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O movimento de atingidos por barragens e a 
questão ambiental 

A década de 1980 trouxe muitas 
novidades no campo político brasileiro, 
destacando-se dentre elas dois novos 
movimentos que ganham visibilidade: o 
dos atingidos por barragens e o ecológico. 
Além disto, a década inaugurou uma 
nova estrutura legal no país, consubstan 
ciada na Constituição Federal. 

O movimento dos atingidos 
começou a ser articulado em áreas inun 
dadas por grandes barragens. Camponeses 
atingidos pelas águas levantaram bandei 
ras de justa indenização e reassentamento. 

* Antropólogo, assessor do Programa Movimento 
Camponês/Igrejas do Cedi(Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação) 

• 
Aurélio Vianna * 

Assim, este movimento camponês - apesar 
de às vezes abranger pequenos comer 
ciantes e citadinos - teve na luta pela terra 
sua principal bandeira. _ 

O movimento ecológico surgiu 
como uma reação à degradação ambien 
tal, à poluição, que afeta os grandes cen 
tros urbanos e a quase totalidade do país. 
Este, com "base" essencialmente urbana, 
foi o resultado da sensibilização de cama 
das médias dos grandes centros. 

Esta também foi a década da ins 
tituição da Política Nacional de Meio 
Ambiente (Lei n". 6.938, de 31 de agosto 
de 1981). Esta lei, que avançou em questões 
relativas à proteção ambiental, foi o re 
sultado da pressão do movimento ecológico 
(internacional e nacional) em relação, 
principalmente, à falta de atenção à 
problemática ambiental nos grandes pro- 

jetos de desenvolvimento. Esta pressão 
começou a dificultar a captação de recur 
sos financeiros provenientes dos bancos 
multilaterais (Banco Mundial e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, por 
exemplo), o que apressou a regulamen 
tação de uma legislação ambiental pelo 
governo brasileiro. 

Licenciamento 
ambiental 

A partir das exigências da legisla 
ção ambiental e da formação de uma opi 
nião pública favorável ao ambientalismo, 
o Estado começou a se articular institu 
cionalmente para melhor responder a esta 
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nova conjuntura. O setor elétrico, em es 
pecíal, reestruturou-se para responder, den 
tre outras medidas, à exigência do lícen 
cíamento-ambíental como pré-requisito 
paraa instalação de hidrelétricas. Esta li.:. 

·. cença, segundo a legislação, passou a ser 
·. fornecida pelos órgãos ambientais esta- ·• 
.. duais ( ou federais) desvinculados do setor 
· elétrico. Assim, foram criados departamen- 
: tos .e assessorias de meio ambiente na 
: Eletrobrás e empresas subsidiárias (Chesf, 

· : Furnas, Eletrosul e Bletronorte) que, dentre 
i outras medidas, elaboraram manuais de 
; estudos dos efeitos ambientais de hidrelé 
tricas. A partir daí, o tratamento da popu 

. J*:çãc,) atingida deixa de ser apenas um 
: . '''.pro:t>leina" a ser resolvido pelos depar-, 
. • •.. >.üúnentos de patrimônio das empresas. 
... '. '. '(ifrdenizações, etc.), passando a contar; 

·.··. '. c#ci illt~_rlocutores da área ambiental. ... ' 
; ._\·,,, -Com o aprimoramento da legis-. 

· · ~ 1~:çªq<lll1bi~ntal através das resoluções do 
, Conselho Nacional de Meio Ambiente 

._. (Cónama) e da consolidação dessas leis 
. .•. ) naConstituição Federal, a participação 
... ··• .. 'dos movimentos frente ao Estado e ernpre 

l' sáS começou a ser regulamentada. Foi 
:c~ada a figura do Relatóriodelmpacto 
{Ambiental (Rima), documento síntese, 

:: : (')ffi linguagem de fácil entendimento, dos 
:· <~tudos de Impacto Ambiental (EIA), .. · : .•. :; pf f~é,q~isito para aobtenção do lken~ia~ 
.', ; in.~J1tO: para a instalação de ernpreendí-, 
:mêniôs. degradadóres ou poluidcmi.do· . imêiÔ ambiente. . .. . ... ,, 
< ',t: • .• . Assim, todas as interferências de-" 

•••· '. tj)rrerites da implantação de usinas hidrelé < ; ;: µ:i,çâ~-:qüê afetem â população humana, a < : !fâµpâ;avêgetação, a qualidade da água, 
... /d~~éméserêstudadas visando a avaliação 

•' .... _;.,,.·.,,'};,:,::;······· .. -.·., .. ' 

)J)j 
is,; 
ia 
~~ 
en 
\~ .:.:J.: :.'';;,,, 

lªç~â'.'xem em função de um conjunto de 
; f~_tr:>rês 'e, 'dentre eles, da pressão dos 

. .Y#i;êi:Y@'entos ecológicos e dos atingidos, 

vitórias localizadas. Como um movimento 

6 

essencialmente urbano, a relação com a 
legislação foi mediada pela cidadania plena 
(ou quase) conseguida. Por outro lado, o 
movimento de atingidos, corno um 
movimento camponês, não se relacionou 
rapidamente com a legislação. Com efeito, 
o movimento de atingidos não se auto- 

. identifiéoii corno um beneficiário desta 
legislação, talvez por não se considerar 
um movimento ambientalista. 

É interessante destacar que o 
movimento ecológico também não conse 
guia ver nos atingidos seus aliados em 
uma luta ambientalista. Percebendo o 
movimento dos atingidos através de sua 
auto-identificação - movimento de luta 
poÚerra ~êsqueêeu.:se que, quando a luta 
era.contra .à instalação de 'uma hidrelé 
trica, a: proteção aosrios, fauna e flora da 
região estava embutida, ' 

. . ' 'êúrlosàmente, só os financiadores 
intern~cionâis e.em determinadas situa 
ÇÕ(!S, 'o,'sêto~ elétrico. consideravam o 
moyiménio ecológico e o movimento dos 
atirÍgictós:}únfos.como parte da questão 
ambieritai.J>or isso, apesar do descom 
passo çn_tj{os'movimentos, os dois eram 
alvos dai mesmas críticas e levantavam 
qúeS'tões' ~!l)elhantes. ' .. 
.. · ,· .... ,. '' ... .. ; .. , , O movimento de atingidos pas- 

sóua sêeêstrutúrarantes da construção das 
barragens e 'se organizar em 'comissões 
regionais'~ em. uma comissão nacional 
levâiúando a bandeira: "Terra Sim, Barra 
gel\sÍ'f ã9!'' J\ssim, começou a questionar 
a fundo 'o'plánejamento encrgéticô e, por 

· conseguinte, o modelo de desenvolvimento. o movimênfo'de atingidos passou a difi 
éultaraimpiântação do modelode desen 
volvií!lerWo'.Japitalista vigente, não per 
inithid~.~':âün1ento da geração de energia 

_. 'ejéirki(hôs níveis planejados e a cons 
.. ttuçãcf de megaempreendimentos, pas 
san<lo §~ à ser acusado de um movimento 

. :contra·ç pr~gresso. 

·· ; ;~p~~ar:da prlnclpal · 
barfâêfrâ' de tutaser a 

terr-~·(os movlmentosde 
atingidos por barrágêhs 
são 'também gràncJés . 

movimentos ecÔlógicos 

O movimento ecológico, com sua 
luta de proteção ao meio ambiente, também 
foi acusado nos mesmos termos. Com 
efeito, a luta pela preservação ambiental 
em muitos casos não permitiu a instala 
ção de projetos de indústrias e complexos 
agroindustriais poluentes. 

