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Este artigo apresenta um esforço de análise sociológica do processo de
construção de um conflito ambiental. Para tanto, busca-se interpretar o conflito
acerca do projeto hidrelétrico “HidroAysén”, proposto para a Região de Aysén,
ao sul do Chile (Figura 1), caracterizando e interpretando as diferentes
gramáticas evocadas pelos agentes que sustentam as ações e mobilizações
coletivas contrárias ao projeto.

FIGURA 1 – Mapa de localização da Região de Aysén. Elaborado por Éder Luis Rodrigues.
Fonte: Base Cartográfica ArcGIS Online http://www.arcgis.com/home/. Acesso em: 5 dez.
2012.

A coleta de dados da pesquisa está sendo realizada a partir de uma
combinação de técnicas qualitativas, tais como: observação participante,
entrevista em profundidade e pesquisa documental. Entre maio e agosto deste
ano, foi realizada a ida a campo, o que significou uma viajem de Porto
Alegre/RS ao Chile, com uma curta permanência em Santiago para realizar os
primeiros contatos com agentes críticos ao projeto e para organizar a ida ao
local do conflito, Aysén, distante mais de 2000 mil quilômetros da capital
chilena.
Na região de Aysén, especificamente na Província de Capitán Prat,
foram visitados quatro municípios: Coyhaique (capital de Aysén) com
aproximadamente 50 mil habitantes, Cochrane com cerca de 3000 habitantes,
Caleta

Tortel

com

507

habitantes

e

Villa

O’Higgins

também

com

aproximadamente 500 habitantes. Até o momento foram realizadas 44
entrevistas, entre os quais: prefeitos, vereadores, empresários, membros de
ONGs,

campesinos

atingidos

diretamente,

membros

de

associações

comunitárias, um representante do Vicariato Apostólico de Aysén, jornalistas,
entre outros. De modo incipiente, as entrevistas estão em fase transcrição e
análise.
O artigo está organizado da seguinte forma: na primeira seção
apresenta-se uma breve contextualização do conflito, em seguida expõe-se o
referencial teórico utilizado na pesquisa e na última seção algumas
considerações baseadas na pesquisa documental e nas primeiras impressões
do contato direto com agentes envolvidos no conflito em questão.

Breve histórico do conflito: a trajetória da indignação

Uma batalha vem se desenvolvendo na Região de Aysén, Patagônia
Chilena, desde o ano de 2005, quando se ouviam os primeiros rumores e
anúncios de interesses em retomar antigos projetos elétricos na região3.
Interesses que remontam à década de 1940 quando o Estado chileno realizou
as primeiras expedições como o objetivo específico de reconhecer os recursos
3
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(SEGURA, 2008).

hidrelétricos da região e ao período militar, entre as décadas de 1970 e 1990,
quando em plena ditadura de Pinochet se realizam novos estudos para o
desenvolvimento hidroelétrico dos rios Baker e Páscua e se privatizam os
direitos de água dos rios Ibáñez, Pascua y Baker (INFORME, 2012; SEGURA,
2008).
No final dos anos 1990, já em democracia, durante o governo do
Presidente Eduardo Frei, atualizam-se os estudos (com recursos públicos) para
medir a potencialidade hidroenergética dos rios Baker e Páscua, concluindo-se
que estes possuem um potencial para desenvolver cerca de 2800 MW,
considerando duas centrais em Baker e duas em Páscua (INFORME, 2012)
No final de 2004, Endesa Chile4 realiza as primeiras incursões a terreno
para dar levar adiante o Estudo de Impacto Ambiental5 na zona, concentrandose na Provincia de Capitán Prat (província composta pelos municípios: Caleta
Tortel, Cochrane e Villa O’Higgins) dando início, assim, ao denominado
“Proyecto Hidroeléctrico Aysén”.
Considerando os antecedentes acima descritos, para fins de pesquisa
estabelecemos o estudo no espaço temporal compreendido entre os anos de
2005 e 2013 e dividimos o processo de discussão em três grandes fases:
Criação do Projeto (2005-2007), Aprovação (2008-2011) e Suspensão (20122013).
Na fase de “Criação do Projeto”, no período entre 2005 e 2007, tem-se
não somente a criação da empresa responsável pelo empreendimento, como
também as primeiras movimentações contrárias ao projeto. Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A foi oficialmente criada em 4 de setembro 2006
com o propósito de levar adiante o Proyecto Hidroeléctrico de Aysén, por meio
da sociedade anônima integrada por Endesa Chile (51%) e Colbún S.A (49%)6.
O empreendimento conhecido com a marca HidroAysén é o maior e também o
mais controvertido projeto de infraestrutura da história do Chile. Com
investimentos na ordem de US$ 3,2 bilhões, precisará inundar 5.910 hectares e
4
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prevê a construção de cinco represas na Patagônia Chilena (MEMORIAL,
2011).
Além das cinco centrais hidroelétricas, estão em discussão os impactos
dos mais de 2000 quilômetros de extensão dos cabos de energia para
transportar a energia de Aysén até a região metropolitana de Santiago, no
centro do país, projeto da empresa Energía Austral, subsidiária de Xstrata
Cooper7.Tal linha de transmissão de alta tensão afetaria milhares de prédios
públicos e privados ao longo de nove regiões do país, 66 comunas, 10 áreas
do Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 3 áreas
protegidas privadas, 11 Sitios Prioritarios para la Conservación e 26 zonas
húmidas (LARRAÍN, 2010).
Logo do anúncio de Endesa Chile em 2005, distintas entidades regionais
começaram a se informar e analisar o projeto.
Organizaron talleres de capacitación para la comunidad sobre
energía, participación ciudadana, evaluación de impacto
ambiental, legislación y sobre el propio proyecto de Endesa. Se
abrió en Coyhaique (capital de la región), un debate que resultó
en la formación, en enero de 2006, de la Coalición Ciudadana
por Aysén (SEGURA, 2008).

