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1. Introdução 

Segundo o Relatório da CMB – Comissão Mundial de Barragens (CMB, 2000) 

existem atualmente no mundo cerca de 45.000 grandes barragens, sendo que este fato 

provocou, em um século de construção de represas, o deslocamento compulsório de 

milhões de pessoas por todo o planeta3. A ampliação do Sistema Elétrico Brasileiro feita, à 

partir da década de 1960, prioritariamente através da construção de grandes hidrelétricas, 

afetou diversas regiões do país, não apenas no aspecto dito físico (transformando as 

paisagens), mas também no domínio das relações humanas, no lugar e no território, em 

função de milhares de famílias desalojadas para a criação dos reservatórios hídricos4. 

A instalação de usinas hidrelétricas tem sentido, à partir da década de 60, não 

apenas com o objetivo de ampliar a oferta de energia elétrica mas também modernizar o 

país e, deste modo, melhor capacitá-lo para a concorrência capitalista desenvolvimentista e 

internacional. Assim, a ampliação do parque energético é uma ação requerida ao Estado, 

por diversos setores (hegemônicos) da sociedade urbano-industrial, com diferentes 

interesses. A construção de hidrelétricas, devemos observar, não é apenas uma questão 

que se objetiva pela geração propriamente dita da energia necessária ao funcionamento dos 

aparelhos agro-urbano-industriais, mas que também constitue-se como 

“um acontecimento do sistema mundial e segmento privilegiado do 

mercado de construção civil, disputado intensamente pelas maiores 

                                            
1 MESTRANDO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL/BRASIL 
Endereço eletrônico: orlando_albani@yahoo.com.br 
2 PROFª. NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, IG/UFRGS. DR.ª EM GEOGRAFIA PELA UNIVERSIDADE 
DE POITIER/FR. 
Endereço eletrônico: rmvmedeiros@yahoo.com.br 
3 “(...) Estimativas globais sugerem que entre 40 e 80 milhões de pessoas foram deslocadas pelas 
barragens” (SRFCMB, 2000, p.7). De todo modo, a questão que queremos colocar em discussão não 
se detém nos aspectos quantitativos do problema, mas sim nos qualitativos (subjetivos e objetivos) 
das desterritorializações decorrentes da implantação de hidrelétricas. 
4 Entre 1960 e 1989 entraram em operação, no mundo todo, cerca de 14600 grandes barragens 
(CMB, 2000). No Brasil, seguindo esta tendência mundial, as décadas de 1960, 70 e 80 também são 
aquelas onde mais barragens foram construídas. No sul do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul 
(unidade da Federação mais meridional do país), foram construídas importantes obras neste período, 
como as UHEs Jacuí (1962), Passo Real(1973) e Passo Fundo (1973), que juntas, vale observar, 
somaram mais de 42800 hectares de terras inundadas para a constituição dos reservatórios.  
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companhias transnacionais e nacionais que operam no setor” 

(Ribeiro, 2000, p.46) 

Além de relacionar-se com a “questão energética”, construir grandes barragens 

também se relaciona com a atual “questão da água” (Villiers, 2002). Barragens são quase 

sempre obras multifuncionais, servindo para gerar energia e estocar água, seja esta para 

projetos de irrigação ou para o consumo doméstico-industrial. Em países onde há pouca 

disponibilidade hídrica, ou esta é mal distribuída em relação à localização da população5, 

também é uma forma de estoque hídrico. Notadamente a gestão dos recursos hídricos, na 

atualidade, compõe a agenda política de grande número de países. 6 Conforme 

especialistas e estudiosos do assunto, o século XXI será aquele em que deveremos 

enfrentar a escassez hídrica e os conflitos (políticos, econômicos, sociais e militares) 

resultantes deste fato (Tundisi, 2003; Villiers, 2002). Para Tundisi (2003) 

“Um dos grandes desafios do século XXI deverá ser a 

resolução e o acompanhamento de conflitos internacionais 

resultantes da disputa pela disponibilidade de água. Regiões de 

grande turbulência internacional relativa aos usos compartilhados da 

água são as bacias dos rios Jordão, Tigre-Eufrates e Nilo (...). [A] 

Turquia está construindo 21 represas no rio Eufrates (GAP – Greater 

Anatólia Project, Projeto Grande Anatólia) ao custo de US$21 

bilhões. Estas represas deverão produzir hidroeletricidade e irrigar 

1.500.000 hectares. [Contudo] O Projeto pode reduzir em 40% o 

suprimento de água à Síria e em 90% o suprimento do Iraque”. 

(p.193)7

O mesmo autor pondera que 

 “a água sempre foi um recurso estratégico. O crescimento 

populacional e as demandas [agro-urbano-industriais] sobre os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos são algumas das 

causas fundamentais da crise”(Tundisi, 2003,p.xvi). 

                                            
5 Como é o caso inclusive do Brasil, onde boa parte dos recursos hídricos (água doce) encontram-se 
na região amazônica, que é, justamente, a de menor densidade demográfica do país. 
6 Note-se que a desigualdade de distribuição natural dos recursos hídricos foi, de certo modo,  
agravada pela humanização e territorialização da natureza: a criação de territórios políticos (os 
Estados), com suas fronteiras, muitas vezes cercearam a utilização da água pela constituição de 
restrições ao deslocamento. 
7 A principal estrutura do Projeto da Grande Anatólia é a barragem de Ataturk, um das maiores do 
mundo. Esta barragem foi concluída em 1990 e começou a ser enchida um ano depois. (Villiers, 2002, 
p.299) 
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Assim, em países que convivem com um quadro de restrição hídrica, a construção de 

barragens representa uma possibilidade de “poupança hídrica” e, efetivamente, as 

barragens, ainda que sejam criticadas por diversos danos que podem causar, são 

consideradas um recurso técnico indispensável e estratégico para grande número de 

economias. 

Desta maneira, ainda que centralizando nossas atenções nos eventos de 

desterritorialização resultantes da implantação de barragens destinadas à geração de 

energia elétrica e, em especial, aos chamados grandes projetos hidrelétricos ou, 

simplesmente, UHEs (Usinas Hidrelétricas de Energia), consideramos que nos dias atuais 

este tema assume particular importância, uma vez que tratar dos problemas envolvidos na 

construção de grandes barragens (ou hidrelétricas) significa abordar, a um só tempo, três 

questões fundamentais da vida contemporânea: o uso da água, a questão energética e os 

processos de territorialização-desterritorialização da sociedade. 

2. As noções de lugar, territorialidade e desterritorialização 

A construção de grandes barragens, objetos tanto técnicos como geográficos8, são 

formas de materialização no espaço de políticas estatais e privadas que tem por objetivo a 

adequação e reestruturação do território nacional às necessidades energéticas 

(principalmente dos setores hegemônicos da sociedade) e também ao momento 

tecnológico-econômico do patamar de desenvolvimento econômico do país. Entretanto, a 

construção de grandes hidrelétricas tem produzido um forte impacto de ruptura nas relações 

culturais, sociais e econômicas de comunidades que são obrigadas a abandonar as áreas 

que estas obras vêm a ocupar. 

Tendo em conta as noções de lugar, territorialidade e desterritorialização, 

observamos que, para além das críticas relacionadas à perda de biodiversidade ou do 

aumento da emissão de gases estufa (igualmente importantes), está o conflito espacial 

inscrito na questão das migrações compulsórias, ou seja, dos eventos de desterritorialização 

promovidos pela territorialização de barragens e, fato mais subjetivo, da discussão do direito 

(social e jurídico) ao lugar. Nesta interferência – unilateral – que é feita na localização 

espacial das pessoas9, produz-se, como conseqüência, a transformação das condições 

                                            
8 “Os objetos que interessam à Geografia não são apenas objetos moveis, mas também imóveis, tal 
como uma cidade, uma barragem, (...) uma floresta, uma montanha. Tudo isso são objetos 
geográficos. Esses objetos geográficos são do domínio tanto do que se chama Geografia Física como 
(...) do que se chama Geografia Humana e através da história desses objetos, isto é, da forma como 
foram produzidos (...), essa Geografia Física e (...) Humana se encontram.” (Santos, 1997, p.59)  
9 No contexto da construção de barragens a “desapropriação” é a ação jurídica que estabelece 
concretamente o processo de desterritorialização ao determinar que o indivíduo é obrigado à ceder 
sua propriedade (seu espaço, seu lugar, seu território) ao empreendimento. Garcia (1985, p.26) 
define a desapropriação “como o procedimento através do qual o Poder Público, compulsoriamente, 
por ato unilateral, despoja alguém de um certo bem, fundado na necessidade pública”.  
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destas em relação ao lugar10 e o território. Considerar estes conceitos é portanto 

fundamental. 

