demonstra claramente isso, fazendo um paralelo entre antes da construção da
hidrelétrica no ano 2000, e após sua construção em 2017. É possível identificar os dois
reservatórios que o complexo formou e uma drástica redução na vazão da Volta Grande do
Xingu, calculado em 80%, o que prejudicou diretamente aqueles que dependiam na pesca no
rio para seu sustento e abriu espaço para a mineração de grande intensidade.

3.2 IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO E CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS

Disponível em: https://earthobservatory.nasa.gov/images/91083/reshaping-the-xingu-river. Acesso em: 14 out.
2021.
5
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Segundo Melo (2010), a inundação resultante da barragem de Belo Monte alagou
aproximadamente 516 k m de terra deslocou mais de 20.000 pessoas. Além disso, esse número
2

pode ser ainda maior quando se leva em conta as famílias forçadas a se mudar devido à escassez
de agua na área da Volta Grande do Rio Xingu. D'Elia (2012) retrata o sofrimento dessa
população que se viu obrigada a mudar bruscamente de suas terras originárias, onde residiram
por gerações, rumo ao município de Altamira, o qual não possuía a estrutura necessária para
comportar a explosão demográfica, resultante do êxodo das populações ribeirinhas do Rio
Xingu. Isso fica explicito em entrevista com o agricultor José, que habitava uma região
inundada pela barragem de Belo Monte. José questiona: "O que eu vou fazer? Um cara que
nunca estudou, analfabeto, o que vou fazer na cidade? ... O camarada depois de velho, que nem
eu, ir para a cidade sem saber nem o que fazer por causa de uma obra que vai destruir tanta
natureza e a vida do povo? É muito difícil, não é fácil não.".
Southgate (2016) retrata o caso da família Silva, uma dentre as centenas de famílias que
foram obrigadas a se mudar para o interior município de Altamira, devido à inundação da
barragem de Belo Monte. Dada a longa distância do rio, o pai da família não consegue exercer
a pesca e por essa razão ficou desempregado, sem ter uma fonte de renda para a família, que
acabou por se endividar. As famílias ribeirinhas foram realocadas para conjuntos habitacionais
construídos pela Norte Energia. Inicialmente muitos ribeirinhos gostaram de suas novas casas,
que mediam 63m2, porém com o passar do tempo ficou clara a construção de baixíssima
qualidade e os elevados custos de manutenção das casas (Figura 3). Com isso, muitas famílias
começaram a abandonar ou vender suas casas nesses assentamentos, uma vez que não
conseguem arcar com os elevados custos de energia elétrica e IPTU. O cenário se agrava quando
se leva em conta que muitos perderam sua principal fonte de renda, a pesca.
Figura 3 - Os assentamentos da Norte Energia.

Foto: Todd Southgate (2016)
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Segundo D'Elia (2012) existem também aqueles que migraram de outras regiões do país
em busca de trabalho na construção e operação da hidrelétrica. As estimativas do Governo
Federal eram de que o município de Altamira, que em 2012 já contava com 95.000 habitantes,
tivesse ao final da construção de Belo Monte uma população de aproximadamente 195.000
habitantes. Se não bastasse essa explosão demográfica, o município já em 2012 não conseguia
atender as demandas da população local, como esgoto, saúde e infraestrutura em geral. Segundo
estimativa do IBGE (2021) o munícipio possui hoje 117.320 habitantes. Para além disso, o
estudo Atlas da Violência realizado pelo IPEA (2017) classifica o município de Altamira como
o mais violento do Brasil, possuindo a maior taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes do
país. O estudo ainda cita o rápido crescimento populacional e desordenado da cidade como um
fator importante no nível de criminalidade local.
3.3 A GERAÇÃO DE ENERGIA
Junior, Reid e Leitão (2006 apud Eletronorte, 2002b) registram que a força principal
gerada por Belo Monte seria de 11.000 M W distribuídos em vinte unidades geradoras. Por sua
vez, a geração tem o método de fio d'água, sendo assim, é a vazão natural que determina a
quantidade de turbinas em funcionamento. Desta forma, a hidrelétrica depende basicamente da
vazão natural das afluentes, já que o reservatório tem capacidade reduzida de acumulação,
visando diminuir a área alagada. Segundo Junior, Reid e Leitão (2006 apud Eletronorte, 2002b)
a energia gerada pela usina principal seria de 4.637 M W médios.
Nesse caso, é de extrema importância ressaltar que Belo Monte pode ficar meses com
suas turbinas paradas, devida a dinâmica de chuvas. Como aponta Higgins (2020) os efeitos
sazonais juntamente com o desmatamento e a seca levam a diminuir a vazão do Rio Xingu.
Dessa forma, em 2019, a hidrelétrica produziu uma média mensal de apenas 568 M W em
agosto, 361 M W em setembro, 276 M W em outubro e 583 M W em novembro. Esse valor fica
extremamente distante dos 4.637 M W médios, prometidos pela Norte Energia. Além disso, no
ano de 2021, com a atual crise hídrica, Pereira (2021) aponta que Belo Monte está funcionando
com apenas uma turbina desde o início de agosto, o que significa uma produção de 2,67% de
sua capacidade total. As estimativas são de que a hidrelétrica só volte a funcionar normalmente
no começo de dezembro de 2021.
O modelo brasileiro de geração de energia elétrica tem como fonte principal de energia
as hidroelétricas. Conforme o Balanço Nacional de Energia (2020), a energia gerada das
hidrelétricas corresponde à 65,2% da matriz energética brasileira. Apesar de ser considerada
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uma fonte "limpa" de energia, os impactos decorrentes da inundação de enormes áreas para a
construção de barragens para usinas são impossíveis de serem totalmente mensurados.
Southgate (2012) aponta que o alagamento das florestas, resultante da construção da barragem
gera a liberação de metano na atmosfera, gás responsável pelo efeito estufa.
Além disso, ter uma matriz energética voltada para hidrelétricas tornou o país refém da
chuva. Em momentos de baixa precipitação ou seca, as usinas não conseguem operar em sua
total capacidade, fornecendo menos energia do que o esperado. Esse é próprio do caso da
hidrelétrica de Belo Monte, a qual não consegue atuar nem perto de sua capacidade média
durante alguns meses do ano (Gráfico 4). Tal cenário é seriamente agravado pelas secas e
queimadas, e como G1 Amazonas (2021) registra, o país desde 2018, vem superando ano após
ano recordes de queimada de sua floresta amazônica.