Em seguida, no ano de 2007 ocorre a fundação de uma das entidades
fundamentais no estabelecimento do debate público em torno ao projeto, o
Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), entidade virtual e sem
personalidade jurídica, que reúne 68 organizações locais, nacionais e
estrangeiras, de distintos setores(ambiental, comunitário, produtivos, entre
outros)8. O CDP destaca-se como responsável a nível nacional pela campanha
e pelo movimento Patagonia Chilena Sin Represas9(PSR), que inclui o
lançamento de site de notícias, livros, estudos científicos, panfletos, shows e
diversos tipos de propagação das reivindicações em torno à discussão, sendo
também responsável por trabalhar no âmbito legal, técnico e político (Figuras 2
à 5).
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FIGURA 2 - Uma das imagens iniciais do site do CDP.

FIGURA 3 - Cartaz disponível
para download no site.

FIGURA 4 - Um dos lemas
da campanha “Patagonia
Sin Represas”: “Juntos
Paremos HidroAysén”

FIGURA 5 - Panfleto disponível no
site alertando e expondo argumentos
contra a susposta campanha de
“terror” do projeto HidroAysén.

Na segunda fase de discussão, a “Aprovação do Projeto”, entre 2008 e
2011, destaca-se o ingresso do estudo de impacto ambiental na comissão de
avaliação, a apresentação do projeto às comunidades mais diretamente

afetadas e o fortalecimento das campanhas publicitárias em nível nacional por
parte da empresa e opositores ao projeto e por fim, a aprovação do projeto
pelas autoridades ambientais. É neste período que a empresa se apresenta às
comunidades futuramente afetadas com o empreendimento, comprometendose com uma série de compensações, como: energia com menos custos;
programa de Cadeia de Alimentação; programa de bolsas de estudo; programa
de melhoramento da infraestrutura educacional; programa de Mão obra Local;
Cadastro de Fornecedores; Fomento ao Desenvolvimento Social (MEMORIAL,
2011).
Nesta fase que ocorre um dos principais momentos do processo de
discussão do projeto: no dia 9 de maio de 2011, a “Comisión de Evaluación
Ambiental” (CEA) da Região de Aysén, concede a “Resolución de Calificación
Ambiental” (RCA) favorável ao projeto HidroAysén, desencadeando uma série
de manifestações por todo o país.
A terceira fase do processo, a “Suspensão” (2012-2013), ocorre com a
suspensão da tramitação legal da fase da obra que trata da construção dos
cerca de 2000 quilômetros de extensão dos cabos de energia que passariam
por nove regiões do país, incluindo diversas reservas ecológicas. Em junho de
2012, Colbún S.A, a empresa minoritária do consorcio, paralisa o estudo de
impacto ambiental do traçado, informando que “Mientras no exista una política
nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la
matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las
condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitude” (LA
TERCERA, 30 de maio 2012).
Também nesse período, durante oito meses, entre junho de 2011 e
janeiro de 2012, uma Comissão Especial de Direitos Humanos da Câmara de
Depurados do Parlamento chileno investigou supostas irregularidades em torno
aos procedimentos de avaliação do projeto HidroAysén, concluindo que o
estudo de impacto ambiental jamais poderia ter sido aprovado devido a graves
deficiências e falências (ORREGO, 2013)
Calcula-se que o período de construção das cinco represas levaria cerca
de doze anos e implicaria no deslocamento de milhares de trabalhadores para
uma região com uma população estimada em no máximo 4000 pessoas
(Caleta Tortel, Cochrane e Villa).

No entanto, nem governo, nem empresa e tampouco as organizações
contrárias que integram o Consejo de Defensa de La Patagonia e que
destinaram todos seus esforços a preparar o cenário e gerar expectativas, pois
previa que o projeto seria aprovado pela Comisión de Evaluación Ambiental da
região de Aysén, esperavam uma resposta tão contundente da população: um
forte rechaço da população atingida que contou com a adesão de vários
setores políticos, religiosos, estudantis, ambientalistas, artistas e organizações
internacionais.
Para Liberona (2011), a polêmica sobre HidroAysén no primeiro
semestre de 2011 foi emblemática e marcou de modo jamais visto o advento
da temática ambiental na agenda pública chilena. De fato, o país, no ano de
201110.foi

marcado

por

massivas

manifestações

e

pelo

amplo

descontentamento social por parte de cidadãos e estudantes. Em diversas
frentes as manifestações e as marchas públicas impulsionadas neste período
colocaram em xeque o denominado “modelo econômico chileno”. Embora
posteriormente tenha sido ofuscada pela força das mobilizações estudantis,
que colocaram em pauta, principalmente, o sistema educacional, o caso das
represas na Região de Aysén é considerado por alguns autores como a
problemática que inaugura e desata a explosão social vivida em 2011. Até o
mês de maio daquele ano, a quantidade de pessoas mobilizadas sob o lema
“Patagonia