O que estaria em jogo, nos dois 
casos, era o questionamento profundo de 
um modelo de desenvolvimento econômico 
que coloca o Brasil, na nova divisão inter 
nacional do trabalho, como um novo país 
industrializado. Seguindo este modelo o 
Brasil deveria assumir - e efetivamente 
está assumindo - uma posição destacada 
no mercado internacional na produção de 
produtos elctrointensivos (com grande 
utilização de energia). Cabendo por sua 
vez aos países desenvolvidos a elabora 
ção de produtos de alta tecnologia e baixo 
conteúdo energético. Daí o crescente 
percentual de MWh por dólares de produ 
tos exportados pelo: Brasil 'e por outro 
lado a relativa estabilidade energética 
dos países desenvolvidos. O Brasil,e outros 
países, estaria exportando muita energia 
cm seus produtos. 

· Terra e ecologia 

Em paralelo ao crescimento desses 
movimentos, no movimento sindical de 
trabalhadores rurais.crescia a figura de 
Chico Mendes. Os seringueiros organiza 
dos em sindicatos lutavam pela terra e 
também pela preservação do meio ambi 
ente, através de uma exploração racional 
da floresta, viável econom icamcntc e não 
degradadora do meio ambiente. Surge 
então a proposta da criação de reservas 
extrativistas nos seringais do Acre (e de 
outros estados da região amazônica). Esta 
proposta, ' depois consubstanciada cm 
legislação. específica articulou', na prática, 
o movimento de luta pela' terra com o 
movimento ecológico. Os seringueiros 
do Acre, com sua luta de resistência na 
terra contrao avanço dos latifundiários 
criadores de gado e desiruidotes da floresta, 
articularam-se tom cs ambientalistas dos 
grandes dênltos urbarios .• A'. prática·· dos 
seringueiros Iévou.a.úma :conjugação da 
luta pela terra corn a lutá ecôl~gica e a: - 

· uma articulação do movimento ecológico 
com os trabalhadores rurais em luta de 
resistência na terra. 

A experiência dos seringueiros 
deixou marcas no movimento sindical de, 
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trabalhadores rurais, chegando também 
ao movimento de atingidos por barragens. 

A partir de 1989, em várias regiões 
do país, mais particularmente na área de 
atuação da Comissão Regional de Atingidos 
por Barragens (CRAB), entre Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, os atingidos 
começaram a discutir em seminários a 
questão ambiental e a utilização da legisla 
ção ambiental pelo movimento de atingi 
dos. 

Erri outubro de 1989 a Comissão 
Regional de Atingidos por Barragens 
promoveu em Ercxim (RS) um Encontro 
Sobre Legislação Ambiental para traba 
lhadores atingidos pelas barragens 
plariejadas.paraa bacia do rio Uruguai. 

. Trabalhadoresruraiseassessores 
da área de atuação da CRAB discutiram 
as novidades da legislação ambiental, que 
recentemente havia sido consolidada na 
Constituição Federal. E mais: debateram 
o uso da legislação pelo movimento de 
atingidos e ainda a relação da CRAB com 
a luta pela defesa do meio ambiente e com 
os movimentos ecológicos. 

· · : Assim,aCRAB,queem sua prá 
tica de luta contra a instalação das bar 
ragens· da bacia do rio Uruguai, já de 
fendia a proteção dos rios, lagoas, matas 
ciliares, fauna, etc., que seriam inundados 
com a formação de reservatórios para a 
geraçãodeencrgiaclétrica.corneçou uma: 
rêqexã'ci sobre a possibilidade de articu- '..; 
laç:'ãô deste conteúdo ecológico à luta de ( 
re~istêrícia dos atingidos. Mas uma pri- ! 
niêirá questão que se colocou no encontro l 
fo_frêfatíva à utilização da legislação pelo · 
movímento de atingidos. 

. · •··• .Uma primeira discussão recuperou 
un{ t,re,jê histórico da relação dos movimen 
to~ ®Pulares com a lei. Via de regra, e em 
especial no regime autoritário, a lei é 
u~:idd contra a população e os movimen 
tôsipQplllares. Assim, a utilização da lei 
cn{fayór dos movimentos é quase coloca 
dà 'for(de questão. No entanto, foi visto 
qtlf, cõm a participação de deputados 
cdfuprpmetidos com os movimentos na 
etâborá'ção de novas leis e ainda com a 
m~dan,ç~ · da conjuntura que levou ao 
térrnfoô do regime autoritário, existem 
b'(êchhs que podem ser utilizadas pelo . 
ri)qvirtjênlo levando a uma reinterpreta- 

çf {ifft~~;taforma, chegou-se à con- 
clJsãoque o uso da lei pelo movimento de 
àtfogicíos pode ser importante visando 
:_:-_~ .. ( ··~-~:.: 
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abrir novos canais de denúncia e a forma- tamente pelo setor elétrico e comprome- 
ção de uma opinião pública favorável, re- tidas com a construção das obras (sempre 
interpretar a lei em favor dos atingidos, concordando com a implantação das hidre- 
mover ações legais que contribuam para létricas), a realização de estudos para ca- 
o questionamento da implantação de hidre- da hidrelétrica é não paratoda à bàcia dÔ' 
tétricas e proteção do movimento através rio com os efeitos da construção dê todas'. 
do uso de dispositivos legais. Contudo, as hidrelétricas e',porúitimo, a não paní-" 
foi que o uso da lei deve estar subor- cipaçãodapopulaçãoâtingidánaapiova> 
dinado à luta política mais geral. As ações ção dos estudos sõcío-àmbíentaís e conse" 
legais não devem ser as únicas formas de qüente Iícenciamenio dá obra'. Naverda-: 
luta. de, os governosestaduais (oufederal, nó' 

Em relação à legislação ambien- caso de usinas binacionais) é que têm a 
tal propriamente dítaforam.analísados palavra final, · · 
pontos favoráveis e desfavoráveis aomovi- Depois· da díscússãc do 'uso da: 
mento de atingidos. . . ' legislação pélos movimentos popúfares e 

ComoJX)n~favoráveisJorrul'i côn-·. especificamente das vantagens 'e'd~svan->' 
siderados: a exigência de ~icénciamênt<> tagéns presentes na legislàçãoârnhiêlltâi;' 
ambiental antes. da êórisfrÚçãÔ (das• passou-se ao' debate sobre ã\défésâ' do' 
hidrelétricas e f ornecidó pôr órgã,Ó.s i~dê~ meio ambiente eo l'TlOV in\en tô êcólógicô:: 
pendcntesdosetorelétrfoô(séáe~iasde' Isto porque o mcviménto de at,ingidos 
meio ambiente ousímíliarés), a ôbrigato~ poderia: utilizar a legi'siáçã6 ámJ>iêntaf 
riedade da. elaboração de estudos sócio- sem 'discutir efetiyàimfotê ás quCStõêf 
ambientais analisando os efeitos da im- ambientais. ' · · · · ·· · · 
plantação da hidrelétrica (Estudos de Foi vistoqÜealutadbsmÔviajên:: 
Impactos Ambieritaii- EIA e Relatório tos de atingidos; e 'paiticlllârrri~füé': da'. 
de Impacto Ambíenfal'~'Rima), que de- CRAB/têrrí:como :baridéirá'prihêípafà.1. 
vem ser tornadospúblicos, podendo vir a luta pela teria: êóní'eféito,:os· moviriien~' 
ser objeto de audiência pública com os tos de' atingidos por harràgens tênCºsuâ' 
interessados e; por último, a possibilida- principal e 'base" na áreá 'rifrái? êritrt 
de da negação da licença ambiental pelo camponeses. A luta tem sido uma luta. de 
órgãoambientalistaofical-oqueexigiria resistência na terra, contra a inundação 
a não construção daquela hidrelétrica e a das áreas de pequenos produtores. Isto faz 
conseqüente mudança -no planejamento com que aconteçam grandes mobilizações, 
em função dos efeitos sócio-ambientais dos camponeses atingidos. Porootrc{IaalW: ' 
apresentados. ··'·· . .' .. ,,• .. - ,,, ..... · .comojá foi i11qiêádc?Anteri()rm~ryi,6T;:~lr . 