Gráfico 4 - Geração de M W médio por Belo Monte

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (2021)

6

Conforme Nobre (2020) explica, a floresta Amazônica tem enorme influência na
precipitação em solo brasileiro. Segundo o pesquisador do INPE, as árvores da floresta
amazônica possuem profundas raízes no solo, que bombeiam água dos lençóis freáticos e

Disponível em: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-daoperacao/geracao energia.aspx. Acesso em 14 out. 2021
6
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tornam o ar extremamente úmido. A estimativa é que a floresta coloque 20 bilhões de toneladas
de água na atmosfera por dia. A partir disso, as partículas chamadas aerossóis atmosféricos,
liberadas como uma forma de poeira pelas plantas das árvores, realizam a reação necessária
para gerar chuva. Dessa forma, a Amazônia produz sua própria chuva, e posteriormente a
mesma gera um fenômeno chamado de rios voadores, que leva chuva à maior parte da região
Centro-Sul do Brasil.
Por sua vez, a extrema dependência das hidrelétricas pode levar a sérios problemas de
fornecimento de eletricidade, uma vez que a geração de energia depende não só de variáveis
humanas, mas também de variáveis climáticas, algo que poderia ter sido concebido durante o
projeto de Belo Monte, visando fontes alternativas de energia como a solar e eólica que, apesar
de também dependerem de fatores naturais, possuem um impacto ambiental extremamente
menor, se comparado aos de uma hidrelétrica. Mais uma vez, também se perdeu a oportunidade
de inserir o Brasil na vanguarda das novas formas de geração de energia, visto que além das
condições naturais abundantes como a incidência solar e de ventos no Nordeste, o incentivo ao
desenvolvimento de tecnologias que ainda estão em fase de desenvolvimento, traria inúmeras
vantagens comparativas aos produtos nacionais e a possibilidade da criação de um polo de
tecnologia nacional, visando alterar a eterna relação do país de exportador de commodities e
importador de tecnologia de ponta.