Sin

Represas”

superavam

todas

as

cifras

referentes

a

manifestações públicas realizadas desde a redemocratização. (MIRA, 2011;
GAMBOA e SEGOVIA, 2012; IGLESIAS VÁZQUEZ, 2011).
O fato, considerado por alguns autores como emblemático e provocador
das manifestações, ocorre no dia 9 de maio de 2011, a 2300 km de Santiago,
em Coyhaique, Região de Aysén, com a aprovação do projeto pelas
autoridades ambientais (GAMBOA e SEGOVIA, 2011). Na ocasião, cerca de
500 pessoas aguardavam no local o resultado da votação. Com a aprovação, o
protesto tornou-se violento e alguns mais exaltados chegam a apedrejar o
local. Ao mesmo tempo, em Santiago entre 3500 e 5000 pessoas marcharam
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em contra a aprovação, com saldo de 53 detidos e 11 policiais feridos.
(IGLESIAS VÁZQUEZ, 2011, p. 3).
Tras la aprobación de HidroAysén, el 9 de mayo, el escenario
cambió radicalmente (...) Lo que hasta entonces era
básicamente un conflicto por las instalaciones de cinco
megacentrales hidroeléctricas em la Patagonia chilena, se
transformó en un estallido social y una sumatoria de
manifestaciones. Además, ya no sólo cuestionaba HidroAysén,
sino que se sumaron lo que hasta entonces parecían simples
conflictos locales aislados, denuncias de irregularidades,
rechazo a HidroAysén y a otros tantos proyectos. El ciudadano
común salió una y otra vez a las calles a manifestar su rechazo
a aprobación de HidroAysén, en una escena se repitió en
diversos lugares de Chile: Arica, Iquique, Valparaíso, La
Serena, Talca, Valdivia, Concepción, Puerto Montt y por
supuesto Coyhaique, e incluso hubo manifestaciones fuera del
país (LIBERONA, p. 219).

No dia 13 de maio, quatro dias após a aprovação do projeto, uma
convocatória realizada às pressas por meio das redes sociais mobiliza cerca de
40 mil pessoas no centro de Santiago. Dias depois, em plena véspera de
feriado nacional, o Conselho de Defesa da Patagônia consegue mobilizar cerca
de 80 mil pessoas no centro de Santiago sob o lema "Patagônia Sem
Represas".
Esta aprobación inauguró y catalizó el potencial descontento en
variados sectores y movilizó manifestaciones masivas que
dieron paso a un “movimiento ciudadano” cuyas demandas ya
sobrepasan los embalses y se proyectan a la democratización
del país. Aproximadamente 80.000 personas marcharon el
viernes 20 de mayo por el centro de Santiago (según la policía,
40.000), 50.000 el sábado 21 del mismo en el puerto de
Valparaíso, (capital de la V región, ubicada 120 kilómetros al
norte de la capital, lugar en el que el mandatario de turno hacía
su rendición de cuenta anual al parlamento) y decenas de miles
más en 26 ciudades (MIRA, 2011, p. 198).

Conforme uma reportagem especial, publicada em 22 de maio de 2011
em um jornal de grande circulação, intitulada O Gran Remezón (O Grande
Abalo) as mobilizações tomaram de surpresa governo, congresso e até mesmo
o movimento PSR que não haviam previsto que a convocatória tomasse tal
magnitude. Na ocasião, o Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo
Hinzpeter, afirmou que “os ambientalistas haviam
descontentamento

com

o

projeto”.

No

campo

profissionalizado o

político,

membros

da

Concertação, coalização de centro-esquerda governista na ocasião de

apresentação do projeto, recordaram que a campanha contrária começou a ser
gerada em 2005, em Coyhaique, por meio de algumas ONGs, no entanto,
poucos esperavam que a inciativa terminasse competindo à mesma altura da
campanha de HidroAysén, com outdoors próximos aos aeroportos, avisos
televisivos e recursos internacionais (LA TERCERA, 22 de maio de 2012).
Do outro lado, governo e empresa lançaram mão de diversas estratégias
para legitimar o empreendimento, com uma pesada e alarmante campanha (TV
e outras mídias) sobre a insuficiência energética do país e as garantias de
sustentabilidade do projeto hidrelétrico, como fonte de energia limpa e
renovável. Encabeçados pelo slogan “A favor de la corriente, HidroAysén, Chile
con energia” e “a favor del agua”, a campanha a todo momento se esforçou em
oferecer exemplos dos perigos da carência de energia que o Chile está
submetido nos próximos anos. Por exemplo, os disponíveis na web veiculados
pela mídia mostram uma fábrica paralisando a produção, ou um estádio de
futebol às escuras, um hospital paralisado por um apagão (Figuras 6 à 13)

FIGURA 6- Vídeo (1)“Pabellón”inicia apresentando um
procedimento médico em curso.

FIGURA 7 – Cont. Em seguida a tela se divide
para mostrar o corte de energia provocado no
hospital pelo toque no interfone do entregador de
pizza.

