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RESUMO:  

 O presente trabalho tem por intuito analisar como os conceitos de território, poder, politica, fronteira 

são importantes para a compreensão dos fatores, que levaram o Brasil á construção da Usina Hidrelétrica de 

Itaipu. O trabalho, também mostra de forma breve alguns dos conflitos territoriais e fronteiriços existentes nos 

países que compreendem a tríplice fronteira na divisa das cidades de Foz do Iguaçu (Br), cidade de Leste (Py) e 

Puerto Iguaçu (Ar), fato este gerador de disputas, e que na tentativa de cessar conflitos, executaram o projeto da  

Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional. Dispomos de auxilio no entendimento dos fatos: revisão bibliográfica e 

uma saída de campo de três dias onde percorremos a região fronteiriça com o objetivo de pesquisar e tentar 

compreender fatores que contribuíram para o “desenvolvimento” da região. Algumas das hipóteses sugeridas nos 

textos nos levam a crer que ela foi construída para cessar um conflito entre ambos os países; também nos faz 

refletir que ela foi pensada para suprir a demanda da energética existente no lado Brasileiro mais precisamente 

ao sudeste que é para onde a energia gerada é enviada. Ao final deste trabalho, analisaremos as hipóteses 

sugeridas, mostrando qual delas servirá melhor na tentativa de responder a problemática de pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ITAIPU BINACIONAL; DESENVOLVIMENTO; TERRITÒRIO ; PODER; 

FRONTEIRA. 

 

RESUMEM: 

El presente trabajo pretende analizar cual es el objetivo de Brasil en la construcción de la Central Hidroeléctrica 

de Itaipu, enseñando algunas de las disputas territoriales y fronterizas existentes en los países que componen la 

triple frontera en la divisa de las ciudades de Foz do Iguaçú (BR), Ciudad del Este (PY) y Puerto Iguaçú (AR), 

facto que genera disputas y que, en el intento de encerrar los conflictos, ejecutaron el proyecto de la Central 

Hidroeléctrica de Itaipu. Disponemos de ayuda en la aclaración de los hechos, revisión de la literatura y una 

excursión de tres días por la región fronteriza con el objetivo de investigar e intentar comprender los factores que 

contribuyeron al "desarrollo" de la región. Algunas de las hipótesis sugeridas en los textos nos llevan a creer que 

fue construida para detener un conflicto entre los dos países; también nos hace pensar que ha sido diseñado para 

satisfacer la demanda de energía existente de manera más precisa en el sudeste de Brasil, que es donde la energía 

generada se envía. Al final de este trabajo se analizan las hipótesis sugeridas, mostrando cuál es la mejor en un 

intento de contestar al problema de la investigación. 
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1. INTRODUCAO: 

 Para analisarmos os conflitos existentes entre Brasil e Paraguai, que levou a 

implantação da usina hidrelétrica de Itaipu, foram necessárias reflexões teóricas acerca do 

entendimento do território e das relações de poder nele exercidas. Também, foram 

importantes as considerações acerca do conceito de fronteira, que segundo Pontes (2009), 

seria “Zona fronteiriça entendida como espaço interdependente no que concernem as 

dimensões da economia, da sociedade, da política e da cultura.” Além disso, tornou-se 

imprescindível a analise sobre os conceitos de política e geopolítica, levando-nos a uma 

discussão de qual dos dois conceitos explicaria melhor o tema proposto. 

 O estudo também compreende, as relações internacionais, como por exemplo a 

mobilidade populacional constante entre Brasil e Paraguai, fator este que influencia os 

moradores  da faixa de fronteira na sua formação de identidade territorial. Assim, ao falarmos 

de fronteira podemos identificá-la como forma de organização do território, que pode se 

distinguir da logica capitalista “[...] pois a fronteira constitui um recorte analítico e espacial de 

diversas realidades, sociais , politicas, econômicas e culturais”. (Silveira 2006, p.86) 

Para falar do conceito de território, foram fundamentais as considerações de Claude 

Raffestin (1993) e Marcos Aurélio Saquet (2004). Para as questões que envolvem política e 

geopolítica
2
 citamos Iná Elias de Castro e Vessentini Também foram feitas algumas 

