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Introdução 

Durante muito tempo a construção de barragens foi considerada uma 

forma de produzir energia sem impactos e sem graves conseqüências sociais e ambientais. 

Porém, dois fatores fundamentais mostraram que isso não é verdadeiro. De um lado temos 

o avanço dos estudos sobre os impactos ambientais das barragens, mostrando os impactos 

devastadores, como por exemplo, o caso de Tucuruí e de outro a resistência das 

populações atingidas. Esses dois elementos evidenciam as contradições e mazelas do 

modelo energético brasileiro, mostrando seu caráter concentrador e excludente. 

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) procura unificar as lutas 

contra as barragens que ocorrem em todo território brasileiro, visando organizar a população 

ameaçada ou atingida para lutar contra a construção de hidrelétricas, no caso das que ainda 

não foram construídas, mas já estão licenciadas, como Serra do Facão, no rio São Marcos e 

no caso de barragens já construídas, a luta por indenizações e ressarcimentos como na 

Serra da Mesa e Cana Brava em Goiás, e para atender essa demanda o MAB está 

promovendo um grande debate sobre o modelo energético e sobre fontes alternativas de 

energia. 

O presente texto é um olhar sobre a Barragem Serra do Facão que está 

projetada para ser construída no rio São Marcos, na Bacia do Alto Paraná. A barragem 

estava programada para ser iniciada em março de 2002, no entanto, devido a intervenções 

de professores pesquisadores do curso de Geografia da UFG/Campus de Catalão e de 

entidades de apoio aos atingidos, as obras ainda não se iniciaram.   

Dentre as atividades de mobilização, destacamos um projeto de extensão 

desenvolvido através de um programa de rádio diário, no qual se discute as questões 

omitidas pelos empreendedores e pelos políticos locais. O projeto tem alcançado os 

objetivos, pois tem provocado grandes questionamentos acerca da questão e, de certa 

                                                 
1 Texto vinculado ao Projeto de extensão: “Barragem Serra do Facão – rio São Marcos, o outro lado 
da moeda”  
2 Graduanda do curso de Geografia da UFG/CAC, Bolsista PROBEC 2004, 
jackygeo2004@yahoo.com.br 
3 Profª Adj. do Curso de Geografia da UFG/CAC, helena@wgo.com.br 
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forma, está desmentindo o discurso de que as barragens são uma fonte de energia limpa e 

renovável. 

Onde tudo começou  

O programa de rádio é oriundo do Projeto de Pesquisa “Os expropriados 

da AHE Serra do Facão – rio São Marcos – uma trajetória de incertezas” (PRPPG 

03060000122) criado em 2002. A princípio o projeto tinha como intuito registrar e 

acompanhar tudo o que aconteceria ao longo do processo de implantação de mais uma 

barragem para Aproveitamento Hidrelétrico (AHE). A pesquisa procuraria compreender a 

percepção do lugar sob os olhares da população atingida, diferente do que é feito na maioria 

dos trabalhos sobre o tema, quando se retrata a questão após o deslocamento compulsório 

da população. 

Após muitas debates e reflexões, das reuniões e encontros com os 

ameaçados, sentiu-se a necessidade de não apenas registrar e acompanhar tudo o que 

vinha acontecendo, como também trabalhar e lutar junto com os ribeirinhos, na construção 

de um movimento popular de resistência à própria obra e para que os mesmos tivessem o 

direito de construir sua própria história, como fica explicito no fragmento do relatório do 

projeto de pesquisa: 

Com a proposta definida, começamos a trabalhar no intuito de 

registrar e acompanhar tudo o que aconteceria, no entanto, quando 

percebemos a aflição e o desespero daquelas famílias que não 

queriam ser “os expropriados de Serra do Facão”, não queriam que 

sua vida se transformasse numa “trajetória de incertezas”, mas sim, 

queriam lutar e serem os sujeitos de sua própria história, para terem 

o direito de permanecer em sua própria terra e continuarem suas 

vidas4. 