3.4 A USINA DE BELO MONTE E A CONJUNTURA NACIONAL

Com a penetração do capital nacional e estrangeiro em regiões da chamada periferia do
capitalismo industrial, facilitado pelo neoliberalismo, aprofundou-se a dinâmica de separação
entre países ricos desenvolvidos e pobres subdesenvolvidos, no mundo todo. Como analisa
Frank (1966), parece que historicamente tem ocorrido o contrário do que é defendido
normalmente pelos economistas do pensamento mainstream: ou seja, que quanto maior a
interação de regiões subdesenvolvidas com as chamadas desenvolvidas, maiores seriam as
chances de avanço e prosperidade para superar a condição de miséria, seja através do
investimento externo ou pela "incorporação" de instituições mais avançadas. Porém, quando os
fatos são analisados historicamente, a situação é totalmente oposta. Os períodos de maior
crescimento e industrialização da América do Sul foram justamente aqueles em que o continente
se encontrava mais isolado das nações europeias devido a eventuais crises. Isso pode ser
verificado em vários momentos da história, como por exemplo, durante a Segunda Guerra
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Mundial. O eventual isolamento forçado das nações sul-americanas das europeias e dos Estados
Unidos devido à guerra, uma vez que as economias desses países estavam totalmente focadas
em tal esforço, levou involuntariamente a um crescimento das indústrias e manufaturas na
América do Sul, visando atender parte das necessidades de seu povo, já que estas não poderiam
ser supridas via importação dos países ricos. Como relata Frank (1966) ao final da Segunda
Guerra Mundial, as manufaturas latino-americanas começam lentamente a entrar em declínio,
uma vez que as potências centrais podem novamente atender às demandas da América do Sul.
Esse processo é novamente verificado desde o final dos anos 1990 até os dias atuais.
Com a rápida expansão da ideologia neoliberal e o afrouxamento de inúmeras restrições à
circulação do capital estrangeiro em solo nacional, a indústria nacional encontra-se novamente
em declínio constante e a passos largos para a total desindustrialização do país.
Em meio a esse cenário da ofensiva neoliberal, especialmente na América Latina, os
governos do Partido dos Trabalhadores, considerados como centro-esquerda surgem como um
interlúdio no meio dessa história. Apesar disso, por estar dentro desse contexto, os dogmas
neoliberais, como o Tripe Macroeconômico e a defesa da propriedade privada foram seguidos
fielmente. Com o vigoroso crescimento da economia brasileira durante a primeira década do
século X X I , principalmente devido ao boom das commodities, resultante da demanda de
insumos básicos pela economia chinesa, a política fiscal expansionista encontra alguma brecha
para o chamado desenvolvimentismo. Essa política é materializada pelos Programas de
Aceleração de Crescimento (PAC) I e II, no qual o projeto de Belo Monte está inserido como
uma forma de trazer um desenvolvimento das áreas mais remotas do Brasil. É nesse contexto
que se consegue realizar a construção de Belo Monte, uma obra concebida ainda durante os
anos da ditadura militar, mas que só foi efetivamente realizada no governo de Dilma Roussef.
O processo concebido para o desenvolvimento desse projeto apresenta grande base nos
ideais keynesianos do começo do século XX, considerando que apenas a expansão das forças
produtivas