                                                             
2  Segundo Castro (2009), a geografia politica e a geopolítica, estiveram intimamente implicadas na 

intelectualização das disputas territoriais entre os estados. “Na realidade, como muitas questões e conflitos de 

interesses surgem das relações sociais se materializam em disputas territoriais, as tensões e arranjos que dai 

surge definem não apenas uma abordagem, mas um campo importante de analise geográfica. Neste sentido, 

podemos indicar que é na relação entre a politica – expressão e modo de controle dos conflitos sociais - e o 

território – base matéria simbólica da sociedade – que se define a geografia politica. (Castro, 2005 apud Mourao 

e Arcassa  ). “A geografia Politica pode então ser compreendida como um conjunto de ideias politicas e 

acadêmicas sobre as relações da geografia com a politica e vice-versa. O conhecimento por ela produzido resulta 

da interpretação dos fatos políticos, em diferentes momentos e em diferentes escalas, com suporte numa reflexão 

teórico-conceitual desenvolvida na própria geografia [...]” (CASTRO, 2005, p.17) 

 Para Mourao e Arcassa (....) , a geopolítica, pode ser associada à conquista pelo poder, do espaço vital, 

desencadeada pela ostensiva politica expansionista. Para Myamoto (2005), é através da compreensão dos 

acontecimentos históricos, que a geopolítica elabora suas teorias. 

 Para Vesentini (2005), a geopolítica clássica, pode ser definida como a importância estratégica de 

determinados territórios, da necessidade de expansão territorial ou controle de espaços [...] como forma de 

fortalecimento do estado e de adquirir hegemonia. 
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entrevistas: com alguns moradores que trabalham e transitam na faixa fronteiriça entre Brasil 

e Paraguai. 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: Trabalho de Campo de três dias nas cidades da Tríplice Fronteira: Foz do 

Iguaçu, Cidade Del Leste e Puerto Iguaçu (Brasil, Paraguai e Argentina), e levantamento 

bibliográfico sobre autores que embasaram teoricamente as disputas e conflitos existentes 

entre esses países. Foram diversas contribuições bibliográficas sobre o período da construção 

da Usina. A utilização de teses e artigos também foi fundamental para subsidiar o trabalho. 

2. ANALISE EPISTEMOLOGICA: 

 A geografia é uma ciência ampla, podemos entender que nada na geografia esta pronto 

ou acabado, tudo esta em uma constante reconstrução. Com isso podemos entender, que os 

inúmeros conceitos propostos dentro dessa ciência nem sempre dão conta de explicar os 

vários problemas propostos no mundo de hoje. Dependendo da analise de cada autor, 

podemos ter significados diferentes do mesmo conceito. 

A epistemologia nos remete a pensarmos sobre a cientificidade da ciência. É um 

campo do conhecimento, cujo objetivo é estudar o conhecimento cientifico, na sua 

estruturação e nos resultados alcançados. Nos dias atuais, o papel da ciência é fundamental 

para entendermos como as tecnologias avançam e mudam completamente o rumo da 

sociedade, havendo a necessidade de se aprofundar o conhecimento do conhecimento. 

 Os conceitos de território, fronteira, poder e politica, que foram muito utilizados na 

produção deste artigo, e tem induzidos muitos geógrafos a reflexões acerca do entendimento 

dos mesmos. Cada autor, possui uma abordagem desses conceitos, que são muito difundidos 

dentro da ciência geográfica, ao qual veremos no decorrer desse artigo. Assim, a geografia, 

nos remete a pensar os inúmeros caminhos que podemos seguir, e a partir disso, podemos 

pensar qual deles se encaixa melhor para responder o tema proposto pelo artigo? 

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS CONCEITOS DE TERRITORIO PODER E 

FRONTEIRA: 

 Esses conceitos são indissociáveis na análise geográfica aqui abordada, visto que o 

fato do movimento do território implica na construção e reconstrução das regiões. Nos 

processos de construção do espaço geográfico pelos indivíduos dá-se também a construção do 
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território onde são expressas as relações de poder, de apropriação do espaço que é 

transformado e redefinido constantemente.  

Nosso objetivo está longe de esgotar o assunto, mas sim de tentar explicar o porquê 

dos conceitos utilizados. Na geografia há vários autores e concepções de território, mas 

iremos trabalhar com apenas duas delas sem muitos detalhes, relacionando-as com as ideias 

construídas com o trabalho de campo. 