Assim foi o  embrião de mais um movimento popular em luta pela 

permanência na terra. O movimento de resistência dos atingidos contou com a participação 

de vários segmentos da sociedade, tais como: a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB – Seção Catalão), Diocese de Ipameri, 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Catalão), Paróquia São Francisco de Assis (Catalão), 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Catalão (STR),  Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria da Extração de Ferro e Metais Básicos e de Minerais não Metálicos de Catalão – 

Ouvidor (METABASE), entre outros. 

                                                 
4 Relatório do Projeto de pesquisa: “Expropriados da AHE Serra do Facão – Rio São Marcos – Uma 
trajetória de incertezas” 2002.  
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No dia 20 de março de 2002, a Igreja Católica na pessoa do Bispo 

Dom Guilherme convocou a primeira reunião com os atingidos pela 

Barragem Serra do Facão. Essa reunião foi divulgada nas emissoras 

de rádios locais, para que todos os ribeirinhos comparecessem, os 

objetivos era esclarecer sobre a realidade do modelo energético 

aplicado no Brasil falando sobre as experiências de outras regiões, 

onde se construíram grandes hidrelétricas. (...) Segundo o Bispo 

Dom Guilherme, as barragens dão muitos problemas, pois em 

empreendimentos como estes, que o objetivo maior é o lucro, geram 

muita exclusão social e em todas as experiências a Igreja sempre 

acaba intermediando conflitos, pois em quase cem por cento dos 

casos, as promessas postas pelas empresas construtoras nunca são 

cumpridas5. 

Nessa reunião, realizada na comunidade São Domingos onde estavam 

presentes: o Bispo Dom Guilherme, representante da CPT, alguns professores e alunos do 

Curso de Geografia e o Padre Orcalino da Paróquia São Francisco. Essa reunião foi o inicio 

do movimento popular da Serra do Facão.  

Alguns desdobramentos do projeto 

O movimento propôs e encaminhou muitas atividades. Além das atividades 

de mobilização dos ameaçados pela barragem e os apoiadores, um grupo de professores 

ligados a AGB – seção Catalão, se debruçou sobre o Estudos de Impactos Ambientais e 

Relatório de Impactos do Meio Ambiente (EIA/RIMA) e produziu um documento apontando 

os pontos falhos dos mesmos,  

... Os empreendedores da obra estão desrespeitando as decisões 

das audiências publicas, e apresentam dados no EIA/RIMA e no PBA 

incoerentes e contraditórios. Já foi constatado, por exemplo, que o 

numero de famílias e propriedades atingidas, citadas nos referidos 

documentos, não corresponde à realidade. Desrespeitam, inclusive, 

o parecer da Agencia Ambiental de Goiás, que afirma que o Rio São 

Marcos é “impróprio para barramentos”6  

Vale lembrar também, o fato do movimento de resistência ter solicitado, 

através do documento sobre impacto energético7, a suspensão imediata do ato do 

                                                 
5 Ibid. 2 
6 Parte de oficio enviado a Ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff em 15 de janeiro de 2003 
7 Este documento, foi elaborado por pesquisadores vinculados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Sócio-Ambientais (NEPSA/CAC) e foi endossado pelas seguintes entidades Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), Diocese de Ipameri, Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB – Seção Catalão), Paróquia São 
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Licenciamento de Instalação (L.I.) concedida ao empreendimento, AHE Serra do Facão, em 

liminar por meio de Ação Civil Pública, como o previsto na Constituição Federal do Brasil, 

considerando ainda, a ausência de estudos consistentes ou omissão de dados 

consideráveis. 

O documento referido  não apenas apontou as falhas decorrentes da 

construção de barragens, mas também propôs encaminhamentos para solucionar as 

mesmas. Vale destacar alguns pontos do documento: 

Os projetos de construção de barragens devem ser submetidos a um 

planejamento regional, tendo o rio como uma unidade territorial de planejamento integrado 

de geração de emprego e renda e da melhoria da qualidade de vida da população residente, 

ao invés de serem discutidos analisados e licenciados de forma individual como vem 

ocorrendo, deixando para os estreitos limites dos EIAs/RIMAs a definições de suas 

viabilidades. Até  porque nesses estudos, as análises de custo-benefício  sempre são 

favoráveis ao empreendedor;  