numa

região,

e o seu

respectivo

crescimento

econômico,

levaria ao

desenvolvimento, consequentemente. Ao analisar a idealização do projeto é possível verificar
que a maior ênfase residia no próprio projeto de construção, deixando-se de lado toda a
população e o sistema ambiental e urbano brutalmente afetado pela construção da usina de Belo
Monte. Dessa forma, não houve uma preocupação pelo desenvolvimento humano na região.
Conforme Lambert (2014) registra, os impactos na região foram gigantes,
transformando totalmente o contexto dessa área. O modo de vida das populações ribeirinhas foi
completamente devastado, levando a um êxodo dessas pequenas vilas em direção ao município
de Altamira. Alguns poucos pescadores tentam resistir a abandonar o seu antigo estilo de vida,
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já que após décadas vivendo através do ofício da pesca não se encontram mais em condições
de concorrer por uma vaga no mercado de trabalho. Porém, os impactos da hidrelétrica na
aquicultura são imensos, e os pescadores reclamam que a cada ano que passa as condições de
pesca se deterioram, com pescas cada vez menos expressivas, consequentemente dificultando
o sustento dessa população. Por sua vez, as aldeias indígenas também foram bruscamente
afetadas pela construção da barragem. Como estas tem seu modo de vida moldado pela pesca e
pela extração consciente de recursos da natureza, a consequente inundação de vastas regiões
próximas às aldeias indígenas, como forma de viabilizar a usina hidrelétrica alterou
drasticamente a afluente dos rios. Conforme o G1 Pará (2021) aponta, há uma denúncia do
Ministério Público Federal (MPF), embasado em um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (Ibama), demonstrando que a Norte Energia - empresa construtora e
operadora da usina - não tomou as devidas precauções para proteger o ecossistema nativo. A
denúncia explicita que não foi realizada a proteção adequada com a instalação de grades
anticardumes, o que evitaria que os peixes fossem sugados pelas turbinas da hidrelétrica.
Conforme o relatório do Ibama, essas grades só foram instaladas em novembro de 2019. Com
isso, os peixes, que se aproximavam das turbinas durante o seu período de reprodução, a
piracema, eram sugados e respectivamente triturados pelas turbinas de Belo Monte. Estima-se
que no período entre 2015 e 2019 aproximadamente 30 toneladas de peixes foram mortos no
Rio Xingu. Tal impacto afetou, diretamente, a capacidade de subsistência das comunidades que
tiravam da pesca o seu sustento.
Contudo, uma pequena parcela de empresários foi beneficiada com a construção da
hidrelétrica. Higgins (2020) aponta que grandes empreiteiras como Camargo Correia e
Odebrecht, optaram por ficar de fora da geração de energia do empreendimento, focando apenas
na construção da hidrelétrica. Dessa forma, essas grandes empresas se protegeram do risco
especulativo que a geração de energia representava, dado os diversos problemas já apresentados
nesse trabalho, e lucraram por meio da construção da hidrelétrica. Sendo assim, enquanto as
construtoras do projeto tiveram elevado lucro, a Norte Energia, responsável pela geração de
energia, possui hoje uma dívida de R$ 25,4 bilhões com o BNDES.
Belo Monte foi uma obra predominantemente pensada para atender os interesses da
região Centro-Sul brasileira e sua demanda crescente por energia elétrica. Porém como
demonstrado, nem isso a obra foi capaz de atender, já que a usina fica por meses sem chegar
perto da média de energia gerada estimada. E, em um cenário onde as constantes queimadas
prejudicam a precipitação, e consequentemente a vazão do Rio Xingu, as condições só tendem
a deteriorar-se. Apesar de se promover a obra como uma forma de trazer progresso à região
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Norte - por meio de uma visão distorcida de progresso e prosperidade - de nada diferiu do
modelo extrativista presente, há séculos, no Brasil. Enxergando na região Norte, principalmente
na Amazônia, uma inesgotável fonte de recursos com a função de atender aos interesses
econômicos da região Centro-Sul.
É importante também conceber o contexto de subdesenvolvimento em que a região
Norte do Brasil se encontra. Esta, tem seu papel histórico como uma fonte de recursos erroneamente considerada inesgotável - para as necessidades do polo industrial brasileiro,
localizado majoritariamente no Sudeste. Além disso, a partir de 2018 houve um intenso
agravamento na destruição na fauna e flora dessa região, visando atender as necessidades do
agronegócio. O fato é que o interesse de desenvolver tal região, através da expansão das forças
produtivas localizadas na Amazônia, nunca foi o fator principal da construção de Belo Monte.
O que houve foi uma demanda, cada vez maior, da estrutura econômica nacional por energia
elétrica, e que foi beneficiado pelo alto crescimento resultante das políticas fiscais
expansionistas dos governos Lula/ Dilma. Nesse caso, uniu-se o útil ao agradável: Belo Monte
e a região Norte serviria novamente como uma fonte de recursos para as necessidades do centro
industrial e, em contrapartida, levar-se-ia algum crescimento econômico à região pelo processo
de intensificação e expansão do capital.
Como indica Frank (1966) as relações entre metrópole e satélite não são limitadas
apenas ao nível internacional, mas também estão perpetuadas dentro das sociedades, em
especial dos países latino-americanos. Assim como a colônia, com seu capital e as matériasprimas decorrentes da atividade de extração, tornava-se satélite da metrópole do império, este
mesmo satélite se converte em uma metrópole colonial. Com isso, os satélites provinciais
passaram a orbitar em torno de uma metrópole nacional, constituída dentro do próprio país,
ramificando a cadeia de exploração e integrando todo o país num sistema global. Nesse caso,
Belo Monte se mostra como uma perpetuação dos interesses da metrópole nacional - o eixo, no
Brasil, caracterizado por Rio de Janeiro e São Paulo - através da destruição do modo de vida
da província (a região Norte, repleta de rios e natureza exuberante) com o intuito maior de suprir
a crescente demanda por energia do polo industrial brasileiro.
Nesse sentido, Frank (1966) analisa que ao examinar a estrutura metrópole-satélite, é
verificado que cada um dos satélites tem como função extrair capitais e excedente econômicos,