Para Milton Santos os “lugares (...) podem ser vistos como um intermediário entre o 

Mundo e o Indivíduo” (Santos, 1997, p.251), assim, de certa maneira, é por aquilo que 

chega (das mais diferentes formas de informação) ao lugar, que se vê o Mundo. 

O lugar, então, é a dimensão da existência e do cotidiano, mas através 

"de um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, 

instituições”, sendo o lugar, deste modo, ao mesmo tempo, palco de 

“cooperação e conflito”"(Milton Santos, 1997, p.258). 

Com relação ao lugar, também é possível considerá-lo como sendo onde os vínculos 

sociais e a sociabilidade11 são mais fortes, em função do compartilhamento de uma mesma 

realidade cotidiana, no tempo e no espaço, que se formam pela vida em comum no lugar. 

Por fim, estar no lugar, em “nosso” lugar, significa, subjetivamente, um sentimento de 

familiaridade, de conforto, de segurança e de pertencimento a uma comunidade.12 Bauman, 

ao referir-se à noção de comunidade, considera que a “unidade da comunidade” esta 

naquilo que ele chama mesmidade (Bauman, 2003, p.18). Esta é, em nossa interpretação, 

na atualidade, afetada fortemente pelos fluxos que vem de fora (do Mundo).13

Essa mesmidade encontra dificuldades no momento em que suas 

condições começam a desabar: quando o equilíbrio entre a 

comunicação ‘de dentro’ e ‘de fora’, antes inclinado para o interior, 

começa a mudar, embaçando a distinção entre ‘nós’ e ‘eles’. A 

mesmidade se evapora quando a comunicação entre os de dentro e 

                                            
10 “O lugar é a referencia do entorno (...). [...] O lugar faz parte ao mesmo tempo da expressão e da 
prática da cultura.  O lugar entra, então, na definição do humano como algo em si, natural, e como 
natureza transformada. Entra,  também, como entorno, que o envolve.” (Silva, 1991,  p.26-27) 
11 Compreendemos ‘vinculo social’, em acordo com Pinto, como a “dupla vinculação dos homens com 
o mundo e dos homens entre si e que é construída através da linguagem produzindo o sentido de 
suas múltiplas ligações reais: de trocas econômicas, de poder político, de inscrição num mundo 
cultural de valores.” (Autès, 1995, p. 18 apud Pinto, 2003, p.108) [os grifos são nossos] 
“Sociabilidade”, de acordo com a mesma referencia, “é aqui compreendida como padrões e formas de 
relacionamento social concreto que ocorrem em contextos ou em círculos de interação e de convívio 
social determinado.” (Pinto, 2003, p.109) 
12 Para Bauman “A comunidade é um lugar ‘cálido’, um lugar confortável e aconchegante.” (p.7)  Mas 
também é um lugar onde “a comunicação entre os de dentro é densa” e de “trocas mútuas “. A 
“pequenez” (todos se conhecem) e a “identidade” (uma distinção entre o ‘nós’ e o ‘eles’) seriam 
outros atributos. Todos eles, no entanto, tem sido solapados pelo agigantamento dos “fluxos de 
informação” que vem ‘de fora’, propriedade dos tempos atuais, bem como pelas possibilidades, trazida 
pela revolução dos transportes, em ir para outros lugares. (Bauman, 2003, p17-19)  
13 “[...] nossa relação com o mundo mudou. Antes ela era local-local; agora é local-global[...]” (Michel 
Serres apud Santos, 1997, p.251) 
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o mundo exterior se intensifica e passa a ter mais peso que as trocas 

mútuas internas. (Bauman, 2003, p.18). 

Assim, não bastassem as transformações, contingentes ao momento atual da 

humanidade – percebidas no “próprio” lugar e em “sua” comunidade –, a transferência de 

um “lugar” para outro “lugar”, a que são obrigados os atingidos por barragens, produz um 

leque ainda maior, para o indivíduo, de incertezas e indefinições com relação ao futuro. A 

chegada ao outro lugar, representa, sempre, a chegada a um lugar estranho, um lugar que 

não se conhece, onde as relações sociais e econômicas estão, em boa parte, por serem 

feitas, (re)construídas. O sair do lugar, gera também este fato: a necessidade de, 

novamente, construir relações comunitárias, portanto, a “comunidade”, na chegada a um 

assentamento, em muitos aspectos, ainda está por vir. 

Tendo por base este raciocínio, é possível pensar que, por estranhos que são aos 

indivíduos, assentamentos – promovidos pelo poder público (Estado) ou privado (Empresas) 

– ou quaisquer novas localizações no espaço onde estas pessoas venham a situar-se, não 

se configuram, de imediato, em lugares, embora possam vir a sê-los depois. Também é 

possível conceber, assim, que tal nova situação no espaço, nunca venha, no limite, a torna-

se um lugar, o que nos conduz à noção de desterritorialização. 

Desta forma, por imbricadas que são as noções de lugar e território, também há 

interferência na condição territorial da comunidade atingida.14 A idéia sugere um movimento: 

ao territorializarem-se as barragens, milhares de pessoas são desterritorializadas.15

Em “Território, Cultura e des-territorialização”, Rogério Haesbaert (2001) apresenta 

vária leituras do termo des-territorialização. A perspectiva que adotamos aqui é aquela que 

vê este evento como 

“desmaterialização das relações sociais (ou como a perda de 

referenciais concretos)”, onde a “ênfase é dada a um fato 

fundamental de nossos dias: a mobilidade crescente que rompe com 

a fixidez que tradicionalmente era uma das marcas da 

territorialidade.” (Haesbaert, 2001, p.125). 

                                            
14 “O território é uma objetivação multidimensional da apropriação social do espaço. A territorialidade, 
a qualidade subjetiva do grupo social ou do indivíduo que lhe permite, com base em imagens, 
representações e projetos, tomar consciência de seu espaço de vida” (Cara, 1996, p.262) 
15 “A analise territorial desempenha papel na compreensão da mudança social de um modo geral; 
seria interessante representar a mudança social (e seu contrário, o bloqueio) sob a forma de uma 
dinâmica territorial, pois a mudança social é em parte isso, a vida e a morte dos territórios. A 
mudança social é vista como um movimento de territorialização, desterritorialização e 
reterritorialização.” (Barel, I., 1986, p.138 apud Cara, 1996, p.264) 

 2994 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Outro enfoque importante que Haesbaert (2001) aponta, na mesma obra, é o da des-

territorialidade “relacionada à efetiva apropriação e ao domínio do espaço”, uma referencia 

lefébvreana, “especialmente aquela ligada aos processos de exclusão socio-espacial”. É 

então possível tecer considerações sobre a des-territorialização como “perda do acesso à 

terra, vista não só em seu papel de reprodução material, num sentido físico (...), mas 

também como locus de apropriação simbólica, afetiva.”(p.127) É este tipo de abordagem, 

que associa des-territorialização e exclusão social, a perspectiva que tomamos aqui para a 

esta noção. É então fundamental entender-se “como” as barragens são territorializadas, 

uma vez que é o processo de territorialização destas o que provoca tanto a expulsão das 

pessoas do lugar, como a própria transformação deste, de certa forma, em um outro lugar e 

em um outro território (que “desterritorializa”). 