Que os projetos levem em consideração os dispositivos legais como 

previstos na Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1.997, sobretudo  no que diz respeito ao uso 

múltiplo das águas, bem como o acesso livre aos recursos hídricos, com os propósitos de 

inclusão social e pela construção e garantia de cidadania; 

Respeito e acatamento aos tratados e acordos de âmbito internacional 

sobre recursos hídricos e proteção e conservação  da natureza, bem como o 

comprometimento com a política de sustentabilidade do cerrado brasileiro; 

Para concessão da Licença de Instalação, além do Plano Básico Ambiental 

– PBA, seja exigido o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial como determina a Resolução nº 302 do CONAMA de março de 2002, inclusive com 

a realização de Audiência Pública, para que seja cumprido um dos preceitos básicos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a garantia dos usos múltiplos da água; 

Considerar, além das questões ambientais, também as sociais, já que a 

população atingida diretamente pela obra, em sua maioria, terá que residir nas cidades, sem 

emprego, pois a grande maioria dessas pessoas sobrevive da agricultura; 

A realização de uma audiência pública, nos termos do CONAMA, presidida 

pelo Ministério Público Federal para  a necessária avaliação da viabilidade, ou não, da AHE 

Serra do Facão, no rio São Marcos, por o mesmo ser um rio Federal; 

                                                                                                                                                         
Francisco de Assis/Catalão, Sindicato MEBASE/Catalão, Curso de Geografia CAC/Catalão, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais/Catalão.  
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Estudos e levantamentos do quantitativo de postos  de trabalhos nas 

propriedades rurais e qual o impacto do aumento do desemprego nos centros urbanos; 

Este documento foi encaminhado a vários órgãos, como Ministério de 

Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Agencia Ambiental de Goias, Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, Ministério Público Estadual e Federal. Em 

todos estes órgãos o movimento conseguiu audiências nas quais a situação era explicitada.  

Os resultados desta movimentação geraram atraso no inicio das obras de 

construção da Barragem Serra do Facão. A Agência Ambiental de Goiás, em decorrência 

das denúncias, fez estudos na área e os técnicos emitiram laudo desfavorável à obra. 

Diante do que foi apresentado, a Agencia Ambiental considera 

imprópria à implantação do empreendimento no rio São Marcos, 

considerando ainda a necessidade de uma discussão conjunta entre 

este órgão licenciador estadual e o IBAMA para emissão do parecer 

final quanto à Licença de Instalação do empreendimento, 

considerando que o maior impacto do AHE atingirá o Estado Goiano 

(em torno de 96% de área de influência)8. 

E o projeto inicial da pesquisa foi se desdobrando e ampliando seus 

objetivos e aglutinando mais pesquisadores que trabalhavam com áreas específicos acerca 

do tema, como por exemplo o projeto de iniciação cientifica vinculado ao CNPq intitulado: 

“As transformações e perspectivas do trabalho no vale do rio São Marcos (Serra do Facão) 

– Sudeste Goiano”, desenvolvido no período de 01/08/03 a 31/07/04. 

O objetivo desse subprojeto foi de registrar de forma sistemática, as 

transformações e as perspectivas do trabalho no vale do Rio São Marcos (Serra do Facão), 

acompanhando as ações/reações dos trabalhadores atingidos frente às atitudes e soluções 

propostas pelo grupo empreendedor do AHE Serra do Facão, bem como os impactos 

sociais e econômicos na região. Além de procurar compreender o comportamento da 

população atingida – ressaltando a heterogeneidade de sua composição – face ao problema 

que lhe está sendo imposto e fazer um levantamento dos postos de trabalho (permanentes e 

temporários) existentes no local, identificando o perfil do trabalhador atingido.  

Enfim, o projeto procurou refletir sobre as transformações e perspectivas 

do trabalho, o empreendimento do grande capital e as (re) configurações territoriais 

enfocando o trabalho enquanto processo, que é um  desafio na leitura geográfica. Além de 

demonstrar as variadas formas de trabalho e como ele se territorializa no vale do rio São 

Marcos, contradizendo o que cita os documentos fornecidos pelo grupo responsável pela 
                                                 
8 Fragmento do Parecer Técnico nº02/2002 – DE; Processo nº5601.04043 / 2001-1; da Agencia 
Goiana de Meio Ambiente, Goiânia, 08 de agosto de 2002. 
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construção da barragem de que a área é improdutiva e não tem qualquer importância 

econômica para a região.  