Como pontos desfavoráveis fo:.: lidcrançasvéríficaram quê apesar da.prjn~~lfi . 
ram listados a elaboração dos estudos , .•· pal bandeira de luta ser a terra: o·movuWêWt8i J 

sócio-ambieruaís por emp~ '~d~· .' ;~1::t&~i;~f ~f ~::ii i · 

a explicitação destc".conteúdÔ.ecd,(~giç9;' 
da luta dos atingidos: dcstacârí"do~s~;êfµ~,81 
importante não sç,rja apcnas}evantlifüfa1Jt2; 
vrás. deordem .cinidefcs·a do 'mei&afot,iEt 
ente, mris discutir com á população ii'~ngíiliiJ 
sua condição de vida e a relaçãq}}iisf~[ .• 
com a preservação do meio ambien'.ie{FÕR - · 
dado o.exemplodo uso indiscrimíriáác?éiê'; 
agrotóx i~Ôs pô/ peqúcrió~' produtpi&i14â1 · .... :!!:~i:::::::::~ilf 1 
nas o movimento de atingidô'{'-\'.ê§ijj · 
avançando e colocando a luta conti-â':'âs( . 

. barragens ar,ticlllada. a µma, lutaJi{~í~HJ 
como ainda possibilita à abertura <lSâ1iâ'nl 

._::/_"\:~'.::./:·ts 



ças com os movimentos ecológicos. O 
movimento dos atingidos, com "base" 
essencialmente rural, abre uma porta para 
alianças junto aos movimentos ecológi 
cos, com "base" urbana. Assim, abre-se 
a , possibilidade da articulação desses 
movimentos no questionamento deste 
modelo de desenvolvimento que coloca 
para segundo plano as condições de vida 
da população e o meio ambiente. 

, . • . Mas a CRAB não parou nas dis- 
cussões, o curso também avançou em 
propostas concretas, das quais destaca-se 
~ partiçipação dos atingidos nas leis orgâní cas municipais, onde se tentou avançar 

., . nos: itens relacionados a licenciamento de 
obras poluidoras ou degradadoras do meio 
~bí~rÍte (inclusive barragens): ,·, · · 
..•. ·.··• .. · Além disto, no caso específico 

•<la Judrelétrica de Garabi (binacional BrasiV 
Argentina, no rio Uruguai), elaborou-se 
déniinda da ilegalidade da obra que está 
sendo encaminhada sem o licenciamento 
âpibi~ntal necessário, o que possibilita 
iµna âção na Justiça contra a obra, e 
íámbém o encaminhamento de denúncias 
h:iie~cionais visando dificultar a tomada 
ltfempr~timos externos. . • 

COMO ADQUIRIR OU 
ALUGAR ESTE E 
OUTROS VÍDEOS: 

~' 
'·~!~ 

·····M< O .. R·'A·<;·R· ·;.. .· . :: .,,:. : ..• 
"> ' ' . . • ·.:. ,, .• •• • Setor de Audiovisual· 

Rua Bento Lisboa, 58 • Catete 
CEP 22221 • Rio de Janeiro » RJ 
Tel.: (021) 285-2998 ;, .S ·. O N. H .. O .· .O U 

,ff.E ALI D A(D.E? 
VÍDEO QUE RETRATA A VI DA E A 

LUTA DOS MORADORES DE 
LOTEAMENTOS. CLANDESTINOS E 

IRREGULARES DO RIO DE JANEIRO 

> PROOUÇÃO:lãf'ÁSE - Setor de Audiovisual I Equipe Rio . ·::•. . . . ·'. . 

• Solicite também o ca 
tálogo de vídeo das 
produções da FASE. 
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Organizar o imprevisível? 
Metodologia da luta· popular contra Italpu 

Na história recente do Sul do 
Brasil eclodiram e firmaram-se, numa 
região rica em produção agrícola e avanço 
tecnológico, diversos movimentos sociais 
no campo. Era imprevisível que viessem 
a desenvolver uma consciência de classe 
tão bem articulada e a exercer tamanha 
pressão política de transformação. Até 
hoje destaca-se o Movimento dos Agricul 
tores Sem-Terra (MST), que alcançou 
expressão nacional na luta pela reforma 
agrária. 

Contudo, aquilo que hoje denomi 
namos de "movimento" teve sua ges- 

• 
Werner Fuchs* 

tação em experiências penosas de re 
sistência e luta que se tomaram paradig 
máticas, porque ingressaram na consciência 
camponesa como saldo organizativo e 
modelo para outras ações vitoriosas. 

As explicações sociológicas do 
surgimento do movimento camponês geral 
mente desconhecem que não foi a rápida 
mecanização agrícola dos anos 70, con 
centradora da terra e geradora de êxodo e 
migração, que produziu tais experiências 
de luta. Nem o foram as secas del977 e 
78, que puseram a nu a descapitalização 
do arrendatário, posseiro e pequeno pró- 

prietário, fazendo-os migrar passivamente, 
como "retirantes", ao .Paraguai .e .ao 
noroeste do país, numa época em que a 
fronteira agrícola estavase esgotando.B 
muito menos .podía a pálida lembrança 
dos movimentos camponeses sob o popu 
lismo dos anos 50 inspirar a organização 
recente. DesnecessáriÓ mencionar que: o 
sindicalismo rural; atrasado e pelego; não 
oferecia outro modelo de .luta do que 
encaminhar petições, normalmente en 
gavetadas pelos governantes •. · 

Surpreendentemente foí,o índio, 
pintado para a guerra; que ensinou o colono 
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a lutar. Em 1975 surgiam o Cimi (Con 
selho Indigenista Missionário), com uma 
proposta pastoral de autodeterminação 
indígena, e o movimento caingangue pela 
reconquista de suas terras. Após várias 
medidas de pressão (ida a Brasília, em 
bargo da produção, queima de construções, 
exigências à Funai, etc.), os índios expul 
saram, em 1978, centenas de famílias de 
ocupantes brancos das reservas de rio das 
Cobras(PR) e Nonoai(RS). Colonos ex 
pulsos de Nonoai sofreram todo infortúnio 
de manobras governamentais, mas resis 
tiram. Em geral não desprezavam o índio 
com que conviveram e cujos direitos 
admitiam. 

Lembrados da ação direta dos 
índios que, com as próprias mãos, tiraram 
do papel aspromessasdaFunai, e revolta 
dos com o descaso dos governantes, esses 
colonos resolveram "tirar a reforma agrária 
do papel", formando o grupo inicial das 
primeiras ocupações de terra no Planalto 
Médio do Rio Grande do Sul e do acampa 
mento da Encruzilhada Natalino (79/80). 

Embora nos anos seguintes gran 
des arrendatários, grupos madeireiros, a 
Funai e caciques oportunistas tirassem 
maior proveito da vitória dos índios que a 
comunidade indígena, naquela época as 
notícias das expulsões serviram de ins 
piração para outras mobilizações campo 
nesas. Por exemplo, em 1979, agriculto- 

. res do Paraná em luta contra as NPRs 
(Notas Promissórias Rurais), discutindo 
uma cartilha de ccnscientízação da CPT, 
reagiram assim (sem dissimular o precon 
ceito): "Se esses bugres ignorantes con 
quistaram seus direitos, nós temos que 
conseguir também". 