FIGURA 8 – Vídeo (2) “Indústria”. Inicia com fábrica

FIGURA 9 - Cont. do vídeo 2. Em seguida a tela

funcionando a pleno vapor

dividida mostra ao corte de enregia provocado na
fábrica pelo uso doméstico do liquidificador.

FIGURA 10 – Vídeos 1 e 2.“Chile a medias”´
mensagem veiculada no encerramento do vídeos.

FIGURA 11 – Cont.“Ninguna fuente de energia
por si sola es suficiente”.

FIGURA 12 - “A favor de la corrente”.

FIGURA 13- Marca da empresa no final do
vídeos.

Percebe-se que está deflagrado um debate público no qual são
utilizados diversos recursos materiais, organizacionais e simbólicos por parte
dos envolvidos. Por isso, para abordar a problemática aqui colocada,
assumimos a perspectiva construtivista dos problemas sociais, no qual o
processo de argumentação é tratado como mais importante do que a tarefa de
avaliar se estes argumentos são válidos ou não (DOSSE, 2003; CORCUFF,
2001; SPECTOR e KITUSE, 1976 apud HANNIGAN, 2009).
Por ações, atividades ou mobilizações entendemos desde a elaboração
e difusão de laudos científicos até a elaboração de panfletos e campanhas
publicitárias, convocatórias de marchas, entrevistas, recursos judiciais, entre
outros meios de denúncia. Para responder à problemática a ênfase da análise
será dada aos significados produzidos e articulados pelas diferentes
racionalidades que se organizaram diante de uma conjuntura específica para
criticar e resistir ao projeto, sejam ONGs, entidades públicas e privadas,

acadêmicos, especialistas, políticos, ambientalistas, entre outros agentes. O
estudo destas gramáticas permitirá entender de que forma as distintas
percepções dos distintos protagonistas se relacionaram na construção de uma
definição coletiva de problema.
Tem-se como pressuposto que o conflito em tela é instituído a partir do
embate entre concepções (por exemplo, sobre desenvolvimento, natureza,
preservação) que se manifestam publicamente na forma de uma denúncia e,
no limite, na forma de uma reivindicação, como por exemplo, uma “Patagônia
Chilena Sem Represas”. Neste cenário, para o tratamento analítico apostamos
na associação de dois referenciais teóricos que se complementam: a
perspectiva pragmática da sociologia da ação, de Luc Boltanski e
colaboradores e a síntese construcionista de John Hannigan na abordagem
dos problemas ambientais.

Fundamentos teóricos e conceituais: a sociologia dos regimes de ação e
a síntese construcionista na abordagem dos problemas ambientais

Antes de passarmos para a identificação dos agentes que produzem as
criticas ao projeto e à analise de suas respectivas gramáticas evocadas, cabe
esclarecer as ferramentas analíticas com as quais se está trabalhando nesta
pesquisa. dentre as possíveis linhas de investigação da questão ambiental, a
abordagem aqui recai sobre a análise dos conflitos ambientais, concebido
como um conflito envolvendo diferentes grupos “com modos diferenciados de
apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos
um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio
ameaçada por impactos indesejáveis” (ACSELRALD, 2004, p. 26). Nesse
contexto, os conflitos ambientais podem revelar modos diferenciados de
existência que questionam o modelo de desenvolvimento hegemônico das
sociedades industriais e podem expressar a luta por autonomia de grupos que
resistem ao modelo de sociedade moderna (CARNEIRO, 2005).
Concordando com ZHOURI e OLIVEIRA (2007), os conflitos ambientais
surgem das distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do
mundo material. Tais conflitos não se restringem apenas às situações em que