também, dentro de seus próprios satélites - a partir da ramificação desse modelo dentro do
próprio país - e enviar esse excedente a metrópoles estrangeiras que determinam a intensidade
e a direção do funcionamento do capitalismo mundial. Por consequência, cada metrópole
nacional desempenha papel crucial impondo e mantendo as relações de exploração desse
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sistema, enquanto paralelamente serve aos interesses das metrópoles internacionais, que se
utilizam da estrutura global, inclusive nacional (com postura provincial) para promover o seu
próprio desenvolvimento e enriquecer a sua classe dominante.
Nesse sentido, o capital é o detentor da tal liberdade, enquanto a população fica refém
dos interesses daqueles que gerenciam o uso desse capital a partir de seus interesses focados
em aumentar os seus retornos financeiros. A construção de Belo Monte só escancarou ainda
mais a desigualdade social presente nesse modelo. Os interesses de uma pequena minoria se
sobrepuseram ao interesse público. O processo de acumulação e concentração de capital na mão
de alguns poucos indivíduos foi acentuado, com empresas envolvidas na construção, como a
Norte Energia, OAS, Camargo Correia e Odebrecht recebendo vultosos benefícios fiscais,
aportes de capital do BNDES e uma atenção desproporcional do governo quando comparada a
população local. Do outro lado, os maiores afetados pela obra ficaram à mercê de uma falsa
promessa. A de que a obra, por si própria, traria empregos, geração de renda e o tão sonhado
desenvolvimento àquela região. Aqui, novamente, encontra-se a premissa de que um mero
aumento na renda leva a um aumento da qualidade de vida. Supor isso num cenário assim é
ignorar totalmente a realidade e se esconder atrás de complexos cálculos e modelos que nada
refletem a realidade.
Por sua vez, o modo de vida do povo originário brasileiro fica totalmente de fora disso.
Para tais modelos, elevar o PIB per capta de uma população que não tira sua renda através do
trabalho, nos moldes capitalistas, é como tirar alguém da total miséria para um mundo
maravilhoso de tecnologia e opulência. Porém, na realidade, os povos originários possuíam uma
riqueza muito maior quando podiam se manter vivos - em condições muito melhores que as
atuais - por meio do trabalho na terra e da sua relação com a natureza. Agora, estes mesmos se
encontram sem sua principal fonte de renda, a qual cresceram aprendendo a como extrair o
melhor da terra e, segundo a idealização do modelo, devem se contentar a um mero salário de
subsistência. Por mais que tenha se falhado em incorporar os indígenas brasileiros no modelo
colonial na perspectiva da "civilização forçada", mas explorando sua mão de obra como
escravos, o modelo capitalista foi mais exitoso nesse objetivo. Se não existe natureza não existe
vida para o indígena. E, assim, ele se torna mais uma peça do sistema.
Nesse caso, as reformas do neoliberalismo implementadas nos anos 1980 contribuíram
imensamente para perpetuar e ampliar a liberdade da penetração do capital estrangeiro nas mais
remotas áreas desse sistema. Fazendo valer o seu interesse em sobreposição aos demais países
mantendo sempre numa lógica periférica de inserção na economia internacional, e dependente
dos interesses econômicos de países que se beneficiaram do processo de acumulação a partir da
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via industrial. Como explica Frank (1966), quanto mais interligado o satélite à sua metrópole,
maior é a condição de subdesenvolvimento deste primeiro, já que o mesmo se encontra
amplamente integrado ao circuito de exploração do capital. Consequentemente, quando o ciclo
econômico dessa região se expira, seja por falta de demanda ou esgotamento dos recursos
naturais, o que sobra é apenas o subdesenvolvimento que se aprofunda cada vez mais. Um
exemplo disso foi o ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro e nas Antilhas caribenhas, ao final
desse ciclo o que restou nessas regiões foi apenas o sistema extrativista com foco na exportação.
Não houve um considerável avanço tecnológico na região ou maior escolarização de seus
habitantes. O mesmo foi verificado com o ciclo do ouro em Minas Gerais. Como Furtado (2005)
aponta, com o declínio da mineração aurífera, muitas das cidades que pertenciam a economia
da mineração foram decaindo ao longo do tempo, dispersando-se numa economia de
subsistência. É fato sabido que, por exemplo, Ouro Preto, famosa pela atividade mineradora
durante os séculos X V I I e X V I I I hoje em dia tem como fonte de renda principal o turismo
histórico, que remete a essa época vivida há mais de 300 anos. Ou seja, não houve um
desenvolvimento das forças produtivas da região que levou à mesma conseguir reinventar-se e
manter-se após o esgotamento de seus recursos. Toda a riqueza extraída foi diretamente para as
metrópoles, nesse caso Portugal, para atender aos interesses das classes dominantes de lá,
inviabilizando o investimento e consequente desenvolvimento nas províncias, que após o
esgotamento do ciclo econômico em que estão inseridas estão fadadas ao subdesenvolvimento
e a miséria.
Belo Monte está inserida nesse aspecto. O expressivo crescimento econômico devido às
políticas econômicas dos governos petistas contribuiu para um subsequente aumento da
demanda por energia elétrica. Então, a viabilização da construção dessa usina hidrelétrica
visava, justamente, atender aos interesses da metrópole e não trazer o desenvolvimento à essa
região. Isso fica claro ao analisar os enormes impactos socioambientais causados na região do
Alto Xingu. Além disso, é de extrema importância questionar o que será do futuro de Belo
Monte, pois com os enormes incentivos e avanços na geração de energia eólica e solar, as quais
independem da precipitação, o projeto da hidrelétrica pode ficar ultrapassado e a dependência
de sua geração de energia cada vez menor.
Nesse cenário, cabe questionar como ficará a região do Alto Xingu. A história
demonstrou por diversas vezes que ao final do ciclo econômico de um satélite que atende aos
interesses de sua metrópole, o subdesenvolvimento e a pobreza são consequências. Atrelado a
isso é crucial analisar os impactos ambientais nessa região. Mesmo nos dias atuais há um
enorme descaso com os grandes danos que estão sendo causados a fauna e flora local, com