A segunda matriz dos movimen 
tos são as lutas dos atingidos por bar 
ragens (Passo Real, Salto Santiago, Itaipu, 
Rio Uruguai, etc.). Os projetos hidrelétri 
cos vêm acompanhados de um cuidadoso 
plano para quebrar a resistência da popu 
lação atingida Mas, outra surpresa: apesar 
de toda a ciência de dominação, as lutas 
surgem com força. É porque a agressão ao 
patrimônio e a ameaça à sobrevivência 
são intensas demais e o agressor é vi sível, 
concreto. É uma empresa estatal, emprei 
teira da obra e promotora da desapropri- 

•Pastor luterano da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana do Brasil (IECLB) 
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ação, que faz com que o camponês perca 
a terra. Diante de outras adversidades, 
como o clima, ele apenas tenta resistir e 
se conforma, mas quando está com a água 
à altura do pescoço e a injustiça do agres 
sor é mais forte que qualquer argumento, 
então ele assume a luta organizada. 

Nos aspectos práticos essa expe 
riência passa a integrar a memória coletiva 
dos oprimidos. Por exemplo, um indeniza 
do de Itaipu, que tinha participado apenas 
passivamente da mobilização, ao ser 
enganado por uma colonizadora no Mato 
Grosso, reúne os companheiros e lhes 
ensina a fazer um "acampamento de 
bloqueio'' diante do escritório da empre- 

Surpreendentemente 
foi o índio pintado 
para a guerra, que 
ensinou o colono 

a lutar. Em1978 eles 
expulsaram os colonos 

de suas reservas 

r i 
l' 

sa, uma das medidas bem sucedidas con 
tra Itaipu. E o "resto" dos pequenos 
agricultores que lutaram contra ltaipu 
ajudou a formar núcleos do primeiro 
movimento de agricultores sem-terra do 
Paraná, o Mastro, que cm fins de 1981 
contava com nada menos de 6 mil mem 
bros organizados cm quatro municípios 
do Oeste e a partir de 1983 realizou diver 
sas ocupações de terra. 

A luta contra Itaipu,autodenomi 
nada em 1980 de "Movimento Justiça e 
Terra" (MIT), foi a luta popular e campo 
nesa mais importante entre 1978 e 1982. 
Em seus vários períodos envolveu pelo 
menos 3 mil das 8 mil famílias atingidas, 
beneficiando um círculo bem maior. Para 
aquela época do regime militar, no início 
da "abertura", foi uma mobilização 
audaciosa, em consonância com a gravi 
dade das angústias geradas pela empresa 
binacional. Mas o MIT foi surpreendente 
mente pacífico, sem violência por parte 
dos agricultores e sem necessidade de 
intervenção direta das forças repressivas 
de prontidão. Gerou também amplo noti 
ciário na imprensa, mas infelizamentc 
existem poucos estudos sobre ele. Além 
de raros ensaios, quase todos de pessoas 
ligadas à Comissão Pastoral da Terra (CP!), 
e do filme Desapropriado, de Frederico 
Fullgraff, há apenas três obras, que con 
templam também a crítica ao projeto 
energético e geopolítico de ltaipu: O Mau 
soléu do Faraó(C'PT, agosto 1978, 50p.), 
A Taipa da l njustiça, de J uvêncio Mazza 
rollo (Foz do Iguaçu, 1980, 1 IOp.) e Os 
Expropriados de Itaipu (Porto Alegre, 
1982, 2 vols, mimeo.), exaustiva e vali 
osa tese de mestrado de Guiomar Incz 
Germani, mas que não abrange o último 
ano do movimento. 

Diante da circunstância de que a 
história de Itaipu ainda não foi totalmente 
contada na perspectiva de suas vítimas, 
torna-se também difícil fazer uma avaliação 
metodológica dessa luta popular, mesmo 
para quem a viveu intensamente e lhe 
prestou assessoria como agente de pasto 
ral. É preciso restringir-se a alguns episódios 
e a observações pessoais. Nesta retros 
pectiva ficarão mescladas opções pesso 
ais, premissas teóricas, dados informati 
vos, narração e análise, sob o risco de se 
omitirem ou diminuírem outros fatores 
importantes. 
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A fala libertada 
(1978-79) 

O projeto Itaipu, ainda incom 
pleto e aprovado às pressas pelo Senado 
mediante parecer favorável daquele que 
depois se tomou seu presidente, Ney 
Braga, foi festivamente celebrado como 
Tratado Binacional em 26 de abril de 
1973, pelos generais-presidentes Médici 
e Stroessner. As desapropriações para o 
canteiro de obras iniciaram em 1975 e 
para a formação do lago, em 1977. A 
estratégia do departamento jurídico de 
Itaipu, para debilitar a resistência dos 
atingidos, consistia de: a) maciça cam 
panha publicitária tranqüilizadora com 
reuniões nas comunidades; e b) retirada 
da infra-estrutura, pagando primeiro 
farmácias, moinhos, escolas, etc. Em 
seguida foram indenizados alguns agricul 
tores esparsos, às vezes a preços van 
tajosos, para desarticular as comunidades. 
Mas logo se soube de casos de flagrante 
injustiça na avaliação, na medição, nas 
opções de reassentamento, nos bancos 
que descontavam do cheque promissórias 
não vencidas, etc. 

Como as decisões eram tomadas 
em gabinete fechado, os escritórios locais 
de Itaipu não eram capazes de entender as 
preocupações dos atingidos e muito menos 
atendê-las. Os políticos locais repetiam o 
discurso de Itaipu e assim também não 
sabiam dar respostas reais ao povo an 
gustiado. 

Embora tentasse desarticular ou 
ignorar os interesses coletivos, como de 
clubes e escolas, Itaipu certamente subesti 
mou o fato de que ali se concentravam as 
maiores forças de resistência. No caso 
dos cemitérios, por exemplo, somam-se 
os laços comunitários às obrigações fami 
liares. Daí a constante pergunta: "E os 
nossos mortos, vão ficar debaixo d' água? 
O cemitério também vai ser atingido pelo 
lago. E muitos não têm dinheiro para 
levar seus parentes falecidos para outros 
lugares ... '' 

Como o povo, também as Igrejas 
estavam despreparadas para esse dilúvio. 
Pegaram o bonde andando e foram 
aprendendo no processo. "O caminho se 
faz caminhando", era uma frase muito 
citada. Um grupo de padres e pastores, 
sintonizados com seus fiéis mediante uma 
prática de educação de base (CEBs rurais, 
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círculos bíblicos) concebeu o projeto "Arca 
de Noé". Visava apenas realizar reuniões 
por comunidade local, em preparação de 
uma "reunião com todos os agricultores 
da margem do rio Paraná, para reivindi 
car melhor preço ... e outra área de terra", 
segundo o convite para o dia 16-10- 78 em 
Santa Helena. 

Essa "reunião" ,logo que convo 
cada, alarmou os órgãos de segurança. O 
bispo de Foz foi pressionado para cancelá 
la, ao que ele se negou alegando a autono 
mia da CPT. O pastor Kurt Hattje, que a 
coordenaria, foi íntímadoa comparecer à 
delegacia de Marechal Rondon no exato 
horário da assembléia de Santa Helena. 