  Claude Raffestin (1993) compreende o território como sendo constituído a partir da 

apropriação do espaço, ou seja, “[...] é o espaço transformado historicamente pelas 

sociedades” (Raffestin, 1993 apud Saquet, 2009, p.78). 

  O território também pode ser definido como: 

um espaço onde se projetou um trabalho, seja de energia e informação, e que, por 

consequência, revela relações marcadas pelo poder. (...) o território se apoia no 

espaço, mas não e o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, 

por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder [...]. ( 

RAFFESTIN, 1993, p.144) 

 Para Raffestin, o território é tratado principalmente como ênfase político 

administrativa, isto é, como território nacional, espaço físico onde se localiza uma nação um 

espaço onde se delimita uma ordem política e jurídica; um espaço medido e marcado pela 

projeção do trabalho humano com suas linhas, limites e fronteiras, onde o território nasce do 

espaço, então um é condição para existência do outro.  Para Saquet (2007) o território e o 

espaço são ligados e indissociáveis. Neste contexto, o território é produzido espaço 

temporalmente pelas relações de poder exercidas por determinados grupos sociais. 

Cada território é um espaço social e possui uma identidade territorial que pode mudar 

conforme os processos históricos, culturais, relações de poder, que mudam constantemente 

por influencia do capital e do Estado. CORRÊA (1998, P 60-61) a respeito disto afirma: 

 

A organização espacial é o resultado do trabalho humano acumulado ao longo do 

tempo.  No capitalismo, este trabalho realiza-se sob o comando do capital, quer 

dizer, dos diferentes proprietários dos diversos tipos de capital. Também é realizado 

através da ação do Estado capitalista. Isto quer dizer que o capital e seu Estado são 

os agentes da organização do espaço. 

 

 O conceito de Fronteira, esta atrelado ao campo da geopolítica. Assim, “falar em 

fronteiras significa referir-se ao campo das relações internacionais e, portanto, envolver a 
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politica de um estado em relação aos outros e a segurança do seu próprio território” (Pontes, 

2009, p.42).  

“A faixa de fronteira Brasileira foi estabelecida em 1974, delimitada em 150 KM a 

partir de seu limite internacional respeitando o recorte municipal” (Souza 2009, p.103). Ao 

longo dos anos, a extensão da faixa de fronteira brasileira foi se modificando, a última 

alteração foi realizada em 1979, estabelecendo-se uma extensão de 150 km e uma legislação 

especial com restrições ao uso da terra e a realização de uma série de atividades. Tal faixa 

teve como objetivo a segurança nacional e é palco de conflitos culturais e identitários, como 

por exemplo, o que vimos no trabalho de campo. Em entrevista com algumas pessoas que 

moram e trabalham no território fronteiriço durante o trajeto Paraguai-Brasil (Ponte da 

Amizade), eles nos relataram a respeito das diferenças culturas existentes naquele território, 

ocupados por (Árabes, Coreanos, Chineses, Guaranis e brasileiros), originando um disputa 

territorial, no que diz respeito a comercialização dos produtos e o espaço de utilização do 

comercio, e também pelo motivo da maioria deles morar em Foz do Iguaçu e somente 

trabalharem no Paraguai levando de lá seus lucros para investir em outra cidade.    

 O Brasil e o Paraguai, apesar de serem nações vizinhas, possuem muitas diferenças na 

sua organização politico territorial e que estão diretamente associadas à fronteira, reafirmando 

á sua existência. Diferenças no padrão monetário, nos regimes políticos, no controle de 

entrada e saída de mercadorias e pessoas, na cultura da população, na organização das duas 

cidades. 

 Em um estudo feito por Oliveira (2008) apud Souza (2011), demonstra que a fronteira 

do Brasil com o Paraguai esta demarcada por vários aspectos. De um lado um pais grande, 

populoso e com dinamismo econômico. De outro lado um pais relativamente pequeno, pouco 

populoso, sem saída para o mar e com modesto desenvolvimento econômico. Para o Paraguai 

se deslocam de produtores rurais a traficantes brasileiros. Para o Brasil são levados desde 

energia produzida pela Itaipu ate produtos contrabandeados a partir do Paraguai. 