determinadas práticas de apropriação material já estejam em curso, mas se
iniciam mesmo desde a concepção e/ou planejamento de certa atividade
espacial ou territorial, como revelam, por exemplo, as análises sobre processos
de licenciamento. Este parece ser o caso do projeto HidroAysén.
Para o tratamento analítico do conflito em tela, considerou-se adequada
a associação entre dois referenciais teóricos que se complementam: a
perspectiva pragmática da sociologia da ação, de Luc Boltanski e
colaboradores e a síntese construcionista de John Hannigan na abordagem
dos problemas ambientais.
A opção pela perspectiva pragmática de Boltanski neste trabalho parte
da necessidade de entender como se configura o “grupo” contrário ao projeto,
buscando captar como ocorrem os deslocamentos entre o caso particular e o
interesse geral, ou como se constroem “as equivalências entre pessoas para
fazer emergir um interesse comum” (CORCUFF, 2001, p.140), pois, bastou
uma breve pesquisa documental exploratória sobre o conflito em questão para
notar a pluralidade de concepções, interesses e características entre os
agentes atuantes. Apenas no CDP têm-se cerca de 70 ONGs, entidades ou
grupos reunidos, entre os quais figuram grupos com ideários conservacionistas,
preservacionistas, grupos preocupados em preservar a cultura patagônica,
entre outros. Outro exemplo, que marca a heterogeneidade do grupo contrário,
é a atuação do Bispo de Aysén, Dom Luis Díaz Infante de la Moraque que
considera a implementação do projeto na região “uma nova espécie de
colonialismo”11. Na arena política, por exemplo, políticos de distintas tendências
se destacaram na discussão, no entanto, sem dúvida o senador pela região
Antonio Horvath militante de um partido de direita, foi líder e referência sobre o
tema atuando incansavelmente contra a aprovação do projeto (LIBERONA,
2011).
Basicamente, a proposta apresentada por Boltanski e colaboradores fala
sobre como a sociologia pode tratar e analisar questões ou problemas
relacionados com a justiça, à crítica e à justificação.
11
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Os teóricos da justificação observam os litígios, as disputas, as
contendas, as cenas, e discórdias de todo tipo, nas quais a grandeza relativa
das pessoas é publicamente colocada em pauta. Com a finalidade de analisar
as operações críticas (denunciar, disputar, acusar, justificar, etc.) Boltanski e
Thévenót construíram um modelo pragmático baseado na competência do
julgamento que os atores manifestam sem recorrer à violência, tendo como
referência os valores gerais das “cidades” e se apoiando sobre objetos
comuns, os “dispositivos” (VANDENBERGUE, 2006)
Segundo Boltanski, o sociólogo deve abordar a qualificação singular e
ou coletiva de um caso como produto da atividade dos atores, no lugar de tratar
coletivos como se já estivessem plenamente constituídos; apreender as
operações de construção dos coletivos examinando a formação das causas
coletivas, ou seja, a partir da dinâmica política (BOLTANSKI, 2000).
Ao colocar em pauta as operações de construção dos coletivos
examinando a formação das causas coletivas, estudar as condições de
aceitabilidade de uma denúncia pública de injustiça coloca-se como essencial.
Na sociologia dos regimes da ação o termo "gramática" refere-se a todas as
regras para que um acordo seja sustentável (DE BLIC, 2000). “La cuestión que
tomamos por objeto pasó a ser entonces la siguiente: qué condición debe
satisfacer la denuncia pública de una injusticia para ser considerada admisible
(sea qual fuere el curso dado a la demanda)” (BOLTANSKI, 2000, p. 22).
A gramática da denúncia busca entender e analisar como as pessoas
protestam publicamente contra uma injustiça e tentam criar “causas”, “boas
causas”, “causas coletivas”, sem esquecer-se dos esforços que elas devem
realizar para passar de um causa singular para o geral, ou demonstrar que um
“caso particular” se reveste de um “interesse geral” (ARCOS; BERNAL, 2011,
p. 59, tradução livre).
Assim, o ponto de partida para Boltanski é o da adesão. Para que haja
adesão a uma reclamação por justiça é preciso que a reclamação seja
considerada válida pelos demais. Embora os “testes de validação” possam ser
numerosos, sem dúvida o primeiro de todos os testes é o teste de validade da
denúncia (BOLTANSKI, 1996 apud ARCOS; BERNAL, 2011, p. 56). Ou seja, a
busca dos juízos e condições que estabelecem os critérios de normalidade de
uma denúncia é o horizonte/objetivo de sua concepção gramatical da ação.

Para estabelecer esta gramática, Boltanski caracterizou o sistema actancial da
denúncia12 como uma série de códigos, introduzidos na forma de variáveis
complementares. Tais códigos se definem, em parte, pelas características de
cada um dos actantes e das diferentes modalidades que podem apresentar-se
e, por outro lado, os diferentes modos de relação que podem se estabelecer
entre eles (BOLTANSKI, 2000, p. 247, tradução livre).
Assim, uma denúncia instaura um sistema de relações entre quatros
actantes: 1) aquele que denuncia; 2) aquele que se favorece com a denúncia;
3) aquele contra quem se apresenta; 4) aquele a quem se dirige a denúncia.
Para facilitar, Boltanski (2000) convenciona estes quatro actantes com os
termos “denunciante”, “vítima”, “perseguidor” e “juiz”. As coações que pesam
sobre a realização de uma exigência de justiça se refere à realização da prova.
Podemos considerar, por exemplo, que os sete recursos de proteção
apresentados pelos advogados do CDP (em junho de 2011) solicitando a
anulação da Resolución de Calificación Ambiental favorável ao projeto reúnem
um conjunto de provas, nos termos de Boltanki (2000), que buscam denunciar
pela via institucionalizada, as irregularidades do processo dentro do marcos já
consagrados de legalidade.
Vale lembrar que Boltanski busca constituir uma gramática dos casos
que deve necessariamente apontar um autor e, portanto, colocar em marcha
um processo em que a acusação no qual aquele que é acusado também pode,
por sua vez, sentir-se injustiçado. Neste caso, o trabalho do sociólogo não
pode determinar a priori quem é o perseguidor e quem é o perseguido
(ARCOS; BERNAL, 2011).
Diferentemente de um campo em disputa nos termos de uma sociologia
crítica, na gramática da denúncia de Boltanski, a viabilidade da denúncia não
se reduz a um “tamanho” dos actantes ou a “distância” entre eles. A gramática
da denúncia está sujeita a outras regras relacionadas aos argumentos e as
provas que os agentes podem contribuir e apresentar durante um “litígio”.
Nesse sentido, nem todos os argumentos são válidos, visto que uns se
adaptam melhor a denúncia do que outros e, portanto, estão sujeitos a limites.
12

Conforme Boltanski (2000), o termo actante refere-se ao mesmo sentido dado por Bruno
Latour (LATOUR, 1984 apud BOLTANSKI, 2000). Trata-se de denominar os seres que
intervém na denúncia com o mesmo termo, sejam seres individuais, coletivos ou em vias de
constituição.