Era evidente que entre os 1.300 
agricultores místuravam-se agentes da 
polícia disfarçados. Desmacarã-los foi um 
subproduto da assembléia, pois, visando 
dar voz ao povo, a coordenação da assem 
bléia dividiu os presentes em grupos de 
vizinhança, para estudo dos problemas e 
das reivindicações: quem não.tinha vizi 
nho, sobrou no meio do pátiÓ! 

A plenária da tarde transformou 
se em "muro de lamentações": homens e 
mulheres que talvez pela primeira vez 
usavam um microfone, trêmulos, cons 
tatavam que não estavam sozinhos em 
sua angústia. A assembléia possibilitou 
uma "catarse", abrindo camínhopára a 
ação conjunta, sob as bênçãos das Igrejas 
católica, luterana, quadrangular e ouuas. 
Formou também uma comissãoque en 
tregaria o documento abaixo-assinado das 
reivindicações ao presidente GeiseI na 
semana seguinte, por ocasião do desvio 
do leito do rio. A comissão conseguiu 

uma audiência de três horas com o minis 
tro Ueki, das Minas e Energia. Nas nego 
ciações que se seguiram, ampliou conhe 
cimentos sobre a Itaipu e se articulou 
melhor. , 

Um proprietário de uma emisso 
ra de rádio trouxe um professor de diie,itÔ 
de São Paulo, que explicou em reuniões 
populares a tramiiaçãolegal de urnaind.e~ 
nização. Foi então que sé descobriu que 
Itaipu vinha realizando simples cp~pras 
de terra, mediante pressão psícolôgica, 
Não existia decreto de utilidade pública 
das terras! Duas semanas 'após essa 
denúncia, o presidente Geisel tira da gaveta 
o tal decreto (marçóde i 979f.Ôescob_f!u~ 
se também que uma (las colónb:adoras 
"idôneas" (dentre 50 interessadas)' re 
lecionadas e recomendadas por )ta'lpú 
exigia procurações dos compradores qiié 
lhe permitiam transacionar adiante éôrn' à 
mesma terra! (ver' boxe) : . .. . . . ' ' ' 

A desapropriação, previsi,a'pct9 
Art. 153, parágrafo '2t da Çonstiiµiçifo 
então vigente, é ainda hoje régida, pór 
uma lei de 1946, dotempo 'da ditadurâ de 
Vargas. O presidente dâRepúbliyl simples 
mente decreta á utilidade pública ôu fo. 
teresse social d'e úrnà ár~â, senf~rriá dis' 
cussão pelo PocÍer legislativo; muito mer1ós 
pela população atingida. ' < <', ''. 

. A validade do decréto'é ele cinco 
anos. Por isso, se n'ão fói por, pura 
prepotência, talvez tenha sido pelo tem~r 
diante desse prazo para as qesaprôpriáç(is 
que Itaipu retardou a ediçãÔ dq deçr~tô. 
Contudo, o . decreto precisa c;on,Cier, as 
coordenadas da Hnha poligonalérivóiyenté. 
Para tanto, a empresa' constrilto'râ (da .. ,. . . ,' ·. ',, 



barragem, da linha de transmissão, etc.) 
faz a demarcação, invadindo as pro 
píiédades e destruindo plantações. 
' · · · Em lutas contra outras barragens, 
por exemplo no rio Uruguai, alguns anos 
01hls farde, os colonos simplesmente ar 
ráncaràm os marcos ou impediram a me 
dição; Outro dispositivo legal, além da 
indenização prévia e justa, é o pagamento 
··ae 'lucros cessantes, de acordo com o 
Êit~túto da Terra. Não consta que Itaipu 

' <>s;tenha pago a nenhum proprietário, 
p~ito ou arrendatário. 

Uma segunda assembléia com 
frêf mil participantes em abril de 1979 
11ãô dá a palavra aos políticos e dirigentes 

.· ~indicais convidados (ltaipu não com- 
., viíi:e~~); mas eles têm que ouvir o povo 
'durante horas e somente depois podem 
)iiierâo seu compromisso com as reivin 
'dicaçõês. No dia seguinte Itaípu anuncia 

· aumento nos valores ofertados para a desa 
:p.tbpriâçãÔ "amigá~el ". Mas muitos 
'j;i:oblehias persistem, por exemplo, a reivin 
<litâçãô de terras nc Paraná. 
: · - ... ·· Uma audiência conseguida em 

. jµ'Afiô'cóm·o diretor geral da Itaipu é par < ' •••. / 'çiafutente frustrada pela postura dócil dos 
· · · ·· ·· ·· ·•.-.· :~ifaehtes da federação sindical (Fetaep ). 

. '.Nà'verdade, durante toda a luta o rela 
cionamento com os sindicatos teve altos e 

. . . ;~iü,â,:s'; em geral o MIT os puxava e dizia 
.... , ;~quedêlesespéfava. Mas em outros mo 

. ,n,'.êfrtóscédiam aos interesses dos podero 
's.<>~Yitâipu, Incra, governo). Apesar disso, 

• ; ')t'a.ip\J~rcebe a força da resistência popu 
' 'làr;'piomet~ melhores preços, mas inter 
·idMp-e' as' indenizáções por meio ano. 

-· i:,: : .•' ...• ,. Os atingidos continuam realizando 
.assembléías, para manter o nível de in 
.formação e resistência. Nelas apresen 
,tarn~sê poetas e músicos populares· que 

. \~ão. expressão "cultural ao sofrimento 
< coletivo ~. assim, ajudam a formar a 

:: ,}ons~iência dos colonos com \,s meios 
~róprios do povo. . .. , 

' : As colonizadoras não podiam'frl~ 
.assedíar colonos da .Itaipu porque estê:s 
estavam sem dinheiro, e passaram-a v#r 
tems do Mato Grosso a agricultores de 
nj'unicípíos próximos.Assim, mais Útrde, 
:ifavia propriedades em oferta no Oeste e, pôr triangulação; em lugar de um in 
' '~eniz~do · consciente, que exigia ficar na 
tegiãó, migrava ao Norte outro agricultor 
'despreparado; · · . · ' 
J ... · Aliás, a compra de novas terras 
)eya11ta a questão do comportamento capi- 
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talista do agricultor. Residindo em média 
há 20 anos no mesmo lugar, e tratando 
com os bancos há bem menos tempo, não 
tinha em geral a mesma agilidade que os 
veodedores de imóveis. Inseguro e cansado 
de procurar, talvez acabasse comprando a 
pior área, saudoso das terras fertilíssimas 
que deixava. Itaipu forçou o'campesinato 
a dar um salto para tornar-se empresário 
rural: Alguns se deram bem, como alguns 
de nós conseguiriam saltar sobre um fosso 
de clnco metros < o recorde mundial de 
salto em distância é maior;' não é?). A 
maioria; porém, caiu no valo e foi 
esqueci~a.,. ' 

·. 'Dada a extensão da área atingida, 
os agdites de pastoral não conseguem 
muito niais do que identificar as lideran 
ças comunitárias. Atendem somente os 
c~sos mais agudos, de preferência proble 
mas coletivos, de um grupo maior. A for 
ça e ô respeito que a CPT conquista diante 
das autd,ridades devem-se a que o agente 
não comparece sozinho, mas sempre acom 
panhadodosprõpriosatingidos, ou de uma 
comissão deles, fazendo com que eles fa 
lem pelásuacausa, até mesmo à imprensa. 