48

milhares de peixes sendo mortos devidos a alteração da dinâmica de cheias do Rio Xingu. De
tal forma que, se nos dias atuais o descaso com a população que ainda tenta extrair da natureza
seu sustento de vida é enorme, é lógico inferir que nos dias futuros estes mesmos estarão
abandonados à própria sorte.
Já é possível verificar um cenário similar ocorrendo no munícipio de Altamira. Como
Lambert (2014) registra, houve uma explosão na violência e criminalidade do munícipio, dado
esse corroborado pelo Atlas da Violência (2017). Além do mais, Amaral (2017) demonstra que
já é praticamente impossível extrair o sustento através da natureza, uma vez que a aquicultura
se torna cada vez mais inviável devido aos impactos dos reservatórios da usina no Rio Xingu.
Outros fatores que escancaram o cenário já atual de subdesenvolvimento e abandono é um
aumento drástico na prostituição e a falta de condições básicas de vida como saneamento e
moradia adequada, uma vez que a população cresceu em ritmo muito maior que a infraestrutura.
Apesar do viés desenvolvimentista presente no Estado brasileiro durante a era LulaDilma, os projetos de desenvolvimento estiveram, em sua grande maioria, diretamente focados
em atender a interesses das classes capitalistas e tentando conciliar de alguma forma os
interesses do povo (no sentido de criar as bases materiais para ampliar a geração de empregos
que não se concretizou) - mas sempre em segundo plano.
Novamente, o governo brasileiro foi totalmente conivente com esse cenário, deixando
as comunidades à mercê dos interesses dessas grandes empreiteiras, garantindo uma negociação
totalmente injusta para com o elo mais fraco, a população diretamente afetada. Ao invés de
tentar equilibrar a assimetria de poder entre cidadãos que mal tem acesso a uma agência
bancária, quiçá um advogado, o Estado brasileiro - como um todo, incluindo o Supremo
Tribunal Federal - agiu novamente atendendo aos interesses da classe capitalista e virando de
costas para quem realmente necessita dele. Passarinho e Oliveira (2012) apresentam que
mesmo após o MPF ter dado parecer contrário à liberação da obra da hidrelétrica, devido aos
impactos e prejuízos aos povos na região da Volta do Grande Xingu, o então presidente do STF,
Ayres Britto, autorizou a retomada das obras na hidrelétrica. D'elia (2012) também registra que
por diversas vezes o Ministério Público Federal do Pará tentou barrar a construção de Belo
Monte, seja por inconsistências no estudo de impacto ambiental ou pela compensação
inconsistente com os impactos causados pela obra. Inclusive houve um parecer de técnicos do
IBAMA comprovando a inviabilidade de Belo Monte, porém o parecer foi derrubado e os
funcionários que assinaram tal documento foram demitidos. No dia seguinte à publicação, um
novo parecer foi assinado aprovando a construção. Uma vez que esta população se encontra
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vivendo à margem do núcleo da sociedade brasileira, seus direitos e sentimentos são
historicamente esquecidos e deixados de lado pelos agentes da lei brasileira.

3.5 AFINAL, DESENVOLVIMENTO?

Ao analisar pela ótica do século XX, é possível dizer que houve desenvolvimento na
região, em particular no município de Altamira, o qual apresentou um considerável aumento de
seu PIB per capita até o ano de 2014 (Gráfico 5), conforme os dados do IBGE (2021).