A operação política, que é a construção de uma barragem, coloca, tanto as 

populações consideradas atingidas – por regra, aquelas que são obrigadas a migrar – como 

o restante da população da região em que se instala a barragem, em um processo de 

desterritorialização-reterritorialização. A instalação de uma barragem também é uma 

‘novidade’ – no lugar – que impõe uma série de transformações locais na territorialidade das 

pessoas. 

Neste contexto, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é um movimento 

social que aparece como uma forma de contestação e resistência à este processo ou, ainda, 

como uma ação de manifesta defesa que seus integrantes fazem do seu lugar. Os sucessos 

neste sentido especifico – permanecer no “local” e manter a existência do “lugar” –, tem sido 

poucos ou nenhum. Mesmo mundialmente falando, são raras as vezes em que se conseguiu 

obstruir definitivamente16 a construção de uma represa. Ainda assim, o MAB tem se 

personificado pela crítica aos efeitos danosos destes empreendimentos e pelo processo de 

socialização/reterritorialização de seus integrantes, ainda que em assentamentos. 

A construção de usinas como Itaipu (no rio Paraná) ou Itá (no rio Uruguai) – e muitas 

outras – tiveram como característica, e é a isso que nos referimos ao falar em interferência 

na localização espacial, o deslocamento compulsório de centenas de milhares de pessoas. 

Estas são, por ocasião do enchimento dos reservatório, realojadas em novos sítios urbanos 

ou rurais.17 Dizem, os empreendedores destes projetos, tratar-se de uma simples mudança 

de lugar e, supostamente, para um lugar “melhor”. A emergência de movimentos sociais – 

                                            
16 Com relação a isto o que tem sido possível é, utilizando a legislação vigente, atrasar a execução de 
projetos e, assim, ganhar mais tempo para a melhor organização política da população atingida. 
17 Evidentemente isso nem sempre ocorreu e, tampouco, as indenizações devidas sempre foram 
pagas. Esta segunda situação – a desapropriação/expropriação da terra e o não pagamento de 
indenizações – resultou, especialmente nas décadas de 1970 e 80 –  muitas vezes, em um tipo de 
sem terra: “os atingidos por barragens que expulsos da terra tornaram-se sem-terra dada a 
irresponsabilidade dos governos no pagamento de indenizações.”  (Iokói, 1996, p.70)  
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especificamente o Movimento dos Atingidos por Barragens – que contestam os discursos 

que falam em ‘melhoria na qualidade de vida, progresso e desenvolvimento regional’, como 

argumentos para o aceite da saída do lugar, no entanto, torna evidente – e público – os 

diversos problemas que estão envoltos nesta questão. 

3. A ampliação do sistema elétrico brasileiro 

Historicamente, o desenvolvimento do chamado Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) 

ganhou, à partir de 1960, um grande impulso no contexto de um processo maior, o da 

modernização-industrialização do país. Naquela ocasião, a principal opção do Estado 

brasileiro para realizar a ampliação da oferta de energia elétrica – aspecto básico no projeto 

modernizador –, foi a hidro-geração, em especial, pela construção de grandes hidrelétricas. 

A tabela abaixo apresenta, quantitativamente, a ampliação desta oferta – em termos 

de capacidade instalada (MW), entre 1960 e 1999, pelo setor público (estatal): 

Sistema Elétrico Brasileiro – Capacidade instalada 1960-1999 

Serviço público (estatal) – Fonte hidráulica 

 Capacidade total Ampliação 
Ano instalada (MW)  ( % ) 
1960 3642 137 
1970 8720 139 
1980 27107 211 
1985 36453 34 
1990 44934 23 
1995 50680 13 
1999 58085 15 

Fonte: CARVALHO, 2002, p.99 – Adaptada  
 

Pela tabela acima podemos observar dois períodos bem distintos. O primeiro 

período, entre 1960-1980, é de grande expansão do setor – tanto sob o peso do projeto 

modernizador como das crises do petróleo de 1973 e 1979 – e teve, como aspecto negativo, 

ter sido feita às custas de grandes empréstimos internacionais, cujo pagamento dos juros 

acabaram “comprometendo” os investimentos no setor. Já no segundo período, que se inicia 

em meados dos anos 1980 e que registramos até 1999, verifica-se um processo de redução 

dos investimentos públicos na construção de grandes hidrelétricas, produto tanto do 

agigantamento da dívida externa brasileira como da “neoliberalização” do mercado 

brasileiro, processo que resultou – principalmente a partir de 1994 – não apenas pela 

desestatização de algumas UHEs, mas também pela “desnacionalização de empresas, tanto 

privadas como estatais” (Sauer, 2002, p.118) do setor elétrico. 
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De todo modo, ainda que nas últimas duas décadas se constate uma redução 

percentual nos investimentos público-privados no setor elétrico e um descompasso entre a 

evolução do consumo e a produção de energia (cuja evolução desacelerou)18 (Rosa, 2002, 

p.86) e, em algumas regiões, uma certa “estagnação” na construção de hidrelétricas19, no 

Brasil como um todo, segue-se ampliando, embora de forma mais lenta à partir dos anos 80, 

o setor elétrico. 

Diante deste cenário desenvolveram-se críticas pela falta de investimentos para 

acelerar a colocação no mercado de mais energia, tendo-se em conta as possibilidades de 

falta de energia em função do descompasso citado acima. A expansão do setor é foco do 

interesse de ramos diferentes do empresariado nacional e estrangeiro. As obras no setor 

elétrico são geralmente de grande porte (com investimentos, como no caso de uma 

hidrelétrica, de milhões de dólares) e tem impacto nas áreas de materiais de construção 

(aço, concreto, fios, cabos, etc), equipamentos (turbinas, etc), mão-de-obra, projetos 

construtivos e impostos. Não temos por objetivo discorrer sobre todo este processo, mas é 

necessário ressaltar a “solução” dada, pelo governo federal, no período 1985-2000, à esta 

questão, o que significa fazer referencia, de forma rápida, à chamada “reestruturação do 

setor”. 

A reestruturação do setor elétrico brasileiro deu-se, conforme Sauer (2002, p.117), 

“subordinada ao paradigma neoliberal de privatizações e de abertura e liberalização de 

mercados, alavancado pelas agencias multilaterais.”20 Desde de 1995 – quando inicia a 

grande onda de privatizações – até hoje, são grandes as criticas feitas ao modelo adotado 

para “reacender” o setor, particularmente no que toca à questão estratégica que é a 

produção de energia. 

De qualquer maneira, em que se pese as diretrizes políticas dos governos Collor e 

Fernando Henrique Cardoso – marcado pelas privatizações –, a produção de energia 

elétrica no Brasil continua sendo um serviço essencialmente público-estatal21. 

No atual governo Luiz Inácio Lula da Silva22 a diversificação da matriz energética23 

(especialmente pela via termal e eólica) vem fazendo parte do planejamento estatal, apesar 

                                            
18 “A evolução do consumo de energia, à partir de 1984, supera, percentualmente, a evolução da 
capacidade instalada. Embora isso seja normal por períodos curtos – em que há alguma estagnação 
das possibilidades públicas em desenvolver a oferta – , no Brasil, este quadro não se modificou mais 
desde de então.” (Rosa, 2002, p.89) 
19 No Rio Grande do Sul entre 1978 e 2000, ano à partir do qual passam a funcionar as UHEs de Dona 
Francisca (rio Jacuí), Itá (rio Uruguai) e Machadinho (rio Pelotas), nenhuma grande hidrelétrica foi 
ativada.  
20 Fato que bem expressa as relações, ao mesmo tempo, complementares e contraditórias entre 
Estado e Mercado. 
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da hidro-geração continuar sendo a fonte mais importante do país, como se observa pela 

distribuição dos empreendimentos atualmente em operação no Brasil (vide tabela abaixo). 