Outro desdobramento foi o subprojeto de iniciação cientifica também 

vinculado ao CNPq intitulado: “Vozes sufocadas: memórias, espacialidade e historia dos 

moradores do vale do Rio São Marcos”, desenvolvido no mesmo período. A pesquisa 

procurou fazer um estudo da vida de duas famílias atingidas. A escolha das famílias se 

baseou na necessidade de compreender como é a dinâmica dos ribeirinhos do vale do São 

Marcos, seu modo de vida. Através desse projeto foi possível compreender a dinâmica de 

vida dos ribeirinhos do vale do rio São Marcos, ou seja, seu modo de vida, sua percepção 

diferenciada do tempo, que não é este tempo do relógio, do capitalismo. Seu tempo são 

manifestações de seu próprio meio, como o cantar do galo, a hora de tirar o leite, de apartar 

o gado, dar comida as criações, o tempo de plantar, o tempo de colher... Dessa forma, o 

projeto procurou compreender o comportamento da população atingida ressaltando a 

heterogeneidade de sua composição, face ao problema que estão enfrentando. 

Para socializar as informações dos projetos de pesquisas foi criado o 

projeto de extensão: "AHE Serra do Facão - A Luta dos Atingidos pelos Direitos e pela 

Preservação da Memória”, com a proposta de fazer um trabalho com a população atingida, 

procurando contribuir com esclarecimentos e informações que possibilitassem a criação e o 

fortalecimento do movimento popular de luta pelos direitos. O  projeto de extensão reuniu 

mais colaboradores e intensificou o papel das entidades de apoio, procurando levar 

esclarecimentos e informações para a população atingida e a população de Catalão em 

geral. O projeto foi desenvolvido através de visita a escolas promovendo um debate com 

alunos e professores mostrando a realidade acerca do tema. 

Em seguida, para dar seqüência e discutir a questão para além do vale do 

rio São Marcos e das salas da universidade foi criado um outro projeto que vale a pena ser 

tratado separadamente, o projeto de extensão “Barragem Serra do Facão – rio São 
Marcos, o outro lado da moeda (Programa de Rádio)” do qual esse texto é oriundo. O 

projeto de rádio foi proposto em uma das reuniões do movimento popular contra a barragem 

Serra do Facão. 

Os apoiadores e atingidos sentiram a necessidade de se organizar e levar 

a toda população o que estava realmente acontecendo no vale do rio São Marcos, de 

mostrar o lado daqueles que estavam angustiados e sem saber o que fazer, de levar essa 

discussão a toda a região atingida. Pois, antes da criação do programa de rádio, as 

atividades realizadas pelo movimento estavam voltadas para o interior do mesmo, e com o 

programa de rádio foi possível socializar as informações, e falar para “fora” do movimento. 
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Além do projeto de pesquisa, subprojetos e projetos de extensão estão 

sendo desenvolvidas diversas atividades para a mobilização da população contra a 

barragem. Um avanço do movimento de resistência foi à criação de uma “Frente 

Parlamentar em Defesa dos Rios do Cerrado”, e em especial dos Rios do Sudeste de Goiás. 

Essa frente parlamentar organizou uma Audiência Pública, que aconteceu 

na cidade de Catalão, no dia 09 de junho, de 2004, na qual estavam presentes: o 

representante da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Mauro Rubem, que 

é presidente da Frente Parlamentar, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração 

de Ferro e Metais Básicos e de Minerais não Metálicos de Catalão – Ouvidor (METABASE), 

representantes do MAB nacional e local, Diocese de Ipameri, Paróquia Mãe de Deus, 

Paróquia São Francisco de Catalão, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Núcleo de Estudos 

e Pesquisas Sócio-Ambientais (NEPSA/CAC), Associação dos Geógrafos Brasileiros – 

Seção Catalão (AGB/Seção Catalão), Associação dos Docentes do Campus de Catalão 

(ADCAC), Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Centro Acadêmico de Geografia, 

representantes do Grupo de Empreendedores Associados Serra do Facão (GEFAC), 

comunidades atingidas direta e indiretamente, pela barragem, além de diversas autoridades 

locais e regionais. 