Gráfico 5 - PIB per capita de Altamira

Fonte: IBGE

7

Dessa forma, seria possível simplesmente se limitar a esse indicador e dizer que, de fato,
Belo Monte levou o tão sonhado desenvolvimento econômico ao povo daquela região e que o
aumento de renda trouxe um maior bem-estar aos cidadãos da área? Ocorre que após amplo
debate acerca das características do desenvolvimento ficam explicitas as diversas contradições
sobre esse processo histórico. Isso leva a questionar tal modelo de desenvolvimento, o qual
compactua apenas com os interesses da classe empresarial, e aqueles que tem sua vida afetada
por tal processo são considerados apenas um entrave nesse processo.
Nesse sentido, analisando sobre uma ótica crítica e olhando não somente a parte
numérica, mas também para o desenvolvimento humano, o questionamento se houve ou não
desenvolvimento a partir de Belo Monte torna-se muito mais complexo. A começar pelos povos
7
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nativos brasileiros, os quais são os verdadeiros donos dessas terras. Estes, historicamente, não
têm poder de palavra nas decisões do país. O processo de Belo Monte mostra claramente como
essa população deve simplesmente aceitar o fardo trazido pela modernidade e adaptar-se a ela.
Além disso, cabe o questionamento, como calcular o PIB per capita de uma população que não
possui salário? A qual toda sua renda se extrai da terra, e a mesma não possui a cultura do lucro
enraizada em suas origens. Como Nesbit (1969) aponta, a adoção dos modelos da Europa
Ocidental e dos Estados Unidos no debate do desenvolvimento são adotados como ponto central
a serem seguidos, e esse processo deve ser recriado nas outras sociedades, deixando de lado as
especificidades e características de cada povo. D'Elia (2012) registra os constantes protestos e
lutas do povo indígena contra a construção de Belo Monte, ressaltando que a inundação
resultante da barragem destruiria o modo de vida das aldeias próximas do Rio Xingu. Isso
acarreta não só em danos no presente, mas também futuros, uma vez que muito da cultura desses
povos nativos não poderá ser passado para as gerações futuras, já que a pesca - fator primordial
na vida desses cidadãos - tornou-se praticamente inviável devido aos impactos de Belo Monte.
Já a população ribeirinha, a qual também tinha na pesca sua principal fonte de sustento,
foi extremamente prejudicada. Grande parte da cultura e tradição desses povos foram apagados
do mapa devido a obra. D'Elia (2012) captura o impacto nessas populações, as quais apesar de
humildes, conseguiam tirar o sustento tanto através da pesca ou da agricultura próximo ao Rio
Xingu. Pessoas que dependiam dessas atividades para viver foram obrigadas a migrar para
Altamira sem ao menos a certeza de uma nova fonte de renda, ficando à mercê da própria sorte.
Muitos desses não possuíam grau de escolarização ou carteira assinada, dificultando ainda mais
à readaptação a vida na cidade.
Aqueles que tentaram ficar em suas terras, sofrem constantemente com cheias e
inundações em suas casas, resultante da abertura da barragem de Belo Monte. Dificultando
ainda mais a situação desse povo. Nesse caso, o estudo de Carvalho (2015) fica claro, ao
registrar que o modelo tradicional de desenvolvimento lida com o meio ambiente como sendo
um recurso infinito e gratuito, com a única finalidade de atender as demandas capitalistas.
Sendo assim, ao analisar somente pela ótica do indicador PIB per capita é possível dizer
que houve desenvolvimento. Porém, isso seria tornar o debate acerca de Belo Monte
extremamente raso. Ao se aprofundar sobre o que houve na vida dos residentes daquela área
fica evidente a tragédia e todo o sofrimento que muitos ainda passam devido a esse processo. É
de extrema importância debruçar-se sobre o fato que o PIB per capita é um indicador que pode
ser distorcido, afinal de que adianta se os empresários e diretores das empresas na região
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tiveram um considerável aumento em sua renda - levando a um incremento do PIB da região quando boa parte da população se encontra num cenário de miséria e desgraça.
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4. CONCLUSÃO