Tais limites dependem do modo em que se institui uma ordem política, ou uma
“cidade” nos termos de Boltanski, ou os “princípios da ordem” ou “princípios de
equivalência” que se estabelecem as ordens consideradas legítimas. (ARCOS;
BERNAL, 2011).
Para Boltanski e Thévenot em qualquer sociedade que se pretenda
democrática devem existir múltiplos e distintos princípios de equivalência, ou
seja, diversas formas de estabelecer laços políticos entre pessoas, de
estabelecer uma ordem entre elas e de atribuir uma magnitude que possa ser
considerada legítima. Isto significa que em um mesmo regime político existem
diferentes “cidades”, e diferentes formas de definir o que é de interesse geral
(ARCOS; BERNAL, 2011).
No entanto, os princípios de equivalência das diferentes cidades não são
comensuráveis. “O que pode valer como uma magnitude para uma cidade em
outra pode ser algo considerado miserável” (BOLTANSKI, 2000, p. 35).
De acordo com o exposto anteriormente, o modelo das cidades tenta
mostrar como as pessoas podem chegar a acordos legítimos com respeito a
uma ordem, o que não necessariamente conduz a uma “sociologia do
consenso”, muito pelo contrário, propõe uma “sociologia do conflito”.
Simplesmente porque cada um dos princípios de ordem sobre as quais se
fundam as cidades podem servir de ponto de apoio, não para justificar as
ordens de grandeza, senão que para também questionar as validade de
magnitude evocando outro principio de ordem (ARCOS; BERNAL, 2011).
De fato, pode-se dizer que as disputas por justiça não são outra coisa
que disputas nas quais se confrontam diferentes princípios de equivalência.
Conforme Dosse (2003), o modelo das cidades é válido por permitir mensurar
os arranjos tácitos ou explícitos entre as diversas partes. É nesse nível que se
situa a experiência real dos diversos mundos. Encontramos então na
investigação de Luc Boltanski e Laurent Thévenot a conjunção de uma análise
ao mesmo tempo descritiva, interpretativa e pragmática.
De modo complementar, também lançamos mão da abordagem
construcionista ou construtivista dos problemas sociais organizada por Jonh
Hannigan. Basicamente, Hannigan propõe demonstrar que os problemas
ambientais não existem por si mesmos, mas são o resultado de um processo
de construção multifacetado. Para caracterizar os problemas ambientais, estes

são representados como visões fluentes que são baseadas culturalmente e
contestadas socialmente. Assim, trata-se do estudo dos dispositivos mediante
os quais os processos de comunicação, processamento discursivo, orientação
normativa, formam e transformam o debate ambiental.
Deste ponto de vista, as relações sociedade e natureza e os
problemas ambientais a elas relacionados, compreende uma
construção social que se exprime mediante uma variedade
muito ampla da experiência negociada, estendendo-se das
formas de representação mística até a científica. Assim, as
definições ambientais podem diferir igualmente ao longo das
linhas étnicas e de classe, variando de acordo com
circunstâncias históricas e experiências de vida compartilhadas
(HANNIGAN, 2000 apud MATTEDI, 2003, p. 8).

Deste ponto de vista, o processo de criação de exigências é tratado
como mais importante. Contudo, destaca Hannigan, embora os problemas
ambientais sejam similares em muitas formas aos problemas sociais gerais, há
algumas diferenças importantes: os problemas ambientais, tais como a
contaminação ou o aquecimento global, são ligados às descobertas científicas
e têm uma base física mais contundente do que os problemas sociais, que são
mais enraizados em problemas pessoais e convertidos em questões públicas
(HANNIGAN, 2009).
A percepção de um problema ambiental depende de múltiplos fatores,
cabendo à sociologia ambiental, conforme Hannigan, analisar como os
problemas ambientais são montados, apresentados e contestados. No entanto,
segundo o autor, os argumentos ambientais devem possuir elementos que
garantam vitalidade e reputação ao problema, para não perecerem em um mar
de desinteresse e irrelevância. Assim, segundo o autor, para garantir a
construção bem sucedida de um problema ambiental e da formulação de
exigências constam como fatores de influência:







autoridade científica para a validação dos argumentos;
a existência dos “popularizadores” que podem combinar
ambientalismo e ciência;
atenção da mídia, na qual o problema é “estruturado” como
novo e importante;
dramatização do problema em termos simbólicos e visuais.
incentivos econômicos para uma ação positiva;
recrutamento de um patrocinador institucional que possa
garantir legitimidade e continuidade (HANNIGAN, 2009, p.
119).