  Brasileiros, Paraguaios e Brasiguaios estão em uma interação constante, como é o 

caso da fronteira entre Brasil e Paraguai, fazem parte do cotidiano fronteiriço, carregam 

consigo mercadorias, informações, vivendo na ambiguidade dos dois países deparando-se 

rotineiramente com as barreiras fronteiriças internacionais e suas políticas, em função disso 

criam vínculos e dinâmicas próprias construindo sua identidade. 



[Digite texto] 
 

Nosso foco de análise compreende a fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina.  Nações 

que têm em comum a vivencia fronteiriça, e que desde o inicio da construção da Usina Itaipu 

Binacional a sociedade vivencia os conflitos territoriais e políticos passando ao longo do 

tempo por diversos processos de territorialização desterritorialização reterritorialização e 

mudanças no arranjo espacial- local, como as inundações, reconfiguração das paisagens e dos 

municípios atingidos e não atingidos com o empreendimento e novos processos de 

urbanização em função da chegada de mão de obra para construção da usina. 

Também podemos apontar que a construção da Usina de Itaipu não modificou apenas 

a configuração territorial, mas também as relações sociais, econômicas, politicas e 

geopolíticas, “abriu-se caminho para o desenvolvimento” com a geração de energia e houve 

necessidade de uma infraestrutura para atender principalmente a população que se instalou 

nos arredores de Itaipu, e aos turistas que começaram a visitar o lago e seus entornos. Neste 

sentido a sociedade se reterritorializou adequando-se aos impactos e acentuando o apelo 

turístico na região. 

Outro aspecto que podemos ressaltar é a questão do comércio em Cidade Del Leste, 

uma cidade de compristas em sua grande maioria brasileiros que vão a busca de ofertas e 

artigos diferenciados visando a revenda no Brasil. A não aplicação das políticas publicas 

também é visível, pois é  a precariedade da infraestrutura na Cidade Del Leste é vista, ruas em 

más condições, esgoto a céu aberto, prédios em más condições de uso e a favelização entorno 

da margem do rio, imagem esta que se contrapõe a shoppings centers e a redes de lojas 

luxuosas, fato este que nos faz refletir sobre as diferenças sociais e culturais implicadas nesta 

território de fronteira, onde historicamente foi alvo de conflitos territoriais e étnicos resultado 

de um sistema político administrativo que isenta na maioria dos produtos a arrecadação de 

impostos. Sendo assim, em Cidade Del Leste a presença do estado é restrita deixando muito a 

desejar no que diz respeito a políticas publicas, saúde, moradias, como citado anteriormente 

por Corrêa “o capital atua transformando o espaço” geográfico com o turismo de compras 

muito evidente naquele lugar. 

 Todas essas transformações ora citadas criam muitos territórios e tornam o espaço 

geográfico complexo, heterogêneo, e passam a significar muito mais do que limites físicos e 

políticos devido sua dinâmica. Já as territorialidades nem sempre seguem os limites do 

território formalmente definido. Ela às vezes ultrapassa esse território como a territorialidade 

dos brasiguaios, indígenas, dos contrabandistas, dos narcotraficantes, comerciantes, como nos 
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diz Saquet: “[...] o território é compreendido como um espaço de organização e luta de 

vivência da cidadania e do caráter participativo da gestão do diferente e do desigual” (Saquet, 

2007, p.91). 

 Por ser espaço de vivencia e cidadania acabamos por tropeçar na questão da população 

que reside no espaço de fronteira. São eles brasileiros paraguaios e brasiguaios, que são 

brasileiros que migraram para a faixa de fronteira paraguaia em busca de melhores condições 

de trabalho e vida, e não são considerados brasileiros nem tão pouco paraguaios, privando-os 

em virtude disso de alguns direitos sociais por viverem em irregularidade civil. 

 A migração fronteiriça leva em conta fatores econômicos das nações envolvidos, 

abertura de mercados, ou seja, a facilitação de um comércio de fronteira ali existente que 

como vimos em trabalho de campo permite a convivência de diferentes grupos sociais que 

acabam criando uma mistura de culturas incorporando especificidades do Brasil, Paraguai e 

Argentina, muitas vezes acabam por usufruir serviços oferecidos do outro lado e acabam por 

ter uma vida social diferente dos demais cidades situadas fora da área de fronteira. 

