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RESUMO

A Amazônia vive atualmente um modelo de expansão caracterizado pela chegada de
grandes investimentos dirigidos à pecuária, à mineração, ao setor de grãos e de infraestrutura, entre outros. Dentro deste panorama, a porção Oeste do Brasil e, sobretudo, da
Amazônia, configura-se como a principal frente de avanço do agronegócio e da
exploração florestal. Este é o contexto vivenciado pelos moradores de Brasília Legal,
uma comunidade amazônica situada na região do rio Tapajós, Oeste do Pará, com a
instalação de um empreendimento madeireiro às suas proximidades. Busca-se neste
trabalho observar como tal acontecimento modificou o cotidiano dos brasilienses e
entender a maneira como os mesmos compreendem e avaliam as transformações nas
suas paisagens de pertença. Considera-se que os diferentes contextos vivenciados pelos
moradores de Brasília Legal exigem uma mudança na forma de pensarem os valores
atribuídos às paisagens locais, em constante transformação ao longo do tempo. Para
tanto, procura-se acessar a memória do grupo, principalmente, junto aos mais velhos,
por meio de suas narrativas, o que torna possível conhecer o processo de construção da
identidade dos brasilienses e de estabelecimento de vínculos com o lugar onde vivem.
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ABSTRACT
The Amazon is currently living a model of expansion characterized by the arrival of
large investments directed to the cattle-raising, to the mining, the grain industry and
infrastructure. Within this panorama, that portion west of Brazil, and especially, the
Amazon appears as the main front of advancement of agriculture, cattle-raising and
exploitation of forest resources. This is the context experienced by residents of the
community called Brasilia Legal, located in the Tapajos River, west of Para, Brazil,
with the installation of a timber company near the village. It is proposed, initially, in
this work to observe how this event changed the daily lives of brasilienses and to
perceive how they understand and evaluate the changes in their landscapes over the
time. It is considered that the different contexts experienced by the residents of Brasilia
Legal require a change in the way of thinking about the values assigned to local
landscapes in constantly changing over time. To this end, attempts to access the
memory of the group, especially with the older, through their narratives, which makes it
possible to know the process of construction of identity of the brasilienses and the
establishing of links with the place where they live.
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