O propósito da audiência pública foi discutir, com os políticos locais e com 

a população de Catalão e região, as questões sociais, ambientais e econômicas decorrentes 

da construção de barragens nos rios de cerrado e, em especial, do AHE Serra do Facão.  

Neste sentido, essa Audiência Pública possibilitou um intercâmbio de 

conhecimentos acerca do tema. As pessoas presentes puderam ouvir os dois lados da 

questão, o lado daqueles que dizem que barragem traz o “progresso” e o lado das pessoas 

que estão angustiadas, inseguras, e que estão sofrendo todo o tipo de pressões. Além 

disso, houve também uma discussão sobre a questão ambiental, e de como essa barragem 

irá afetar todo a estrutura da Bacia do Alto Paraná. 

Outras atividades importantes para o fortalecimento do movimento são as 

reuniões e encontros promovidos pelo Movimento de Atingidos por Barragens e pela 

Comissão Pastoral da Terra com os atingidos, o que possibilitam a todos, uma maior 

compreensão acerca da conjuntura nacional e internacional que os empurram a esta 

condição. Os motivos da crise energética, a conjuntura política, o controle da água, as 

fontes alternativas de energia, a construção de barragens, entre outros, são os temas 

abordados. Os encontros além das entidades locais que apóiam o movimento, contam 

também com entidades nacionais, como foi o último encontro realizado na Comunidade 
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“Anta Gorda”9, o “IV Encontro Regional de Atingidos por Barragens”, nos últimos dias 24, 25 

e 26 de setembro, que teve a participação do secretário nacional da CPT e representantes 

do MAB das barragens de  Corumbá IV (GO), Canabrava GO, Machadinho (RS) e Serra da 

Mesa (GO).  

Esse tipo de atividade possibilita aos atingidos de Serra do Facão  

intercambiar experiências com atingidos de outras regiões, conhecer a realidade de pessoas 

que foram expulsas de suas terras por empresas privadas e que hoje vivem debaixo de lona 

por não terem recebido indenizações justas. Diante disso, eles vêem a importância de se 

organizar, formar um movimento unificado e forte, e que possa suportar e se impor àqueles 

que querem construir a barragem, sem se preocupar com os danos e a destruição social, 

cultural e ambiental que causarão. 

Nesse sentido, a população ribeirinha se envolve no processo, não apenas 

como vitima, mas como sujeito da história que luta com todas as forças contra o grande 

capital e contra os capitalistas.  

A questão da mídia e os movimentos sociais   

A imprensa nacional é considerada, pelos vários autores que 

escreveram a sua história, como uma manifestação tardia e precária 

das forças políticas que acabaram dando configuração à sociedade e 

ao estado brasileiro. Ela nasce apenas em 1808, cerca de 100 anos 

depois de ter surgido nos Estados Unidos e na maioria dos futuros 

paises da América hispânica (BORIN, 2002). 

A mídia brasileira desempenha, na sociedade, um papel fundamental de 

formadora de opinião, mas desde o seu surgimento vem sendo utilizada apenas para servir 

aos interesses dos detentores dos meios de produção ou ainda, das principais autoridades 

dos governos, como ressalta (BORIN, 2002). 

o rádio e a televisão, as duas novas mídias que surgem na primeira 

metade do século vinte,  desde o seu nascimento, foram controlados 

pelo governo federal, que sempre usou o poder das concessões 

desses veículos como arma política e eleitoreira (BORIN, 2002). 

No início os jornais, revistas, rádio e televisão, tinham um custo muito alto, 

sendo de difícil acesso à população de baixa renda, constituindo-se numa mídia feita para e 

pela elite, que defendia os interesses da burguesia, atrelados aos capitais internacionais.  