 Essas populações acabam sendo binacionais como nos diz SOUZA 2009 apud SILVA 

2009:  

Sua constituição é marcada pelo trabalhador binacional, pessoas que trabalham de 

um lado da fronteira, mas que residem no outro; pelo consumidor binacional que 

satisfaz a suas necessidades em função do preço dos produtos que oscilam de acordo 

com câmbio monetário de cada país; pelo estudante binacional, que mora de um lado 

da fronteira, mas transita para o outro, seja para frequentar o ensino fundamental, 

médio ou superior; pelas famílias binacionais compostas por membros de diferentes 

nacionalidades e; famílias transfronteiriça, aquelas compostas por membros de uma 

mesma nacionalidade, mas que alguns de seus membros habitam em lado diferente 

da fronteira e por fim a família binacional transfronteiriça que é aquela formada pelo 

mix família binacional e transfronteiriça. 
  

Essas migrações iniciaram mais ou menos no final de 1960 quando os governos 

brasileiros e paraguaios pensaram em criar um plano de desenvolvimento pensando nos dois 

países. A ideia de Stroessner, presidente Paraguaio, na época, era substituir a população de 

maioria indígena descendentes de guaranis por italianos e alemães a fim de transformar o 

Paraguai em um país fortemente agrícola e o Brasil gostou da ideia visto que logo começaria a 

construção de Itaipu e tendo brasileiros no Paraguai poderiam defender os interesses do Brasil 

lá. 
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Sendo assim foram esses brasileiros migrados para o Paraguai que passaram a ser 

chamados de brasiguaios, e onde mais uma vez por influencia do estado como diz Corrêa 

houve uma “nova organização do espaço.” Mas o sentimento de pertencimento ao lugar onde 

nasceram fica, pois se percebe através da preservação da língua, da cultura da descendência e 

das tradições que os brasiguaios nunca esqueceram a nação brasileira, embora a fronteira lhe 

imponha muitos limites sociais e culturais. 

E falando em território não poderíamos deixar de falar em poder. Poder que alguém ou 

algum grupo exerce sobre determinada área. Neste sentido Raffestin (1993) diz que a 

construção do território revela relações marcadas pelo poder como citamos anteriormente, 

poder exercido por grupos e pessoas sem o qual não se define o território, poder que sempre 

está inserido em todas as relações sociais. 

O conceito poder também é constante nas discussões de território de Marcus Aurélio 

Saquet: 

O território é produzido espaço temporalmente pelas relações de poder engendradas 

por um determinado grupo social. Dessa forma, pode ser temporário ou permanente 

e se efetiva em diferentes escalas, portanto, não apenas naquela convencionalmente 

conhecida como o “território nacional” sob gestão do Estado -Nação. (SAQUET 

apud CANDIOTTO 2004, p.81) 
 

4.ITAIPU BINACIONAL: PROJETO DE GRANDE ESCALA 

A usina hidrelétrica de Itaipu esta localizada, a 14 km a montante da Ponte da 

Amizade, ponte que liga as cidades de Foz do Iguaçu, no Brasil e Cidade Del Leste, no 

Paraguai. A sua construção se deu inicio da primeira metade da década de 70 e esta associada 

“a um projeto nacional de desenvolvimento que tem como fator de sustentação a produção 

energética, visando o desenvolvimento econômico”. (Souza 2011, p.144). A usina foi 

construída com objetivo de gerar energia, tecnologia, desenvolvimento e integração. 

 As prospecções da usina hidrelétrica começaram na década de 50, com a construção da 

Ponte da Amizade e da Rodovia 277, rodovia esta que liga Cidade de Leste ao porto de 

Paranaguá. Ainda na época das prospecções da usina, na década de 50, Brasil e Paraguai 

possuíam pendencias no pertencimento do limite da fronteira, oriundos da Guerra do 

Paraguai, onde um dos pontos ainda em litigio era entre as cidades de Guairá (Brasil) e Salto 

Del Guayra (Paraguai), uma sequencia de quedas chamadas de sete quedas do Guaíra, lugar 
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este que o governo Brasileiro vinha fazendo prospecções para a construção de um grande 

empreendimento hidrelétrico. 

  Através de um tratado no ano de 1966 foram definidos os limites territoriais e com 

entendimento diplomático entre Brasil e Paraguai foi definido a construção de uma 

hidrelétrica binacional submergindo a parte litigiosa da fronteira. O projeto Itaipu, foi 

assinado com o intuito de representar um acordo de aumento na matriz energética entre o 

Brasil e o Paraguai e fomentar o desenvolvimento econômico do Brasil se precavendo de uma 

futura crise energética, meta esta que o Brasil buscava com a construção da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu. 