Brasil – Empreendimentos em operação julho/ 2002 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

Central Geradora Hidroelétrica 143 78.035 0,1 
Central Geradora Eolielétrica 9 22.025 0,03 
Pequena Central Hidrelétrica 212 897.518 1,09 

Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) 138 64.525.025 78,6 
Usina Termelétrica de Energia (UTE) 703 14.561.414 17,74 

Usina Termonuclear 2 2.007.000 2,44 

Total 1.207 82.091.017 100 
 Fonte: Agencia Nacional de Energia Elétrica, 2002: [In: www.aneel.gov.br (em 

novembro.2002)] 

No âmbito das políticas de diversificação das formas de produção de energia, nos 

últimos 5 anos, têm-se notado significativos investimentos em termelétricas. A questão é 

estratégica, pois as usinas termelétricas tem função complementar, sendo mais utilizadas 

quando os níveis dos reservatórios estão baixos, reduzindo suas capacidades de produzir 

energia. 

4. A construção de barragens e os deslocamentos compulsórios 

A construção de grandes barragens tem resultado no deslocamento obrigatório de 

milhares de pessoas (bem como na inundação de milhares de hectares de terras) em todo o 

mundo. 

A tabela à seguir expressa, em números, um pouco desta questão, ainda que, 

conforme já expressamos, nos interesse mais os aspectos qualitativos desta problemática 

do que os propriamente quantitativos : 

Localização, potência, área inundada e pessoas deslocadas por UHEs selecionadas. 

                                                                                                                                        
21 79,12% da capacidade instalada de fonte hídrica é do poder estatal e, entre as 20 maiores 
hidrelétricas do país, apenas 3 não são públicas, conforme dados da ANEEL (www. aneel.gov.br 
[julho.2002]).   
22 Onde a Ministra de Minas e Energia manifestou, nos anos iniciais deste Governo, o interesse em não 
fazer novas privatizações no setor de geração de energia. 
23 “Nós temos como objetivos assegurar a expansão do sistema [e] introduzir novas fontes para 
diversificar a matriz energética.” (Entrevista com a Ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff ao 
jornal ‘Zero Hora’, 05/01/2003, p.17). Nesta questão não se pode deixar de ressaltar as posturas 
políticas diferenciadas entre os governos de Cardoso e Lula da Silva. Enquanto o governo do primeiro 
notabilizou-se pelas privatizações do setor gerador, iniciadas com as autorizações dos decretos 915 e 
1009/1993 (Sauer, 2002), o governo do segundo tem considerado que “a geração hídrica tem de ser 
pública” (Entrevista com a Ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff ao jornal ‘Zero Hora’, 
05/01/2003, p.17).  
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PROJETO 
HIDRELÉTRICO 1 PAÍS RIO Potência 

MW 

ÁREA 
 INUNDADA 
(hectares) 

PESSOAS 
DESLOCADAS 

1. Três Gargantas China Yangtzé 18200 110000 1300000 

2. Xiaolangdi China  Huanghe 1800 27200 181600 

3. Aswan High Egito Nilo 2100 400000 100000 

4. Tarbela Paquistão Indus 3478 24280 96000 

5. Kalabagh Índia Indus 2400 55000 83000 

6. Narmada Índia Narmada 1000 90829 80500 

7. Longtan China Hongshui 4200 37000 73000 

8. Sobradinho Brasil (BA) Francisco 1050 421400 72000 

9. Itaipu bi-nacional  Brasil/Paraguai Paraná 12600 135000 62444 

10. Paulo Afonso Brasil (BA/PE) São 
Francisco 3984 1600 52000 

11. Yacyreta bi-
nacional 

Argentina/Para
guai Paraná 2700 17200 50000 

12. Kainji Nigéria Niger 760 125 50000 
13. Itaparica (Luiz 
Gonzaga) Brasil (BA/PE) São 

Francisco 1480 82300 40000 

14. Tucuruí Brasil (PA) Tocantins 7600 243000 30000 

15. Ertan China Yalongjiang 3300 10100 30000 

16. Cabora Bassa Moçambique Zambezi 2250 380000 25000 

17. Itá Brasil (RS/SC) Uruguai 1450 10400 14240 

18. Bakun Malásia Balui 2400 70000 10000 

19. Indravati Índia Indravati 1000 40000 8800 

20. Machadinho Brasil (RS/SC) Pelotas 1140 5700 6800 

21. Lubuge China Huangnihe 450 145 5000 

22. Pak Mun Tailândia Mun 34 6000 4950 

23. Nam Theum Laos Mekong 600 34000 4500 

24. Irapé Brasil (MG) Jequitinhon
ha 360 13700 3500 

25. Nam Ngum Laos Nam Ngum 150 37000 3000 

26. Segredo Brasil (PR) Iguaçu 1260 8200 2700 

27. La Grande EUA Nisqually 14743 1293600 2000 

28. Balbina Brasil (AM) Uatumã 250 314700 1000 

  Total   3.868.479   2.392.034  
Fontes: TUNDISI, 2003, p.51-52 e REBOUÇAS, 2000. As colunas “País” e “Rio” foram 

acrescentadas aos dados através de pesquisa pessoal em diversas fontes. Todos os dados 

das UHEs de Itá e Machadinho foram adicionados do mesmo modo. (1) O ordenamento foi 

feito tendo por base o número de pessoas deslocadas. 

A construção de uma grande barragem, atingindo comunidades urbanas e rurais, tem 

forte impacto na dinâmica populacional da região de instalação do empreendimento, tanto 
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pelos eventos decorrentes das migrações compulsórias, como pela própria questão das 

transformações paisagísticas resultantes das áreas inundadas. Trata-se, primeiro, de um 

fluxo para dentro dos trabalhadores necessários à construção em si (bem como de outras 

pessoas que vem prestar serviços que orbitam à volta da obra) e, depois, de um movimento 

de fluxo para fora dos que tem suas terras atingidas pelo reservatório. As barragens, deste 

modo, tanto forçam a migração compulsória da população residente na projeção do 

reservatório, como a obra, em si, atrai temporariamente (geralmente, apenas pelo tempo de 

duração da construção da barragem) um número significativo de pessoas, sejam elas 

funcionárias das empresas atuantes na sua execução ou outras, que vislumbram na 

estrutura que passa a se formar ali, outras perspectivas de trabalho. Mazzarollo (2003) 

descreve assim, com relação à obra da usina hidrelétrica de Itaipu, este processo de 

migração para o entorno do empreendimento: 

“Em Foz do Iguaçu (...) como sede do canteiro de obras e da 

barragem, a cidade sofreu um repentino e improvisado crescimento 

populacional e econômico. Quando as obras da usina foram iniciadas 

[em 1974, com a instalação do canteiro de obras], a população do 

município era de cerca de 35.000 habitantes; em menos de cinco 

anos, esse número saltou para cerca de 140.000. Uma avalanche 

humana acorreu de todas as partes rumo ao novo eldorado, numa 

busca frenética por oportunidades de trabalho diretamente na obra 

ou no surto de crescimento da cidade nos setores de comercio, 

turismo, exportação e construção civil. Havia fartura de trabalho e de 

dinheiro.” (p.33) 24

Deste modo, o número de trabalhadores envolvidos diretamente na construção de 

uma grande UHE pode chegar, dependendo das suas dimensões, a três ou quatro mil 

empregados (ou até mais), que, somados a outras trabalhadores que fluem para o local 

(para atuarem na prestação de pequenos serviços como alimentação, mecânica, etc.), 

resultam em um número de pessoas que pode eqüivaler ou até superar o de habitantes de 

municípios próximos. Este fato produz transformações importantes no comércio local, no 

preço dos aluguéis e também nos indices de criminalidade e índices de prostituição.25 

Terminada o obra, a quase totalidade destas pessoas, após terem permanecido três ou 

                                            
24 Para a construção de Itaipu foram deslocadas cerca de 42.000 pessoas no Brasil e  20.000 no 
Paraguai. Ao mesmo tempo, no auge da obra, Itaipu chegou a ter mais de 30.000 trabalhadores. 
25 Verifica-se uma expansão, no período da obra, e, depois, um retraimento destas atividades quando 
do término da obra. Entretanto, fato bastante negativo, a criminalidade (principalmente a ligada ao 
tráfico de drogas) e a prostituição, mesmo depois de terminada a obra, raramente se 
desterritorializam. 
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quatro anos no local (tempo de duração da obra), migram novamente26. Este fato, assim 

como quando da chegada, resulta em novo impacto, que é aquele da retração do comércio 

local. 