· Os colonos identificam seus ali- 
ados e 'aprendem que é possível resistir. 
Mas qu'ando as indenizações reabrem, 
'parece '9.ue Itaipu consegue debilitar a 
'lutai pois muitos aceitam os preços de 
. fasados, Fiel à opção pelos mais fracos, a 
CPT ti~àse voltado para o problema dos 
L700 posseiros e proprietários sem do 

. cumentó, desencadeando um movimento 
específlco no Oeste, dirigido contra o 
'Incra, cujos funcionários "só bebiam 
cafezinho' ' e "pescavam à beira do Para 
nazão" em vez de emitir os títulos. O 
'J:ncfllafoga em muitos casos que a Itaipu 
retardava a confecção das plantas e 
memoriais descritivos. 

.: Em maio de 1980 esses posseiros 
colhem mais uma vez 1.200 assinaturas, 
com.suas reivindicações à Itaipu, mas 
esta iiãÔ\se digna a responder! A visita do 
bispo 4e:Propriá(SE), Dom José Brandão, 
que refata ás lutas dos atingidos da bar 
rágeni:'~e Itaparica, é muito: importante 
para/o povo, pois certamente nunca ti 
nham ouvido alguém, muito.menos.um 
bispo, descrever com tanta veemência a 
desumanidade do capitalismoê:do' governo, 
que está a seu serviço. Importante, sim, 
mas aquelas notícias da Bahia ainda não 
representavam um modelo concreto, uma 
proposta organizativa. 

Parecia de fato que "está tudo 
morto, aqui não vai acontecer mais nada", 
como dizia a pesquisadora Guiomar ao se 
despedir em fios de junho. Os grupos de 
base e os líderes, os paroquianos cordiais 
e os proprietários maiores, todos faziam 
acordo com ltaipu. A fala tinha sido li 
bertada e fora ouvida, sim, mas os di 
rigentes da Itaipu já haviam esvaziado -a 
força de resistência. Afinal, todos pre 
cisavam sair, e queriam fazê-lo o quanto 
antes. 

Avaliando hoje aquele momento, 
reconhece-se que o Iíder do grupo de 
base, por mais consciente que estivesse, 
não tinha como lutar. Manejava um facão 
para enfrentar um tanque. Fazia falta uma 
ferramenta mais poderosa, uma alavanca 
para virar o tanque. Aos agentes só res 
tava perseverar na opção pelos mais inde 
fesos, os posseiros, para os quais nem 
sequer existia a opção de entregar sua 
propriedade por um terço do valor. 

A massa faz-se 
alavanca (julho 
de 1980 a 1982) 

O dia 14 de julho de 1980 sur 
preende a todos com o estouro de uma im 
previsível ação popular massiva. Acam 
pamento diante do escritório da Itaipu em 
Santa Helena. Quem estava indo para a 
roça ouviu no rádio e rumou para lá. Os 
350 que esperavam pelo cheque, atrasado 
mais de 90 dias, esqueceram o acordo e 
vieram para a luta. Os velhos líderes jun 
taram-se aos novos. Cerca de mil agricul 
tores bloqueando o escritório. Dois dias 
de tensa negociação, cercada dos gritos 
organizados de "Justiça e Terra". 

Os advogados de Itaipu, mais 
acostumados ao "tapetão", tentavam 
ganhar tempo. Mas os colonos, para cada 
dia de demora, acrescentavam uma nova 
reivindicação: a melhor defesa é o ataque. 
Organizaram serviço de som, celebrações 
diárias, passeatas, subcomissões para 
comida, segurança, estratégia, finanças, 
casos individuais, etc. Era uma atividade 
febril de 16 dias, numa escola de partilha, 
de companheirismo, de criatividade e luta 
comunitária. Agora vamos fazer'' a nossa 
greve", diziam entusiasmados. Pois não 
conheciam a palavra "movimento". 
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Tinham na memória apenas notícias das 
greves dos metalúrgicos do ABC do final 
dos anos 70 (piquetes, repressão, ne 
gociações difíceis). 

Guiomar voltou para ajudar, re 
alizando agora de fato pesquisa partici 
pante. Apoios vinham de todos os lados: 
Contag, CPT-Nacional, bispos, telegramas, 
etc. O día 2.5 de julho, dia do agricultor, 
registrou a maior concentração popular 
da história de Santa Helena. O gov~ma 
dor Ney Braga não compareceu, e Itaipu 
comunicou sua decisão em Foz do Iguaçu, 
a.imprensa, num documento sem assi 
natura, negando o aumento de 100%, o 
preço.justoreivindicado sem margem de 
barganha. 

O movimento decide marchar 
sobre Foz -: Com isso os diretores da Itaipu 
não calcularam! Voltam atrás (diz-se que 
foi até por pressão do Conselho de Segu 
rança Nacional) e chamam uma comissão 
de cinco líderes (a comissão de negociação 
era, formada por 12) na noite antes da 
marcha. Cinco agricultores, sem assesso 
ria nenhuma, enfrentaram um general e 
oito advogados. Conseguiram 80% de 
aumento e voltaram para substituir a marcha 
por uma assembléia, que decidiu pelo 
retorno para. casa. Observadores diziam 
que poderiam ter conquistado os 100%, 
por causa do ímpeto da massa organizada 
e dos abalos que uma marcha sobre Foz 
traria à imagem internacional da obra do 
século. 

De onde veio essa repentina dis 
posição de lutar, de passar da fala para a 
ação? Veio de setores atingidos até então 
pouco notados. Itaipu vinha negando uma 
tabela especial aos proprietários de chácaras 
em tomo de Santa Helena, que na época 
da colonização tinham pago três vezes 
mais que para terra rural. No desespero, 
decididos a ações extremas, procuraram 
me. numa tarde de domingo. Levei-os a 
Itacorá, uma das comunidades que esperava 
titulação ~ por isso isso não tinha sido 
debilitada por indenizações. Os líderes 
deixaram de lado o trabalho e combi 
naram o que fariam, enquanto fui olhar a 
criação' de porcos. Decidiram por uma 
ação sigilosa. Na sexta-feira à noite reu 
niram um grupo maior no porão de um 
chacreiro, e ali planejaram o bloqueio 
p~ a segunda-feira. Deus parou a chuva 
e ó vento secou as estradas. A Itaipu 
soube do plano na madrugada, mas isso 
não alterou a disposição dos agricultores. 
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De repente houve uma 
ação popular' massiva 
de um 'sêtÔr atê' então 

pouêô:n,otâdô:óôs·· 
propr~êtáriôs de 

chacaras em torno da 
cidade 

Souberam conter seu nervosismo e não 
responderam às provocações, pois tinham 
entendido que o menor ato de violência 
serviria de pretexto para a repressão, e o 
movimento não teria prosperado, 

A luta continuou difícil. Cerca 
de 80 líderes faziam semanalmente re 
uniões nas comunidades e em Santa He 
lena, fiscalizando tudo,Uitaipu querque a 
gente jogue sozinho, de.pernas.amarra 
das, com o juiz do lado c1eies\ diziam. óe 
fato, a luta popular não é corno campe 
onato. Antes é preciso brigar por regras 
justas de jogo, que sempre de novo são . . . 
transgredidas. . 