Em abril de 1973, Brasil e Paraguai firmaram um acordo bilateral, com a assinatura do 

Tratado de Itaipu. E em maio de 1974, criou-se a empresa binacional: gerenciada por uma 

entidade única, nem publica e nem privada. A empresa é regida pelo documento que a criou e 

pelas normas de direito publico internacional. 

 As suas obras começaram em 1975 e terminaram completamente em 2010. Hoje o 

lago de Itaipu, possui cerca de 1350 Km2 onde são produzidos 14.000 MW de energia, essa é 

distribuída, por meio do sistema de transmissão de Furnas. São cinco linhas de transmissão, 

três em corrente alternada (60HZ) e duas em corrente continua. A energia percorre de 800 a 

900 quilômetros de distancia, desde a usina ate o estado de São Paulo, aonde chega à 

subestação de Tijuco Preto e Ibiúna e, dali, entra no sistema interligado brasileiro, sendo então 

distribuí. FONTE: (www. Itaipu.gov.br) 

A contextualização histórica e politica da construção da Itaipu é um elemento 

importante, pois marca um importante ciclo do capitalismo brasileiro e mundial. Essa é uma 

das estratégias politicas, assim como outras não poderia ser diferente tinha como objetivo 

abrir espaços para manter a expansão capitalista em um novo estágio de acumulação de 

capital. (Souza 2011, p. 144) 

A construção desse empreendimento começou em um período onde o Brasil vivia 

um padrão de ocupação territorial no qual o estado e os grandes projetos de 

investimentos tiveram grande visibilidade. A forte presença do Estado como 

regulador da economia, e como produtor do espaço, foi à razão para se definir 

estrategicamente a sua localização. (Souza 2011, p.144). 

 

 Com o advento da energia elétrica, no fim do século XIX, as hidrelétricas passaram a 

ser construídas com um único objetivo: aumentar a matriz energéticas do pais, tornando-se 
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esta motivação muitas vezes não a principal, mas a única razão de sua idealização e 

construção. 

 Segundo Souza (2011), a construção da Itaipu era uma das melhores alternativas no 

campo energético, pois substituiria o carvão e petróleo. Assim, se comparada com a energia 

nuclear, os custos de uma hidrelétrica eram mais baixos, além de ser uma solução para os 

problemas da fronteira.  

Na analise das politicas institucionais, esta presente o papel do estado, enquanto 

produtor do espaço e organizador do território em termos de distribuição de recursos 

e de mediador das relações capitalistas. Assim o planejamento se torna um 

importante instrumento de intervenção politica, não só para planejar o capitalismo, 

mas também para planejar a sociedade em relação ao uso adequando dos recursos 

sociais e econômicos. (Souza, p.174) 

 

  Esta hidrelétrica carrega consigo uma complexidade espacial, politica, social e 

econômica, sendo assim, alvo de especulação geográfica e técnica. É obra resultante da 

territorialização de politicas setoriais do Estado e de agentes privados, nacionais e 

internacionais. 

  Se por um lado, buscava-se alcançar o desenvolvimento econômico e suprir as 

demandas da matriz energética da região, com esse grande projeto vieram outros agravos, 

como deslocamentos populacionais obrigatórios, feitos a partir de desapropriações de terras 

pelo Estado, e nesta interferência produziu-se grandes transformações nas condições das 

populações em relação ao lugar e ao território, ignorando seus conteúdos sociais e culturais, 

que são tidos como fatores secundários, ou seja, desapropriam-se uns, para beneficiamento de 

outros. 

  Como não podemos falar hoje em nenhum tipo de natureza intocada pelo homem (1º 

natureza), é melhor falarmos em termos da dimensão natural do território, que tem suas 

características geomorfológicas e hidrológicas alteradas com a implantação ou não de uma 

hidrelétrica, para Milton Santos: 

    a paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem, enquanto 

grosseiramente podemos dizer que a paisagem natural é aquela ainda não 

mudada pelo esforço humano. Se no passado havia a paisagem natural, hoje essa 

modalidade de paisagem praticamente não existe mais. Se um lugar não é 

fisicamente tocado pela forca do homem ele, todavia, é objeto de preocupações 

e intenções econômicas ou politicas (Santos, 1994, p.64) 
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  Há um processo de artificialização da natureza ou da substituição de um meio natural, 

por um meio técnico, ou seja, a criação de um novo território com o surgimento de novas 

territorialidades, por serem espaços que já haviam sido humanizados. Esses 

acontecimentos, assumem cada vez maior relevância fazendo crescer os movimentos anti-

barragens, especialmente aquelas construídas para fins de geração de energia. 