Conforme levantamento feito por Rebouças (2000), por exemplo, que adaptamos (e 

ao qual, ainda, acrescentamos dados das usinas hidrelétricas (UHEs) de Itá, Machadinho e 

Irapé), 208,5 mil pessoas foram deslocadas por apenas 7 barragens brasileiras: 

Deslocamento compulsório provocado pela construção de 
algumas usinas hidrelétricas selecionadas 

Usina hidrelétrica Localização Rio Pessoas deslocadas 

Sobradinho* Bahia São Francisco 72000 

Itaipu* Paraná Paraná 42000 4

Itaparica* Bahia/Pernambuco São Francisco 40000 

Tucuruí* Pará Tocantins 30000 

Itá¹ Rio Grande do Sul/Santa 
Catarina Uruguai 14240 

Machadinho² Rio Grande do Sul/Santa 
Catarina Pelotas 6800 

Irapé³ Minas Gerais Jequitinhonha 3500 

  Total 208500 
Fonte: *REBOUÇAS (2000, p.19) – ADAPTADO; 
Notas: (1) www.sc.gov.br; (2)www.machadinho.com.br [em 20/04/2002]; (3) 
Folha de São Paulo, 11/08/2003 [p.A7]; (4) Apenas no lado brasileiro. 

 

 

Em diferentes regiões do Brasil comunidades inteiras são realojadas em novas 

cidades e assentamentos rurais construídos especificamente para este fim. Trata-se, em 

nosso ponto de vista, de um evento de expulsão do lugar de residência. Ainda que 

juridicamente legal, a remoção de populações, para a criação dos lagos artificiais das 

grandes barragens, pelo seu caráter compulsório (que obriga), caracteriza uma expulsão, 

pois é, ou tem sido, uma decisão vertical, de cima para baixo. Na hidrelétrica de Sobradinho, 

a maioria da população atingida recusou-se a ir para os reassentamentos planejados pelo 

Governo Federal. Este fato em nada impediu as obras e a conseqüente formação do 

reservatório com a inundação dos povoados. A população foi literalmente expulsa pela 

                                            
26 Cabe aqui uma observação quanto aos (auto) denominados “barrageiros”: trabalhadores 
especializados na construção de barragens – com diversos níveis de especialização técnica, de 
mestres-de-obra à engenheiros – e que vivem em um “circuito migratório dos grandes projetos” 
(Ribeiro, 2000, p.47), transferindo-se de uma obra para outra sucessivamente. Ribeiro (2000) fazendo 
referencia ao mesmo tipo de identidade, porém constituída por funcionários altamente especializados, 
identifica os “bichos-de-obra” que “são indivíduos que entram no circuito migratório dos grande 
projetos e nele passam a viver permanentemente durante toda sua vida de trabalho ativo. (...) [O] 
bicho-de-obra (...) é nascido e criado em acampamentos de grandes obras pelo mundo afora e 
assume esses circuitos e acampamentos como definidores de suas identidades.” (p.50) Deste modo, 
estes indivíduos são possuidores de “uma territorialização definida pela esfera do trabalho, fato que se 
expressa no rótulo bicho-de-obra”. (Ribeiro, 2000, p.52, grifos no original) 
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aproximação das águas, indo instalar-se precariamente nas margens do lago (Rebouças, 

2000, p.38). 

Os empreendedores dos chamados projetos barrageiros dizem que as novas 

estruturas urbanas e reassentamentos rurais-agrícolas geram – ainda que fazendo parte dos 

mecanismos compensatórios à necessidade de migrar – uma condição de vida melhor para 

os assentados, sejam pelas novas terras “ganhas”, sejam pelas novas estruturas em que 

são realocados. Os discursos sobre o conjunto dos projetos hidrelétricos como signos de 

modernização, desenvolvimento e até mesmo da criação de um ambiente “melhor”, surgem 

paralelamente às obras. O comentário a respeito da construção de uma série de 

hidrelétricas no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2001, pelo então presidente da estatal 

CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica, é, neste sentido, ilustrativo: 

 “Nós estamos criando um novo ambiente em condições, no mínimo, 

iguais ou até melhores em relação ao que existia antes.” (Jornal 

CORREIO DO POVO, 26/12/2001-o grifo é nosso) 

Mesmo que não se possa generalizar, dizendo que não houveram casos em que a 

qualidade de vida de algum modo melhorou na nova condição, na prática, e é o que nos 

interessa abordar aqui, relações sociais, culturais e de vizinhança - enfim, a sociabilidade – 

foram (e são) desfeitas pela expulsão do lugar e pela desterritorialização dos indivíduos.27

 5. As hidrelétricas nos rios Uruguai e Pelotas e a questão do lugar 

Consideramos que uma comunidade deslocada compulsoriamente de sua posição 

histórica no espaço, ainda que para um novo ambiente, “melhor” que o anterior, já não pode 

ser considerada mais a mesma comunidade28. Este acontecimento pode ser resumido em 

uma expressão: o desmonte da sociabilidade histórica e geograficamente constituída pela 

comunidade. Se os reassentamentos rurais-agrícolas e urbanos de atingidos por barragens 

são, algumas vezes, uma modificação para melhor na “qualidade de vida”, por outro lado 

também são um evento de ruptura das relações dos membros da comunidade no lugar (fato 

que faz este lugar, em específico, ser o que é). 

A bacia hidrográfica do rio Uruguai e nela especialmente os rios Uruguai e Pelotas – 

região à qual remetemos nossos estudos empíricos – são objeto, na atualidade, de diversos 

projetos em diferentes fases de desenvolvimento, o que significa que a problemática que 

                                            
27 De fato, o que ocorreu, foi que, no cenário compensatório da construção de barragens, os 
indivíduos tiveram acesso à direitos de cidadania que não tinham antes, como energia elétrica, água 
encanada, saneamento, postos de saúde (Rebouças, 2000), vias pavimentadas e mesmo 
financiamentos bancários. Tais estruturas são apresentadas às comunidades, então, como “benefícios” 
e como prova de “melhoria na qualidade de vida” para a sociedade em geral. 
28 “[...]uma vez desfeita, uma comunidade, (...) não pode ser recomposta. (Bauman, 2003, p.20) 
Pensamos, assim, que um mesmo grupo humano, em outro lugar, é uma outra comunidade.  
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discutimos aqui ainda terá muitos desdobramentos na região. Através do mapa abaixo e da 

tabela que o segue (servindo de legenda ao mapa), buscamos demonstrar a localização e 

situação destes empreendimentos na escala da Bacia do rio da Prata (a Bacia hidrográfica 

do rio Uruguai é uma sub-bacia do rio da Prata: 

Bacia hidrográfica do rio da Prata: localização das usinas projetadas 

pelo Brasil para os rios Uruguai e Pelotas 

 

Localização das usinas projetadas pelo Brasil para os rios Uruguai e Pelotas 

 

N.º Nome da usina (UHE) Rio  Localização  Estágio* Potência

1 SÃO PEDRO URUGUAI BRASIL/ARGENTINA inventariada 745 MW 

2 GARABI URUGUAI BRASIL/ARGENTINA inventariada 1800 MW

3 RONCADOR URUGUAI BRASIL/ARGENTINA inventariada 2800 MW

4 ITAPIRANGA URUGUAI BRASIL inventariada 1160 MW

5 FOZ DO CHAPECÓ URUGUAI BRASIL em construção 840 MW 

6 ITÁ  URUGUAI BRASIL em funcionamento 1450 MW

7 MACHADINHO PELOTAS BRASIL em funcionamento 1140 MW

8 BARRA GRANDE PELOTAS BRASIL em construção 690 MW 

9 PAI QUERÊ PELOTAS BRASIL prevista 292 MW 
FONTE: SEMC, 2002; ANEEL, 2002; (organização dos dados: Orlando de Carvalho)  
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NOTAS: (*) Entende-se por PREVISTA: quando há concessão mas a obra ainda não iniciou; 
por INVENTARIADA entende-se: quando ainda não há concessão. 