Dado o processo histórico de desenvolvimento econômico, o qual obteve-se maior
sucesso nos períodos de intervenção ativa do Estado nos rumos da economia, o presente
trabalho procurou apresentar as distorções e assimetrias ocorridas durante o processo de
desenvolvimento, assim como diferentes interpretações sobre o que de fato é o desenvolvimento
econômico. Para isso, o trabalho analisou a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e
as inúmeras contradições desse processo histórico. Fica claro que a construção da hidrelétrica
não tinha como foco principal desenvolver a região do Rio Xingu, dada a catástrofe ambiental
e social. Mas, sim, atender aos interesses das classes capitalistas, localizadas no centro
industrial brasileiro, e a maior demanda por energia elétrica resultante do crescimento
econômico.
Iniciou-se o trabalho realizando um debate sobre a evolução do pensamento econômico
acerca do desenvolvimento e expondo as contradições e dificuldades das diversas linhas de
análise. Foi visto que o modelo de desenvolvimento keynesiano falhou tanto nos países ricos,
uma vez que não conseguiu se manter após as crises econômicas dos anos 1980, mas também
nos países pobres, já que não houve um processo significativo de rompimento da condição de
subdesenvolvimento e de pertencer a periferia do capitalismo. Além disso, tal modelo levava o
crescimento infinito como algo viável, não tendo em vista o horizonte futuro do planeta Terra,
onde cada vez mais os impactos da devastação ambiental estão sendo sentidos. Por sua vez,
apresentou-se também o modelo neoliberal de desenvolvimento. O qual tem o mercado como
promotor desse processo. O mesmo se mostrou totalmente ineficaz para levar tanto crescimento
econômico, quanto distribuição de renda à população mundial, dado que desde o final dos anos
1980 o país que lidera o crescimento econômico e a expansão de sua capacidade produtiva é a
China, país que segue o modelo econômico socialista. Ou seja, a experiência que seguiu o
completo oposto do modelo neoliberal foi a qual obteve maior êxito nesse processo. Por sua
vez, relegar à iniciativa privada o desenvolvimento econômico resultou numa brutal
concentração de renda e estagnação dos salários da classe trabalhadora. O lucro tornou-se o
bastião central desse modelo, e por ele tudo é possível, de tal forma que os recursos escassos
de nosso planeta são vistos como algo para servir à dinâmica do lucro e acumulação de capital.
Sendo assim, a expansão desse modelo entra em choque constante com a limitação do lucro,
pois em um planeta onde os recursos estão se esgotando seria necessário diminuir as taxas de
lucro da classe capitalista para haver a manutenção da vida e preservação de nosso planeta como
conhecemos.
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Então, com a evolução do debate, temos o modelo de desenvolvimento sustentável, o
qual também apresenta a mesma dificuldade do modelo neoliberal. Como limitar a ganância
humana e a cultura do lucro, a qual, por décadas, investiu muito para enrustir tal pensamento
capitalista nos indivíduos. Somente uma drástica reeducação do pensamento humano acerca da
relação com a natureza e nossos hábitos de consumo, bem como a readequação da produção
industrial para métodos mais sustentáveis e que não só agridam menos o meio-ambiente, mas
também que se integrem a ele e o restaurem, o que levaria a uma imensa diminuição no lucro
das classes capitalista, trará sucesso a esse modelo. Além disso, é crucial que haja uma intensa
redistribuição de renda, para compensar a brutal acumulação de renda que temos nos dias atuais,
resultante do modelo neoliberal.
Também cabe destacar o subdesenvolvimento nesse debate, o qual por muitos é
considerado erroneamente um processo o qual os países ricos percorreram antes de alcançar a
atual condição de desenvolvimento de suas forças produtivas. O subdesenvolvimento é um
processo histórico, resultante da exploração e expansão das economias industriais durante o
século X V I I I e XIX. A exploração das colônias das potências imperialistas da época, como
Inglaterra e França, levou a uma enorme devastação dos recursos naturais das colônias, além
da manutenção de um salário de subsistência, o que não permitiu a criação de uma demanda
interna, bem como de um capital nacional, uma vez que a maioria do lucro extraído nessas
regiões era mandado de volta aos centros industriais. Dessa forma, a maior parte da riqueza
produzida e extraída nas colônias foi mandada para as potências imperialistas, relegando as
colônias à pobreza e a exportação de matérias primas para os centros industriais, uma vez que
não há desenvolvimento de suas forças produtivas.
Nesse caso, tem-se Belo Monte, um projeto realizado com o interesse de atender as
demandas da classe capitalista e de alguma forma trazer desenvolvimento a região do Rio
Xingu. O processo de conciliação dos interesses de classe foi algo constante nos governos
petistas. Porém, como o trabalho demonstra, o interesse da classe capitalista sempre se sobrepôs
aos interesses dos trabalhadores. Isso fica claro pelas diversas tentativas do Ministério Público
em barrar a obra, sempre sem sucesso, já que o Governo Federal atuava conjuntamente com o
Supremo Tribunal Federal para viabilizar a obra. Além disso, as enormes contradições para a
concessão da licença ambiental pelo IBAMA revelam que o pouco cuidado que se teve pela
questão ambiental. Com isso, uma tragedia ambiental foi gerada na região do Alto Xingu, a
qual foi amparada legalmente pelo órgão público.
Belo Monte levou lucro a algumas empreiteiras, mas trouxe uma catástrofe aos
moradores da região, destruindo seu modo de vida e devastando a cultura nativa local. Como
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visto, a inundação resultante da construção da barragem de Belo Monte alagou deslocou mais
de 20.000 pessoas, número que pode ainda maior quando se leva em conta as famílias forçadas
a se mudar devido à escassez de água na área da Volta Grande do Rio Xingu. Em momento
algum houve uma preocupação pelo desenvolvimento humano dos moradores da região. Ao
contrário, famílias estabelecidas na região por décadas ficaram à mercê do desemprego e em
condições muito piores que anteriormente.
Já o município de Altamira, ainda há de sofrer com os impactos dessa obra. Seja pela
explosão demográfica, que acarretou numa série de problemas sociais, ou pelos problemas
ambientais que a hidrelétrica segue causando. Quando se analisa as situações vivenciadas pelos
povos da região, fica claro que a promoção do desenvolvimento, por meio desse projeto, falhou
miseravelmente. São inúmeras histórias de sofrimento e vidas destruídas pela construção, para
no final uma pequena parcela de empresários lucrarem com todo esse processo. Com isso, o
ciclo extrativista no curso da história brasileira novamente se repetiu, a região Norte do Brasil
serviu como uma fonte de recursos - considerados erroneamente inesgotáveis - para atender aos
interesses da classe capitalista brasileira. Extraindo a riqueza local e a transferindo para o eixo
Centro-Sul, processo o qual contribui na concentração de renda.
Então, todos aqueles que dependiam direta ou indiretamente do Rio Xingu, o qual era
visto como uma fonte de vida e riqueza para os moradores locais, foram afetados brutalmente.
Dessa forma, fica claro o descaso do Estado com seus cidadãos, demonstrando a falha do
modelo de desenvolvimento proposto, crendo que a realização de uma grande obra e o aumento
do indicador de PIB per capita se traria o tão sonhado desenvolvimento à região.
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