  Podemos nos perguntar: que tipo de desenvolvimento é esse que considera as 

populações como entraves e a natureza apenas como recurso natural? 

  È um projeto técnico e geográfico que tem por objetivo a adequação e a reestruturação 

continuada do território, as necessidades energéticas de um país em sua inserção 

capitalista e globalizada, pois a produção dessa energia não é somente de interesse  

nacional de suprir a demanda e suas necessidades energéticas mas também de agentes 

internacionais no sentido de alocar suas industrias nesses países como no caso do 

Paraguai, e também obter uma segurança energética, como se vê na geopolítica a 

competição econômica mundial. Além da segurança energética fatores como localização, 

mão de obra e matéria prima barata e incentivos fiscais incluem-se na lista dessas 

indústrias. 

  Segundo COSTA 2002: “como para o capitalismo o espaço é, ou poderá ser, 

mercadoria, a natureza encontra-se sempre como “almoxarifado” do mercado, portanto, 

preservação e meio ambiente e capitalismo não são coisas compatíveis [...]”  

  Para os agentes do desenvolvimento, o uso dessa forma de geração de energia e a 

gestão mal intencionada dos recursos naturais e seus impactos e o deslocamento 

compulsório de pessoas implicam em um desenvolvimento econômico de um pais bem 

sucedido. O intuito de modernização dos países envolvidos tem como objetivo a 

concorrência capitalista desenvolvimentista internacional, e é requerida ao Estado por 

diferentes setores da sociedade, com diferentes interesses. Podemos citar também a 

questão do uso e acumulo da água, pauta politica de um grande numero de países receosos 

de sua escassez e dos possíveis conflitos por sua obtenção, portanto essas barragens 

servem como uma reserva hídrica, desejável e estratégico para essas economias. 

  No vídeo institucional que assistimos em Itaipu, pudemos observar que os aspectos 

positivos são ressaltados, e os negativos minimizados ao passo que tais aspectos eram 

tidos todos como solucionáveis por medidas técnicas, sendo então que os efeitos positivos 
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compensariam em muito os negativos. Levando a quase acreditar, que a Usina  quase não 

gerou impactos ambientais. 

   

5. CONSIDERACOES FINAIS: 

 Podemos entender que o processo frequente de territorializaçao, desterritorializaçao e 

reteritorializaçao, constitui uma dinâmica para entenderemos os fenômenos que vêm 

agregados junto ao território, ao poder e a fronteira. A contextualização histórica da usina 

hidrelétrica de Itaipu, pesquisada neste artigo nos mostrou como é grande a influencia dos 

fatores políticos que envolvem a sua construção, levando-nos a crer que tanto o conceito de 

politica como o de geopolítica, está presentes nessa abordagem. Podemos entender com o 

final desse trabalho, que a usina foi construída principalmente para cessar um conflito entre 

Brasil e Paraguai, redefinindo os limites territoriais de suas fronteiras, que foram oriundos 

ainda da segunda guerra mundial. Também foi constatado que houve um grande 

desenvolvimento da região, aumentando os lucros da cidade de Foz do Iguaçu, assim como 

das cidades ao seu redor, com o pagamento dos Royalty da usina. Mas juntamente com o 

desenvolvimento, também percebemos que houve um grande numero de desalojados por 

causa da construção desse empreendimento, ao quais muitas pessoas tiveram de ser retiradas 

de suas casas, pois esses locais seriam inundados pelo lago da usina, assim, perdeu-se a 

identidade cultural das pessoas que ali viviam. A usina também solucionou em longo prazo o 

problema da matriz energética brasileira, já que os custos de uma hidrelétrica são menores do 

que uma usina de carvão ou nuclear, isso é, o que muitos autores chamam de 

desenvolvimento, “que se inscreve plenamente num corpo ideológico de capital, servindo 

como instrumento dinamizador de sua expansão e acumulação.” (Gomez, p.01) 
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