 

 

A instalação deste conjunto de 9 hidrelétricas previstas para os rios Uruguai e 

Pelotas (das quais duas estão já em funcionamento e duas em construção), acarretará uma 

série de transformações decorrentes da artificialização de todo o curso dos dois rios (que, 

de certo modo o deixarão de ser), transformando-os em uma seqüência de lagos, o que, na 

prática, indica a necessidade do deslocamento de centenas de famílias de seus lugares de 

vida cotidiana. 

 

Considerando-se que a totalidade dos projetos hidrelétricos previstos para a bacia 

hidrográfica do rio Uruguai, em seu setor brasileiro, são 23, e estando vários deles já em 

estágio avançado, faz-se fundamental a continuada discussão deste assunto. Na tabela 

abaixo apresentamos o estágio atual de tais projetos: 

INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUGUAI 

 Nome da usina (UHE) rio Localização estágio MW 

1 ITÁ  URUGUAI RS/SC Em funcionamento 1450 
2 MACHADINHO PELOTAS RS/SC Em funcionamento 1140 
3 PASSO FUNDO PASSO FUNDO RS Em funcionamento 226 
4 FOZ DO CHAPECÓ URUGUAI RS/SC Em construção 840 
5 ITAPIRANGA URUGUAI RS/SC Inventariada 1160 
6 RONCADOR (bi-nacional) URUGUAI BR / ARG Inventariada 2800 
7 GARABI (bi-nacional) URUGUAI BR / ARG Inventariada 1800 
8 SÃO PEDRO (bi-nacional) URUGUAI BR/ ARG Inventariada 745 
9 PASSO DA CADEIA PELOTAS RS/SC Inventariada 104 

10 PAI QUERÊ PELOTAS RS/SC Prevista 292 
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11 BARRA GRANDE PELOTAS RS/SC Em construção 690 
12 MONJOLINHO PASSO FUNDO RS Prevista 72 
13 XANXERÊ CHAPECÓZINHO SC Prevista 17,2 
14 VOLTÃO NOVO CHAPECÓZINHO SC Prevista 27,2 
15 APARECIDA CHAPECÓ SC Prevista 64 
16 ABELARDO LUZ CHAPECÓ SC Prevista 84 
17 SÃO DOMINGOS CHAPECÓ SC Prevista 55 
18 QUEBRA QUEIXO CHAPECÓ SC Em construção 120 
19 FOZ DO CHAPECÓZINHO CHAPECÓ SC Prevista 184 
20 NOVA ERECHIM CHAPECÓ SC Prevista 198 
21 SÃO ROQUE CANOAS SC Prevista 360 
22 GARIBALDI CANOAS SC Prevista 228 
23 CAMPOS NOVOS CANOAS SC Em construção 880 

FONTE: SEMC, 2002; ANEEL, 2002; (Organização dos dados: Orlando de Carvalho) 

 

Ao fazer uma análise considerando a noção de lugar, podemos afirmar que um novo 

lugar de residência, na chegada, é, por assim dizer, um lugar estranho, portanto, por 

estranho que é, não é um lugar. Portanto, quando pessoas são deslocadas de um ponto do 

espaço – que lhes é um lugar – para outro ponto no espaço, que ainda não é um lugar, pode 

este ainda, no limite, jamais chegar a sê-lo, constituindo a desterritorialização. Assim, o 

maior desafio dos atingidos por barragens, reassentados rurais ou urbanos, é a criação de 

uma também nova comunidade ou a inserção de indivíduos desalojados em um outra 

comunidade, caso daqueles que optaram pela indenização em dinheiro e, de posse deste 

bem, foram residir em alguma outra localidade. 

O lugar tem, para as comunidades atingidas, significados e simbolismos que fazem 

parte das suas histórias de vida familiar-comunitária e de trabalho. A obrigação em sair do 

lugar, onde quase sempre – como são os casos que observamos aqui –, a esfera familiar 

reside a várias décadas, pode ser vista como uma forma de violência, não física, mais 

psicológica e social. 

Estas desterritorializações, forçadas pela territorialização das barragens, causam 

efeitos variados nas comunidades atingidas que tem suas territorialidades subitamente des-

re-estruturadas econômica e culturalmente. 

6. O Movimento dos Atingidos por Barragens na bacia do rio Uruguai 

Neste cenário, o MAB é um movimento social que agrega atingidos direta e 

indiretamente pela construção de barragens e que constitui-se como forma de resistência e 

re-territorialização. Iniciando sua organização no final dos anos 1970, na bacia do rio 

Uruguai (RS/SC), o MAB compõe um campo de relações através do qual a consciência do 

político (relações de horizontalidade no âmbito da comunidade29) e da política (relações de 

                                            
29 Desta forma, o movimento social é, também, uma forma de re-construção da comunidade desfeita. 
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verticalidade na relação com o Mundo) na vida cotidiana ganham corpo, conduzindo a um 

re-pensar sobre a condição territorial e sobre o significado de ‘espaço político’ 30. 

Manuel Castells (1999) coloca que 

“os movimentos sociais podem ser conservadores, revolucionários, 

ambas as coisas, ou nenhum, delas”. E “todos eles são sintomas de 

nossas sociedades, e todos causam impacto nas estruturas sociais, 

em diferentes graus de intensidade e resultados distintos que devem 

ser determinados por meio de pesquisas” (p.95) 

Mas o mais importante, em relação a este autor, é que para ele 

“movimentos sociais devem ser entendidos em seus próprios termos: 

em outras palavras, eles são o que dizem ser. Suas práticas (e 

sobretudo, suas práticas discursivas) são sua autodefinição. “ (p.94) 

Deste modo, Castells faz uso (adaptado, segundo ele) da “tipologia clássica” de Alain 

Touraine para definir movimento social de acordo com “três princípios”: 

“Em minha adaptação (que acredito estar coerente com a teoria de 

Touraine), identidade refere-se à autodefinição do movimento, sobre 

o que ele é, e em nome de quem se pronuncia. Adversário refere-se 

ao principal inimigo do movimento, conforme expressamente 

declarado pelo próprio movimento. A meta societal refere-se à visão 

do movimento sobre o tipo ou ordem de organização social que se 

almeja no horizonte histórico da ação coletiva que promove.” 

(Castells, 1999, - pp. 95-96) [os grifos são nossos] 

                                            
30 Conforme Slater (2000) “(...) ‘o político’ se relaciona com a dimensão antagonista que é inerente a 
toda a sociedade humana – um antagonismo que pode assumir diferentes formas e ser localizado  em 
diversas relações sociais.  (...) Em contraste, a ‘política’ pode ser tomada como se referindo ao 
conjunto de práticas, discursos e instituições que buscam estabelecer uma certa ordem e organizar a 
vida social em condições que estão sempre potencialmente sujeitas ao conflito precisamente porque 
são afetadas pela dimensão do ‘político’ ” (p.512) “A política tem seu próprio espaço público – é um 
campo de trocas entre partidos políticos, de negócios parlamentares e governamentais, de eleições e 
representação e, em geral, dos tipos de atividades, práticas e procedimentos que acontecem na arena 
institucional do sistema político, [mas]  (...) o político pode ser visto como um tipo de relação que 
pode se desenvolver em qualquer área do social, independente de se permanece ou não dentro do 
recinto institucional da ‘política’ ” (...) “A política (...) pode ser pensada como a institucionalização de 
uma ordem que é projetada para superar ou (...) confinar a ameaça de conflitos do político” (p. 513-
514).  Contudo, “(...)[N]o político – as possibilidades de subversão, questionamento, oposição, recusa 
e resistência – nunca pode ser totalmente superado (...) e (...) uma reativação da instabilidade que a 
‘ordem’ tentou pacificar, refletem a inseparabilidade da política e do político.” (p.515) (sem grifos 
no original) Deste, posicionando-nos à partir de Slater (2000), pensamos o espaço político como um 
campo de relações entre o político e a política. 
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A partir destas colocações e inspirando-nos na exemplificação usada em referencia a 

uma tipologia dos movimentos ambientalistas, na forma de um quadro que se compõe à 

partir destas idéias (ver Castells,1999 - p.143), compomos a seguinte tabela, onde 

buscamos fazer a aplicação das proposições Manuel Castells, em referência ao MAB: 

Caracterização: MAB – MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS 

Tipo Identidade Adversários Objetivos 
-  Movimento 

soc ia l  em defesa 
do espaço de v ida 
cot id iana ( lugar) .  