Por exemplo, a correção, dos 
valores tinha sido acertada pela variação 

da ORTN, mas esta de repente ficou 
congelada. Em janeiro de 1981, 4ô% das 
propriedades ainda não' tinham .sido)n 
denizadas, o :que iev~~ â '.'retra~ç:~· ,' dó 
time do povo, e obrigava)taipú a revisar 

. •. - . . .- . - •. J . . , e •. · .; •..• : : ~--: - ,; 

seu cronograma, • .• . . . . , . . ,, . , 
Os colonos levaram .seis meses 

de reuniões p'araéiêsêôbrkqüe'~taipu não 
os respeitava mais ê quê érâ preci,SQ aêiônàr ~i::_:?:;~;f ir1tlrttatrt;~Ie}~ 
198 l, 'e de lá marcharam para)iôz 'dô 
Iguaçu. Es~~aw'apreensivos: sérá'qJea 
J>Ólícià Rodoviária:e a,.Piv(: qué'. os 
escoltavam,.· os éiêb:âí'.Iâm· chegar até. ª 
Itaipu? ;,Para ,carregarem mil de'. nós; 
precisam de çin~ô mn sqídado~.'.s{esli 
vermos com.os.b(aços•·firmeqiente.entrê~ 
laçados' ', foi Ó argun1enip '.lá'tic;Ó qÚ~ 
reanimoN~~~t~;:J~;o'z,,•a:·.~lí~~.~.•:qu.is· 
desviar 9 coml>Ôio'para' o :pátió ele 'ú!llâ 
igreja .. No~âmerit~ surgiu 11m~ ~01·µçáq 
imprevista. U111 lícl~rjlégoú. quê ·teriam 
que fazer uma assembléla ali'na beira da 
estrada. para cíêddir .. Quá11<1ótôdôs :tr~ .. 
nham d~sciéio;~ôs veiçúíô:s,.~êiiuH~m:â 
pél A polícia ficou Iorâ:ciy ação, 1i'Qi~ ni() 
podia impedir o,di,reifo'cíejr e·~if.énj '.y}a 
péblica. No ''trevodavergonlla'\_diaiifo 
da Itaipu, os colonos acamparam,54 ctiâi;. 
O grito "Justiça e Terra-o Preço dá Paz" 
abriu brechas consideráveis ná. bem re 
munerada defesa jurídita,eirêtórica de 
Itaipu. Angústia do povo não se pode 
apagar simplesmente com "apedidos" 
nos jornais. , : . ~ . ; ;,, ~. 

Essencial foi que os·agI'icÚltor~s 
pressionaram o gÔverno,estaduâl qu6,'éon1 
os mesmos critérios d~ ·rtaipU; àpú'rôü 
grande defasagem dos prççó,s_;êiê ie#à 
oferecidos por ela. Jµlipu, qGejá titjh~ 
passado o vexame, cedeu um pôuê9;:llla,s 
calculou com o dêsgasteJísi~,o:cfos oolooos. 
Este . não aconteêéü., Os acámp,aqo(se 
revezavam ~ntre, vizinhos para. c.ÜÍdar()Ô 
gado, e dascasas..e no fim·ensáiâràm 
novas táticas; medianicJongas êbflvérsàs' 
com os funcionários nos esáitórfos, ·qu 
seguindo-os nas estradas vic~nais;"inipê~. 
d iam que pudessem trabalhar: Marcavam 
·homêín a homem 'eraziamgUeriâ de'riei 
vos, até que à b~Ílati~rial 'r~coí{ imobiii 
zada e cedeu.·. i/ :., •• ,:··.:<;.·. ·; 

O MJT continuou ativo, man 
tendo até uma' assessoria' jurídicá para os. 
casos mais difíceis: Em hiarç'o:.~e.t'982 
restavam 700 agricultores dispersos. \r áriÔs 
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líderes tinham se mudado. Ninguém acredi 
tava que uma nova marcha sobre Foz 
fóssepossível. Mas aos velhos problemas 
(por(ixemplo situações pendentes em áreas 
ele posse) somavam-se novos (como a 
falta de acesso a terras remanescentes). E 
o MJT se mobilizou mais uma vez. 

. Líderes antigos, já sem suas 
cõfuúnidades, organizando gente que, em 
pait~. : participava pela primeira vez. 

: Cómunícaram as reivindicações e sua 
decisão . de marchar ao encontro do 
p~esidênt{ Figueiredo, que viria a 
Càsc~&el(PR). Novamente a Comissão 
'c1ô MJT foi chamada para'Foz do Iguaçu 
iiahóite antes da marcha. o diretor jurídico 
á'ie'ndê11 à todas as reivindicações inte 
'gralmêntê! Ele,' que durante dois 'anos 
tirihàimpedido minha participação, desta ': '"êz mêâdinitiu àreunião. Ele, que sempre 

< : ti11há insistido em acordos individuais; 
. .'a;gradêceu em tom cordialà boa colabo 
·_.·:~çãchíomôvimento organizado quereria 
1rácilitâdo os trabalhos. 
}\_':{ i ',: . suspeitamos q ue o departamento 
'jµridico estava sendo preterido na distri 
\bÚi~ãÔ das verbas cb'obra, e que anova 

·. ·•-mobilização lhedeuargumentos paracon 
'segÚi0lásdêimediato. A comissão do MJT 

·.· ;p6d~·outra vez substituir a marcha por 
:; <üfuâtâsseinbléiâ de prestação de contas. 

:-:·'.,:J.:.>(:: ;::, -:~ .. . . ' 

Organizar o 
imprevisível? 

. .. . ; Apesar do grande saldo positivo 
(lo MJT é preciso reconhecer as falhas' e 
\í:íificblék<1ês. A' nova consciência tinha 
,ipBúdprôfundicbde, sobretudo na comú 
%dãcfoedvolvente. Bstasimpatizavá com : K> ·,_·'·~ ,:, ·'. .... : . ' : '_, ,' ; . . . . . . . . • •· ·:o MJT, mas pouco o compreendia. Raros 
'!piírticiparites do MJT conseguiram dar o 
'O'Sàlfo qualitativo da luta econômica (visando 
::$bênêfíciô pessoal) para uma militância 
/politi'zâdâ.(visando 'o bem coletivo). 
'êôn$êgúiu~o quem tinha uma bagagem 

. )iê"'é~gaj'amento. cristão e quem cresceu 
-J~tr~y~ de unia reflexão teórica sobre a 
'prática: 
' :<; ,+ ' J>or exemplo, um líder comunitário 
'pfôpósitálmerite comprouterras riá ãréa 
/de''.ufuá futuri barragem rio rio Uruguai. 

. . ';Ôritr<>:·qúê tinha anotado todos os passos :t< > . /dâlútacontraltaipunumcad~rno'escôfar, 
i: ':;o:_; Y'ãê~'ên~Ôlvéu umà visão declasse e en- ',.·· } !íJ~t;f :rr~'tºi1~f!ºe~·J~~:'~ 
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Para orqanízar o 
: lmprevlsívelé .· 
.• -- ...•• : . .·; ",.j 

preciso uma opçao 
clara de fidelidade . . . 

•.· aos mais, 
·m~rginalizâd,os 

residir. 'Assim o fizeram outros, em maior 
ou ni~nor grau, levando a memória da 
luta a outros atingidos pôr barragens, aos 
sem-terrá.à luta sindical, etc .. 

• ) Nãd é possível dizer quantos 
fcirain,'.11em é· necessário. Pois como se 
buscoudemonstrar. a luta popular é feita 
iambéin'do'elémcnto surpresa ( ou da mão 
de Deus qüe'aLUa nos fracos), que gera 
mudanças históricas imprevisíveis. 