                                                 
9 Na área de alcance da barragem existe mais de 10 comunidades organizadas, e dentre elas se 
destaca a Comunidade Anta Gorda, situada à margem esquerda do médio São Marcos.  
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Nos dias de hoje não é muito diferente. Alguns exemplos que mostram 

explicitamente a sua função são: a Revista Veja e a rede Globo10, que são meios de 

comunicação de massa, passam a imagem que são livres, imparciais, independentes e 

comprometidos com o jornalismo sério, democrático e transparente, que refletem a imagem 

real cultural e social do país. Porém, praticamente aculturados pelo capital internacional, 

distorcem as matérias, passando apenas o que é de seu interesse, ou melhor, o que os 

meios de comunicação realmente expressam são os interesses e pensamentos dos setores 

dominantes da sociedade, deteriorando completamente a imagem dos movimentos sociais, 

tratando-os como baderneiros, desordeiros,  de desrespeito ao Estado de Direito e até 

mesmo de atrasados e contra o progresso.  

Cabe ressaltar que os mesmos, sempre tiveram intolerância com as 

manifestações e as lutas populares, e particularmente com os movimentos sociais 

organizados. Durante muito tempo tratou os movimentos sociais com preconceito, como 

algo inferior, ou com rótulos pejorativos. Pois, os movimentos sociais sempre representaram 

uma ameaça concreta aos privilégios das elites brasileiras, ao seu modo de vida (exploração 

do trabalho, acumulação da riqueza e idolatria aos países centrais) e principalmente ao 

controle do poder político concentrado, baseado nos esquemas oligárquicos locais e 

regionais. 

Nos últimos anos a mídia está transformando a informação num sistema à 

parte, voltada para os conglomerados econômicos, o marketing de grandes multinacionais, 

entre outros, sem se preocupar com o público, a independência política, econômica e 

cultural, como coloca (FESTA, 2002). 

... está sendo ocupado, com grande velocidade desde a década de 

1990, por instituições políticas, empresas multinacionais, pela 

publicidade e propaganda política tanto de governos como de 

empresários que atuam por intermédio de eficientes equipes de 

porta-vozes. Os empresários, por outro lado, partners dos sistemas 

econômicos e financeiros, detêm a infra-estrutura, os meios de 

comunicação, a internet e a informática, integrados num complexo 

sistema satelital, que torna, cada dia mais difícil identificar quais são 

os elementos mediáticos que formam parte do mundo da 

comunicação (FESTA, 2002). 

A mídia passa  a influenciar a formação dos indivíduos, impedindo que se 

discuta os reais problemas que acontecem no Brasil, impossibilitando o receptor de tomar 

                                                 
10 A Rede Globo de Televisão saltou do 26º para o 12 lugar no ranking dos conglomerados mundiais 
de mídia, em apenas três anos, e tem atualmente capacidade para produzir e distribuir em todas as 
frentes mediáticas, inclusive ao redor do mundo, como já o faz (FESTA, 2002). 
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suas próprias decisões, moldar opiniões, condicionando gostos artísticos e culturais. Como 

coloca o jornalista Helton L. Ribeiro (2004): “o leitor, por sua vez, não tem parâmetros para 

julgar. É obrigado a confiar naquele que lhe é apresentado como especialista”. 

Jair Borim (2002) lembra da influência que o capital estrangeiro exerce na 

mídia brasileira, provocando a desestruturação da cultura nacional pelo aporte de produtos 

massificados, com o único intuito de conquistar índices de audiência. A desinformação 

paradoxalmente resultante do excesso de informação, onde os meios de comunicação de 

massa cada vez mais sacrificam o espaço para o aprofundamento das questões cobertas e 

pulverizam os programas ou os cadernos com pequenas notas sobre um número cada vez 

maior de fatos. Nesse sentido, o seu público tem a ilusão de estar bem informado, mas o 

que na, verdade ocorre é uma difusão das informações.  

Dessa forma, longe de ser uma simples forma de lazer, de livre escolha 

pelo usuário, ela se insere na vida das pessoas, se tornando uma espécie de vício urbano 

poderoso. Através dos programas de televisão se percebe o quanto o comportamento 

humano pode ser modelado, influenciando gostos, moral e a ética de milhões de pessoas, 

impregnando-as de ideologias e hábitos, muitas vezes originados em locais distantes do 

espaço geográfico e cultural no qual essas pessoas vivem. 