 

-  Pessoas 
ameaçadas ou 
at ing idas pe los 

e fe i tos  d i re tos e  
ind i re tos da 

const rução de 
barragens,  

sobretudo o 
des locamento 

compulsór io  e  a  
modi f icação ou 
‘ t rans ição’  da 

pa isagem. 

-  Grandes 
empresas ou 

consórc ios de 
empresas esta ta is  

ou pr ivadas – 
nac ionais  ou 

t ransnac ionais  –  
engajadas na 
const rução e 
operação de 

barragens 
(empresas atuantes 
no chamado “Setor  

E lé t r ico” ) .  
-  Governos 
munic ipa is ,  

estaduais  ou 
esta ta is  que 

cooperam com as 
Empresas e/ou 

promovem a 
const rução de 

barragens.  
- Capi ta l ismo g lobal  

/  Neol ibera l ismo.  

-  Permanência  no 
lugar .  

-  Indenizações jus tas 
em d inhei ro  ou em 

ter ras (propr iedade) .
-  Solução dos 

prob lemas sóc io-
ambienta is  causados 

pe las barragens,  
pr inc ipa lmente os 

re lac ionados à 
questões de t rabalho 

e emprego.  
-  Democrat ização da 
gestão dos recursos 

hídr icos e  
par t ic ipação d i re ta  
da população nos 

processos dec isór ios
 

 

O MAB teve sua gênese na Bacia do rio Uruguai. Desde de 1967 o Governo Federal 

vinha fazendo pesquisas sobre o potencial hidrelétrico da região, mas somente em 1979 a 

ELETROSUL, finalmente, anuncia na região, um plano para a construção de 23 barragens 

na bacia do rio Uruguai. Neste mesmo ano de 1979 organiza-se a CRAB – Comissão 

Regional dos Atingidos por Barragens (núcleo inicial do Movimento), com o auxilio de 

setores progressistas da igreja e de professores. 

Em 1987, dois meses após uma passeata com 5 mil agricultores atingidos pelas ruas 

de Erechim/RS, a CRAB consegue importantes concessões em negociações com a 

ELETROSUL (Rothman, 1996:106) sobre as hidrelétricas de Itá e Machadinho. Os 

integrantes do movimento de fato chegaram a acreditar que tinham conseguido o 

cancelamento da obra de Machadinho, mas esta apenas teve sua localização mudada e as 

obras retomadas meses depois. Ainda assim esta foi considerada uma importante vitória da 

CRAB, já que com a nova localização menos famílias foram atingidas. 

Desta forma, em 1989, realiza-se em Goiânia o I Encontro Nacional dos Atingidos 

por Barragens e em 1991 acontece o I Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens, 
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passando o movimento a denominar-se Movimento dos Atingidos por Barragens e a ter uma 

coordenação nacional com sede em São Paulo. 

Hoje este movimento questiona não apenas esta forma de produção de energia, mas 

também toda a política nacional de gestão dos recursos hídricos e encontra apoio em 

diversos setores da sociedade. O MAB também tem colocado restrições à esta forma de 

remodelação da paisagem e é uma forma organizada de recusa e resistência às políticas 

publicas e privadas do chamado Setor Elétrico e, particularmente, de questionamento da 

legitimidade da desapropriação de terras para fins de construção de hidrelétricas. A 

observação que se faz então, é sobre a não consideração, em muitos casos, por parte dos 

empreendedores da construção de barragens, do desmontar do lugar e das relações 

comunitárias, enfim, do espaço vivido. 

As mudanças de lugar - quase sempre para condições espaço-geográficas muito 

distintas da original - podem acarretar, como conseqüência, tanto o “sucesso” (melhor 

‘qualidade de vida’), como o “insucesso” (o empobrecimento, a exclusão) pela 

desterritorialização induzida. 

Neste quadro é possível pensar o MAB como um movimento social que possibilita 

novas solidariedades e o desenvolvimento da esfera do político, elementos fundamentais 

para que o sujeito se torne, também, autor da sociedade em que vive (ao contrapor-se ao 

Mercado), ao mesmo tempo que possibilita, aos seus integrantes, a re-construção da 

comunidade e do lugar, ainda que em outro local. 

7. Considerações finais 

O processo de expulsão do lugar e a desterritorialização resultante tem, como pano 

de fundo, o processo de ampliação do setor elétrico. Tal ampliação, porém, decorre de um 

fenômeno mais amplo que é a própria forma de desenvolvimento da sociedade atual, 

marcada pelos paradigmas do capitalismo, do mercado e da tecnologia. Desta forma, 

poderia-se considerar a questão que tratamos aqui, como produto da forma como as forças 

do Mercado organizam o espaço, ou seja, priorizando a reprodução do capital. Assim, tratar, 

ainda que brevemente, do tema “Mercado”, se faz importante. 

Construir hidrelétricas significa (re)organizar o espaço, o que, afinal, “significa de fato 

organizar a sociedade, planejando-se seu conjunto e inserindo-o em molde 

preestabelecido”(George, 1969. P.30). Na problemática das barragens, a construção destas 

estruturas sobrepõe-se, enquanto objetos que servem ao Capitalismo e ao Mercado, ao 

fator humano. Fazem-se hidrelétricas mais como uma necessidade estrutural do 

desenvolvimento da produção capitalista do que para o desenvolvimento da sociedade. Este 
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fato não constitui surpresa em um sistema onde, nos termos de Wallerstein (2001, p.37), 

“acumula-se capital para que se possa acumular mais capital”. 

A ampliação continuada da oferta de energia elétrica no Brasil, pós-1960, é um 

projeto, ao mesmo tempo político e econômico, público e privado, que, pelo menos 

discursivamente, visa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e melhor capacitar o país 

para a produção interna e a concorrência internacional. Trata-se, na realidade, da criação de 

estruturas, ou de uma contínua (re)estruturação do espaço, necessária ao desenvolvimento 

do capitalismo em sua fase mais recente, onde, ao mesmo tempo, mais que em qualquer 

outro período, o Mercado conflita-se com o poder do Estado. A fase atual do capitalismo – 

marcada pelo Neoliberalismo e a globalização econômica – expressa o “apogeu” do 

Mercado ou, pelo menos, a colocação “às claras” deste principio como o fato principal, como 

se o crescimento do Mercado (ou de mercados, ou a abertura de novos mercados) 

resultasse diretamente em ganhos no campo social. 

O conflito atual entre Estado e Mercado, onde aparentemente o segundo tem levado 

vantagem, tem conduzido a um sentimento de angustia em diversos setores da sociedade 

que vêem o Estado como incapaz de resolver questões sociais importantes, como melhor 

distribuição de renda ou trabalho. Esta angústia conduz a uma desvalorização da política, 

como se diante da minimização do Estado, de nada adiantasse tal envolvimento. Os 

movimentos sociais tem demonstrado o contrário e o quanto se faz necessária a politização 

da vida, como forma de organização, para contrapor-se às lógicas do Mercado. A 

desestatização de setores estratégicos, como telefonia e energia, fazem muitos acreditarem 

na ineficiência do Estado ou na sua incapacidade em retomar “as rédeas” dos fatos em um 

mundo globalizado, onde o seu controle sobre os fluxos – dinheiro, imagens, mercadorias – 

é cada vez mais limitado. 