Concluindo, o objetivo da pesquisa que dá suporte a este artigo é
estabelecer de que modo a crítica se consolida e se articula com os elementos
acima mencionados para a construção bem sucedida de um problema
ambiental.
Formulando e operando as críticas: as ordens de justificação em um
debate ambiental

A experiência negociada da formulação da crítica é um dos focos da
perspectiva da sociologia pragmática de Boltanski (2010). Nesse sentido,
considerando características gerais da região do conflito, de isolamento
territorial (só é possível chegar por via aérea ou por navio), afastada do centro
do país, com um estilo de vida diferente dos centros urbanos, com atividades
econômicas baseadas nas atividades do campo (silvicultura e agropecuária em
pequena escala) e com uma forte vocação para o turismo ecológico, a
articulação com agentes críticos do resto do país e estrangeiros tem sido
crucial na construção e instauração do problema a nível local e nacional. Por
exemplo, alguns relatos dão conta de que muitas organizações comunitárias
contrárias ao projeto surgiram após serem informadas das intenções da
empresa por meio de ONGs oriundas de Santiago. Com base no trabalho
campo realizado recentemente, o que tem se depreendido nas análises
preliminares é a diversidade de sujeitos e grupos engajados.
Quanto à identificação dos sujeitos que produzem as críticas ao projeto
podemos elencar, até o momento, os seguintes agentes e tipos de agentes:
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Organizações ambientalistas profissionais;



Organizações ou associações de caráter comunitário13;



Empresários (em especial do setor de turismo);



Representantes do poder público;



Igreja Católica

Por organizações ou associações de caráter comunitário entendemos aqui as organizações
presentes nas comunidades, que não se autodenominam apenas como organizações
ambientalistas, que são reconhecidas publicamente como “anti-represas” e que realizam
atividades nas comunidades. Por exemplo: Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua, em
Villa O’Higgins, Agrupación socio-cultural Chonkes de Caleta Tortel, entre outros.

Além da atenção na diversidade das vozes dos agentes envolvidos, a
ênfase da análise está nos argumentos e recursos mobilizados. Nesse sentido,
Claudette Lafaye, Laurent Thévenot (1993)14 e Olivier Godard (1989)
exploraram a potencialidade de análise da sociologia dos regimes da ação no
entendimento das questões conflitivas referentes à questão ambiental. Para os
autores, ao analisar e organizar diferentes argumentos apresentados em
disputas que envolveram a “natureza”, a construção de uma justificativa
ecológica passa do local para o geral. Como bem observa Acselrad (2005), na
perspectiva destacada, “ao contrário de uma causa universal ecológica que se
manifestaria através de atores particulares, como sugere com frequência o
debate corrente, observa-se uma busca pela universalização de causas
parcelares através de valores compartilháveis que tornam os atos justificáveis”
(ACSELRAD, 2005, p. 19).
De fato, um dos grandes desafios foi/é instaurar a defesa da Patagônia
como um interesse nacional. Conforme relatos, até o início da controvérsia em
torno das represas a região praticamente não fazia parte do “imaginário
coletivo” do país. Por exemplo, muitos entrevistados mencionaram o fato de
que até uns sete anos atrás a previsão do tempo dos canais de televisão de
cobertura nacional excluíam a região de Aysén do mapa15 do Chile. Portanto,
pode-se considerar um caso típico em que a construção do problema social
passa do local para o geral. Quanto aos princípios normativos ou as ordens de
justificação evocados nas críticas ao projeto HidroAysén, podemos desenhar
de modo incompleto algumas que se destacam até momento




14

Crítica ambiental e estética – crítica fundamentada nos impactos
ambientais e paisagísticos. Considerado o projeto um verdadeiro
“assassinato” dos rios e representando uma ameaça para os campos de
gelo, a fauna e a flora local, entre outros;
Crítica ambiental e social – fundamentada nos impactos culturais,
sociais e econômicos. Temor das possíveis modificações no modo de
vida do Patagón que poderiam ocorrem ao se duplicar o contingente

Para Lafaye e Thévenot, a sociologia dos movimentos sociais teria desenvolvido suas
análises sobre as mobilizações políticas em torno da ecologia sem estabelecer exatamente de
que maneira se constroem tais interesses coletivos. “Seria uma solidariedade idêntica àquela
que se mobiliza em torno de direitos sociais? Como determinados projetos extrapolam os
interesses particulares e formam atores coletivos?” (LAFAYE; THÉVENOT, 1993, p. 495,
tradução livre).





populacional durante a construção das represas, entre outros
argumentos;
Críticas às práticas da empresa – fundamentada nos vícios e nas
supostas irregularidade do estudo de impacto ambiental; na campanha
realizada pela empresa e nas estratégias aproximação da empresa com
as comunidades com ofertas de dinheiro, entre outros;
Críticas ao modelo desenvolvimento – crítica que questiona o modelo de
desenvolvimento extrativo e entregue a interesse de transnacionais. Em
contradição com a vocação da região que prospecta seu
desenvolvimento baseado no conceito Aysén Reserva de Vida.