Um caso a parte  

No caso de Catalão e região, não é diferente, a mídia continua voltada 

para servir os interesses dos detentores dos meios de produção, exemplo explícito é a  

maneira que foi feita à divulgação, pelos políticos e pelo próprio grupo construtor da 

barragem da construção da AHE Serra do Facão, como se a mesma fosse imprescindível 

para o progresso do país, pela geração de energia e os empregos, e que a mesma geraria 

inúmeros benefícios para o povo. O pensamento hegemônico era a favor da construção da 

barragem. Como acontece em áreas desses grandes empreendimentos a mídia foi o fator 

mais importante na construção de um pensamento único de que as barragens são formas 

de energia limpa e renovável. E como se fosse a única forma de “salvar” o país de um 

“apagão”. 

A mídia catalana “esqueceu” de mostrar o outro lado da questão, como: as 

migrações compulsórias, a destruição da fauna e flora da região, pertencentes a um bioma 

que já está bastante alterado devido ao intenso processo de modernização da agricultura. A 

destruição de laços culturais, de uma trajetória de vida da população ribeirinha, ou seja os 

impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais decorrentes da construção da AHE 

Serra do Facão, são escanteados, minimizados em detrimento da exaberbação das 

vantagens.   
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O primeiro passo para contradizer o que a mídia passava para a população 

da região e mostrar o que realmente estava acontecendo no caso Serra do Facão, foi à 

elaboração de boletins informativos. Foram feitos três boletins, com tiragem de 2.000 

exemplares. Os boletins tratavam de temas como: as empresas que formam o Grupo de 

Empresas Serra do Facão (GEFAC) e o porque construir tantas barragens, quem elas são, 

os seus objetivos, o modelo de produção de energia elétrica entre outros temas levantados. 

E como o boletim era elaborado pelo movimento de resistência, o mesmo se prima em 

mostrar o lado da população atingida, apresentando entrevistas com a população e 

resultados de pesquisas que evidenciam a realidade excludente do modelo energético 

brasileiro. 

Vale lembrar que os boletins eram simples e  feitos com recursos 

conseguidos através de doações dos apoiadores e que cada vez que saia um boletim o 

Grupo de Empresas Serra do Facão (GEFAC), lançava outro de alta qualidade gráfica com 

belas fotos coloridas tentando negar o que havia sido colocado, e procurando confundir a 

população.  

E o outro passo foi à criação e efetivação do programa de rádio. Nesse 

sentido, o projeto de extensão é mais do que uma necessidade, o projeto de extensão é 

uma preocupação política, um compromisso social. Onde a mídia, que é considerada como 

já foi citado, um dos principais instrumentos a serviço do capital, está neste caso, servindo à 

população ribeirinha, desmistificando os belos slogans de progresso que os 

empreendedores da barragem divulgam, e com isso, aumentando a autonomia do 

Movimento dos Atingidos pela Barragem Serra do Facão (MABSF) ao discutir sobre o 

excludente modelo energético brasileiro.  

O programa de rádio vem cumprindo a sua função social, fazendo com que 

a população de Catalão e região repense a questão de construções de barragens, 

especialmente a AHE Serra do Facão, preservando, criando e recriando a identidade 

camponesa no vale do rio São Marcos. 

O projeto é desenvolvido em forma de um programa de rádio diário, com o 

mesmo nome e vai ao ar ás 8h 15min, tendo duração média de 5 minutos de segunda a 

quinta e nas sextas o programa é ao vivo com duração de 10 minutos. As participações 

estão assim distribuídas: na segunda-feira o programa é de responsabilidade da bolsista do 

projeto, na terça da CPT (Comissão Pastoral da Terra), quarta-feira, da Diocese de Ipameri, 

quinta-feira do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) e na sexta-feira o programa é 

de responsabilidade do curso de Geografia e tem a participação de vários segmentos 