Contudo, a coisas podem não ser exatamente assim. O Estado possui ainda, como 

antes, um papel central. Prova disto, no caso brasileiro, é o freio às privatizações no setor 

elétrico (hidrelétricas) feitas pelo governo Lula da Silva, empossado em 2002. Como salienta 

Mészáros (2003), “o sistema do capital não sobreviveria uma única semana sem o forte 

apoio que recebe do Estado” (p.29) e, apesar do avanço do neoliberalismo – promotor do 

Estado mínimo e do chamado “Mercado Livre” – na segunda metade do século XX, “o 

Estado nacional continuou sendo o árbitro último da tomada de decisão socioeconômica e 

política abrangente”(p.33). A questão então não é a força do Mercado superando a força do 

Estado, mas o quanto nos últimos 30 anos, o Estado passou a ser cada vez mais um 

servidor do Mercado. É isso, afinal, o neoliberalismo, que disfarça-se em uma “natural” 

globalização econômica: uma situação onde o Estado, mais que ser “mínimo”, deve dar ao 

Mercado todas as condições para a realização da lógica capitalista, ou seja, acumular 

capital para acumular mais capital. Este Mercado, então, não é e não pode se livre. 
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Obtemos esta postura à partir das análises que Immanuel Wallerstein (2002) fazem “O fim 

do mundo como o concebemos” (2002). Este autor, ao analisar as relações entre Estado e 

capitalistas, considera assim “os serviços” que o capitalista necessita do Estado. 

“Quais são os serviços que o capitalista necessita do Estado? O 

primeiro e maior serviço que exigem é a proteção contra o mercado 

livre. O mercado livre é inimigo mortal da acumulação do capital. [...] 

O mercado real nada tem de livre.” (Wallerstein, 2002, p.97) 

O problema do “livre mercado” é que em uma condição – hipotética – realmente livre, 

a concorrência seria enorme ou, nos termos, de Wallerstein, as “entradas” de competidores 

seria muito grande, o que tenderia a minar os monopólios. Os monopólios são o Jardim do 

Éden dos capitalistas. Evidentemente, os capitalistas-empresários estão sempre 

competindo, entre si, no mercado. Mas a questão da lucratividade não exige a perpetuação 

de monopólios, estes podem durar apenas alguns anos ou décadas para produzirem uma 

acumulação satisfatória. 

Os Estados são fundamentais para “abrir” mercados – seja por meios políticos, 

econômicos31 ou militares – e estabelecer as regras da concorrência (as vezes mesmo de 

um Estado sobre outro), facilitando ou dificultando as “entradas” de novos concorrentes no 

mercado. Neste sentido também deve-se levar em conta as relações de poder que se 

estabelecem (ou estabeleceram) entre os Estados e que o sistema capitalista moderno é um 

sistema inter-estatal, que é um campo de relações de poder.32 Ao final observa-se, neste 

mecanismo, um aspecto contraditório do sistema, pois, em certas oportunidades, Estados e 

Mercado, acabam entrando em conflito, apesar de dependentes um do outro. Nos termos de 

Mészáros 

“uma das contradições (...) mais importantes do sistema se refere à 

relação entre a tendência globalizante do capital transnacional no 

domínio econômico e a dominação continuada dos Estados 

nacionais como estrutura abrangente de comando da ordem 

estabelecida.” (2003, p.33) 

Assim, apesar dos discursos sobre a globalização econômica, onde os Estados 

devem deixar o caminho livre para a regulação natural do Mercado, devemos considerar que 

este não é o ultimo degrau da história. O capitalismo transformou a vida em uma constante 

luta pela sobrevivência que, de certo modo, “des-socializou” a sociedade, transformando-a 

em um agrupamento de pessoas que não se conhecem, fato principalmente observado nas 

                                            
31 Como os embargos econômicos ou a taxação de produtos vindos de um determinado país para, 
reduzindo o mercado deste, força-lo a abrir-se à produtos ou empresas do primeiro.  
32 “O poder se mede por resultados; poder é fazer a coisa a seu modo.” (Wallerstein, 2002, p. 95) 
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grandes cidades. Movimentos sociais, como o MAB, o Movimento Sem Terra tem 

demonstrado as possibilidades de colocar-se contra o Mercado e contra o poder. 

Não temos dúvidas de que a instalação de uma barragem é a criação de um “novo 

ambiente” ou, de fato, um novo território. Mas a questão é: melhor para quem ? Ou ainda: 

De quem é o poder sobre este novo território? Sendo os rios (bem como os potenciais 

hidráulicos), constitucionalmente, bens da União (artigo 20 da Constituição Brasileira [Brasil, 

1988]), pode-se pensar que a localização de barragens expressa (ainda) quem detém o 

poder – por que dotado de legitimidade – sobre o território: o Estado. É ele quem possui o 

direito legal de construir barragens e explorar o potencial hidráulico de um rio. Pode o 

Estado, porém, permitir este direito ao capital privado, concedendo-lhe o direito público – 

mediante pagamento à União – da construção e exploração, por determinado tempo, de 

uma hidrelétrica, configurando o chamado processo de concessão/desestatização da função 

pública de produzir energia elétrica. Mas ocorre que nos processos de desestatização das 

barragens, ou a concessão para a construção destas, o capitalismo privado, interessado na 

exploração econômica do setor, exerce forte influencia (pressão política) para que ocorram 

as desestatizações, não sendo estas, então, apenas uma “vontade” do Estado. 

 A instalação de grandes hidrelétricas causaram, e ainda causam/causarão, 

transformações que, para além dos impactos considerados ‘propriamente ambientais ou 

ecológicos’ (como o desmatamento), também resultam na remoção de núcleos urbanos e 

rurais e, consequentemente, na migração compulsória de milhares de pessoas. A instalação 

de hidrelétricas como as de Sobradinho, Itaparica, Itaipu, Tucuruí, Itá, Machadinho e Irapé – 

apenas para citar algumas – resultaram, juntas, no deslocamento de aproximadamente 200 

mil pessoas e a “inundação” de várias cidades. E estes são apenas alguns casos – dentre 

os mais graves, é bem verdade – onde a construção de barragens tiveram como 

conseqüência a migração compulsória. 

Nesta questão, a mudança dos sítios humanos resultam, já no primeiro momento, em 

transformações importantes no urbano-rural local/regional, do ponto de vista da sua des-re-

estruturação, que são sempre pouco consideradas, pois são vistas de uma perspectiva 

puramente técnica ou como simples “obra de engenharia civil”. 

Mas se este é um fenômeno que “desfaz” relações de um lado, por outro cria 

relações e até, quando da constituição de um movimento social, numa escala ainda maior 

do que aquela que os atingidos estavam habitualmente acostumados: a nacional e até 

mesmo a internacional. 

Assim, no âmbito de um movimento social de contestação e resistência aos impactos 

negativos dos processos de instalação de grandes barragens acabam surgindo encontros e 

solidariedades entre pessoas de muitos lugares diferentes. O MAB, movimento social no 
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qual se identificam atingidos direta e indiretamente pela implantação de barragens, constitui-

se como forma de resistência e re-territorialização, apresentando-se, ao final, como 

produção de cidadania. O MAB compõe, segundo nossa perspectiva, um campo de relações 

através do qual a consciência social do político e da política na vida cotidiana ganham 

corpo, conduzindo seus integrantes a um re-pensar sobre suas condições territoriais e sobre 

o significado – tanto no cotidiano como no território nacional – do espaço político e da 

cidadania através de um re-territorialização politizada. 

Por fim, esperamos que o desenvolvimento de movimentos contestatórios e críticos 

ao modo como vem sendo realizados estes empreendimentos também possibilitem o 

surgimento de um direito, o direito ao lugar, tarefa, esta sim, fundamental para que nos 

tornemos mais “autores” da sociedade em que vivemos. 
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