Por outro lado, as justificativas acionadas pelo ente criticado e pelo polo
favorável16 ao projeto apontam aos menos três tendências:






Projeto país – fundamentada na suposta necessidade energética para
manter o ritmo de “crescimento” do país e no risco de blecaute
energético nos próximos anos.
Desenvolvimento e progresso regional e nacional– justificativa
fundamentada nas dificuldades na região isolamento, custos da energia,
(elevado custo de vida de modo geral), pouca produtividade da região,
entre outros.
Críticas ao ambientalismo – justificativa fundamentada no argumento
“anti-progresso” dos movimentos ambientalistas e no “intervencionismo”
de ambientalistas estrangeiros na aquisição e usufruto do território
nacional.
A literatura coloca que a evolução dos distintos debates apontaria para

uma nova ordem de grandeza, uma “magnitude ecológica”, que envolve um
questionamento radical das gramáticas (regras) política e moral comum
presente em diferentes formas de justificação. O que está em questão é a
capacidade das associações tornarem aceitáveis a defesa de seus interesses
diante de administradores, planejadores, autoridades eleitas e até mesmo
outras associações.
A denúncia do projeto HidroAysén conseguiu estabelecer-se na agenda
pública de debates de tal modo que, juntamente com questões polêmicas
como, matrimônio homossexual, aborto terapêutico, gratuidade na educação,
nas eleições presidenciais e para o parlamento que ocorrem este ano (2013) os
16

Como polo favorável, podemos destacar parte do poder público que tem se empenhado em
levar adiante o projeto, propondo leis para viabilizar este e outros empreendimentos, as
denominadas “Leyes HidroAysén” e um grupo, La Voz de la Patagonia, que vem se
organizando a nível regional há apenas três meses e que defende a importância do projeto
para região.

candidatos estão sendo coagidos a se posicionar sobre as represas na
Patagônia.
Por fim, à medida que se reconstitui a trajetória da definição pública do
problema em torno ao projeto HidroAysén percebe-se que a existência dos
fatores mencionados por Hannigan (2009), com maior ou menor relevância de
um outro fator no decorrer da discussão, são fundamentais para o
entendimento da permanência e ampliação do debate a nível nacional.
Quadro 1 – Fatores necessário para a construção bem sucedida de
um problema ambiental na abordagem de Hannigan
Fatores necessários

Alguns fatores já identificados

Autoridade científica para a validação dos
argumentos



Na arena de discussão, além dos
estudos que embasam os recursos
judiciais referentes ao projeto, ao
menos dois tipos de estudos
fundamentam os argumentos
opositores: (1) sobre conjuntura
energética, apresentando argumentos
que contestam as justificativas de
escassez energética e (2) sobre a
viabilidade de projetos de energia
renováveis não convencionais.

A existência dos “popularizadores” que
podem combinar ambientalismo e ciência



É principalmente no interior das
ONGs – como Conservacion
Patagonia, Fundación Terram,
Ecosistemas, Chile Sustentable, entre
outros - que se encontram os técnicos
responsáveis por reestruturar e
reformular os argumentos para
“seduzir os editores, jornalistas,
líderes políticos e outros formadores
de opinião” (HANNIGAN, 2010).

Atenção da mídia, na qual o problema é
“estruturado” como novo e importante



Após as mobilizações de 2011, o
problema consolidou seu espaço na
mídia, os comunicados do movimento
PSR em geral recebem uma boa
cobertura tanto a nível regional, como
a escala nacional.



Personalidades nacionais, formadoras
de opinião tem manifestado
publicamente seu rechaço às

represas.

Dramatização do problema em termos
simbólicos e visuais

Incentivos econômicos para uma ação
positiva



O CDP tem se encarregado de, ao
longo dos anos, publicar quase
semanalmente informes publicitários
(de página inteira) no jornal La
Tercera, um dos meios de maior
circulação no país.



As organizações locais dispõem de
uma rádio pertencente à Igreja
Católica, Rádio Santa Maria que tem
alto índice de audiência e reserva ao
menos um programa diário para
abordar a temática ambiental. Além
de também disso, semanalmente
publicam uma coluna de opinião no
jornal de maior circulação local.



Conforme declarado em entrevista
com o Secretário Executivo do CDP,
a internet por meio das redes sociais
de relacionamento, tais como Twitter
e Facebook, foi fundamental na
circulação de informação e
articulação de atividades críticas ao
projeto.



Na dimensão regional, o histórico do
movimento é marcado momentos
emblemáticos que são sempre
recordados e mencionados em
distintas entrevistas, como por
exemplo, a cavalgada realizada no
ano de 2008, os encontros realizados
na beira rios.



A escala nacional e internacional a
campanha PSR utiliza fortemente o
recurso da paisagem para demonstrar
os impactos relacionados ao projeto.



A campanha PSR conta com um
importante e reconhecido financiador,
Douglas Tompkins. Dono da fundação
conservacionista Conservacion
Patagonica, mantem diversas
reservas e parques ecológicos,
proprietário de cerca de 8100 km2
entre a Patagônia chilena e argentina.



A contribuição de Douglas Tompkins

também é considerado, conforme
avalição de entrevistados da própria
fundação, o elo fraco da campanha
PSR, sendo constante alvo de ataque
e suspeita por ser pertencer a um
estrangeiro.

Recrutamento de um patrocinador
institucional que possa garantir
legitimidade e continuidade



Uma das estratégias das
organizações em defesa da
Patagônia é a pressão para que o
governo solicite junto à UNESCO a
declaração integral da Patagônia
chilena como Patrimônio da
Humanidade, iniciativa que está
paralisada desde o ano de2009 sob a
administração da presidenta Michelle
Bachellet.

É importante sublinhar que o trabalho que dá embasamento a este artigo
está em fase inicial de análise e organização do que foi coletado no trabalho de
campo, portanto, apresentamos apenas alguns indícios que futuramente serão
melhor explorados empírica e analiticamente.
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