organizados da sociedade. O programa de 6º feira é aberto ao público para participação ao 

vivo, enquanto os programas dos outros dias da semana podem ser gravados 

antecipadamente. 
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O programa de rádio se constitui em uma forma de mídia alternativa na 

qual os ameaçados pela barragem têm a oportunidade de se manifestar. Procura discutir 

com a sociedade as questões que são omitidas pelos empreendedores e pelos políticos 

locais. Mostra para a população o lado dos atingidos que são tratados como objetos pela 

empresa e que são considerados obstáculos a serem removidos, mesmo que custe a vida, a 

cultura, a dignidade e a terra de trabalho de milhares de pessoas. 

Nos programas de rádio estão sendo abordados temas relacionados à crise 

de energia, fé e política, questão de terra de trabalho, questões ambientais – impactos 

ambientais causados por barramentos de rios, migrações compulsórias, movimentos 

populares, direitos dos atingidos e ameaçados pela construção de barragens e, por fim, 

trabalho e cultura. 

Além disso, o presente projeto procura garantir a memória de um segmento 

social em processo de transformação, socializa as informações levantadas pelo projeto de 

pesquisa: “Expropriados da AHE Serra do Facão – rio São Marcos: uma trajetória de 

incertezas”, proporciona aos atingidos pela barragem, possibilidade de mostrar a sua opinião 

acerca da mesma, contribui para fortalecer o movimento popular contra a barragem Serra do 

Facão e a luta pela preservação do rio São Marcos. 

O projeto de extensão vem cumprindo todas suas propostas, fazendo com 

que toda a população de Catalão e região repense a questão de construção de barragens, 

especialmente a AHE Serra do Facão. O projeto teve uma grande aceitação pela população, 

pelo fato de mostrar o lado da população atingida, seu cotidiano, suas expectativas, 

fortalece o movimento popular de resistência que cresce e ganha adeptos a cada dia e a 

cada programa. Discute os impactos sociais e ambientais do atual modelo energético 

brasileiro, e assim começa a instalar a dúvida acerca da questão e mostra as possibilidades 

que o Brasil têm em energias alternativas, menos devastadoras. 

Hoje é comum, na cidade de Catalão, nas feiras, nas ruas, nas escolas, 

nas empresas, as pessoas questionarem a construção da barragem, pois o presente projeto 

põe em xeque o modelo energético unimodal, a privatização da água e da energia e, 

sobretudo, critica a destruição da vida nas suas várias manifestações, garantidas pelo rio, 

inclusive a vida de centenas de camponeses. O rio São Marcos correndo em seu leito, sem 

barramentos, é o último grande rio da bacia do Alto Paraná, preservar este rio é preservar a 

vida.   

O projeto é desenvolvido desde junho de 2003 e estava previsto para se 

encerrar em 28 de novembro de 2003, mas devido à repercussão que tem alcançado, houve 

solicitação para que se continuasse pelo menos até que a situação dos atingidos seja 
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definida, seja suspensão definitiva da licença de Implantação ou a negociação com todos os 

atingidos, em condições mais justas.  

Considerações Finais 

Os mitos presentes na questão do progresso e do desenvolvimento são 

muitos e encontram campo fértil de propagação nos meios de comunicação. Dentre as 

verdades sobre barragens vale destacar aquela que    a energia gerada à partir de 

barragens é limpa e renovável. Estudos desenvolvidos recentemente demonstram o quanto 

isso é falso e pernicioso, pois enquanto se alardeia essa “verdade” a experiência vivida 

pelas populações atingidas pelas barragens, desmente este e outros mitos. A realidade está 

a provar que este modelo energético além de predatório e excludente é altamente 

vulnerável, pois se o país continuar a explorar, praticamente uma única fonte de energia, 

sem diversificar a matriz energética, estará correndo sérios riscos por conta da 

vulnerabilidade do modelo. Então questionamos: porque insistir em um modelo que é tão 

devastador em um país tão rico em potencialidades energéticas? Parece que muitos sabem 

a resposta, e é isso que estamos tentando e, de certa forma, estamos conseguindo fazer 

nesse trabalho que estamos desenvolvendo.   
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