.· · Merece registro a -ampla utili 
zação do filme "Desapropriado", para 
mosirâr'a outra face deItaipu à'opinião 
pública, até mesmo no exterior, e para o 
tràbalhc'de base em geral. Serviu sobre- 

tudo na conscientização dos atingidos de 
outros projetos de barragens do Sul ao 
Norte do país. No rio Iguaçu, os colonos 
conscientizados com o exemplo de luta e 
organização das vítimas de Itaipu con 
quistaram a suspensão da construção da 
hidrelétrica do Salto Capanema. (Ver 
próximo artigo) 

Em Araucária(PR), o filme foi 
projetado e debatido entre os atingidos 
com a construção de um grande reser 
vatório de água para Curitiba. Eram na 
maioria pacatos descendentes da mais 
antiga colônia polonesa do país. Na hora 
de discutir o que fazer diante da sua 
própria situação extrema, ninguém con 
seguia falar. Uma mulher, que vinha in 
sistindo em vão com o marido para que se 
manifestasse, levantou-se ela própria e, 
em poucos segundos, sugeriu a formação 
de uma comissão e desapareceu do salão . 
A ameaça do despejo fez' com que ela 
rompesse com uma tradição secular 
daqueles imigrantes, de que mulher não 
fala· cm público. Mas o agente da CPT 
aproveitou a sugestão e a comissão foi 
formada, somente por homens ( ver boxe). 

As Igrejas, que tiveram uma rara 
oportunidade de participar no centro dos 
acontecimentos históricos, tiveram que 
redefinir suas prioridades pastorais. Mas 
sente-se hoje que isso ficou muito restrito 
ao episódio de Itaipu, sem conseqüências 
maiores. 

Algumas pastorais, contudo, 
avançaram em termos metodológicos. 
Deixando de lado o significativo aprendiza 
do de organização e mobilização, que não 
são especificamente esferas da pastoral, é 
preciso destacar, por um lado, a descoberta 
da importância de construir sobre os ele 
mentes que constítucm a resistência popu 
lar: valores culturais (arte popular), reli 
giosos (a " mística", reforçada; por exem 
plo, rias romarias da terra) e comunitários 
(por exemplo, relações de vizinhança). 

Por outro lado, as pastorais 
souberam rclauvízar o método "Ver~Jul 
gar-Agir", oriundo da Ação Católica, 
porque constataram que; além de não ser 
ideologicamente neutro e pressupor uma 
"cultura de reuniões" (cursos), poderia 
vir a ser uma cam isa-de-força para a cami 
nhada do povo. Nà situação emergencial 
de Itaípu, o método resultante da luta 
deveria; talvez, ser chamado de "Agir 
ver no que deu-Agir de novo" (o círculo 
de prãtica-teoría-prétíca). 
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O povo cm geral não adquire 
visão crítica, de conjunto ou de conjun 
tura, lendo boletins e jornais (como os 
agentes, que elaboram as cartilhas para 
reuniões) e sim pela troca de experiências, 
contando e ouvindo contar "causes" (os 
seus e os de outras lutas). Por isso a troca 
de experiências e o intercâmbio pela base 
vieram para ficar. Constituem hoje os 
instrumentos mais eficazes para o avanço 
qualitativo e quantitativo do movimento 
popular. - 

_ _ _. Não é possível organizar o im 
prévisível, _ Metodologia alguma ensina 
isso: Para o imprevisível é preciso uma 
opção clara. que pode ser explicita da pela 
metodologia. Tanto o agente como o 
militante popular precisam dessa opção 
firme,' de fidelidade aos companheiros, 
dê res~ito às decisões conjuntas (mesmo 
que pessoalmente se discorde), e de aten 
ção para os mais marginalizados, dos 
qúaisjx:>dem vir as maiores surpresas. 

, · ·· '·Daí a atitude de aprendizado cons 
tantedas partes envolvidas. o agente e o 
polXtic,o precisam clarear em sua opção e 
sua prática o respeito para com as deci 
sões 'livres do povo organizado, pois o 
risco, a maior parte do sacrifício e do 
sofrimento é dele. 

Ac:aminhada dos movimentos 
pÓpula/cs 110 campo transmite uma certeza 
e esperança: enquanto vivermos neste 
sis(emadêonômico que explora e margi 
najiza ô camponês e que por seus projetos 
ag'ridê deforma tão brutal a índios e 
agricultoi-e,s';'não faltarão lutas que, aos 
poüê_ôs'; dê baixo para cima, construirão o 
po~êrpopular. • 
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"Desapropriado": imagens do dilúvio 

• 'Desapropriado (A hidrelétrica de ltaipu sob o ponto de vista dos cam- ... 
poneses)' '. filme de Frederico Fullgraff, cineasta e jornalista.foi produzido em 
1983, baseado na histõria do movimento Justiça e Terra(MJT).'J'eveJocações 
em Foz do Iguaçu, Sàrita'Helenà.Arapoti e Santa Izabel d'Óêstê,no Paraná, e 
no Projeto Pedro Peixoto, no Acre. 

Dividido em seis blocos - "O Mausoléu dos Faraõs", "A Expro 
priação"," Justiça e Terra"," A última Colheita", "As Águas Sobem" e" A 
Terra Prometida" - o filme procura mostrar didáticamente a.saga dos campo 
neses desapropriados pela construção de Itaipu. Foi muito utilizado pelos 
movimentos de atingidos por barragens do Sul do país. A comissão Pastoral da 
Terra(CPT) estimou que mais de 300 mil pessoas já viram o trabalho em 
exibições seguidas de debate. 

O parecer da Divisão de Censura do Departamento de Polícia Federal, 
dado em,1983;proibiu,ofümepara menores de 18 anos, apresentando como 
justificativa a abordagem de _''problemática político-sccial'r.rrevclando mais» 
uma estratégia de controle repressivo utilizada. ,, ,, '': 

As imagens dos camponeses-que foram expulsos do Paraná-pela Itaipu 
e foram parar no Acre, experimentando péssimas condições de vida.: sendor.: 
forçados a retornar, são um dos pontos fortes do filme, que ajudou a conscien- > 
tizar muitos camponeses sobre ocaráter ilusório e enganador das.promessasv 
feitas pelas empresas do setor elétrico. , . ,. ;,\: :\. 

A produtora do filme é a.Quarup, localizada na A v . Paulo de Frontin: 581, , 
C/8, Rio Comprido; Rio de Janeiro, CEP 20260; tel. (021}293-0442., 

-. Campqn~ses paranaenses expulsos 
• .• - d,E3: lta(pu f pr,an, parar no Acre 
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--Vitória em Oapanerna 
,:, 
.o. ·-. 

Pedro Toriêlli* 
Neuri Luiz Mandovani** 

__ _ , . _ , Opro grama energético da Eletro- gem partiu exatamente destes agricultores, 
< .- · · · • · : J>fás previa para a década de 90 a entrada alertados pela ameaça de perder suas ter 

- ' e.fu operação da usina hidrelétrica de Salto ras e ter o mesmo destino dos desapropria 
Çâpanema, no rio Iguaçu região sudoeste -- .dos de Itaipu.Aluta popular começou tão 

· /do Paraná .. A construção de mais esta logo surgiram os boatos da construção da 
.ü~foa tio rio Iguaçu estava prevista· no : barragem em Salto Capanerna, cinco 

; '-\Plano deAtendimento aos Requisitos de quilômetros ao norte da cidade de mesmo 
~pérgiâElétricaaté 1995",daEletrobráS, nome: As primeiras informações sobre o 

. ptojetada para ter uma capacidade gera- projetodesta nova usina começaram a se 
- : dora_ de L200MW. espalhar na região no final do ano de 1979. 
· 1 · Mas a usina hidrelétrica de Salto , - ; O processo de implantação do 

:: .- qâpanema nunca foi além do estudo de projeto da usina de Itaipu foi traumático. 
\ :yi,âbilidade, concluído em outubro de 1980. Iniciado no período mais duro do autori- 
;>;\'obra não.foi sequer iniciada em função tárisrri'o;cfúàndóoprojetodesenvolvimen- 
\ (bfrésistência imposta pelas comunidades tista ainda: eia a base de sustentação do 
: ,lqêru~,particwannenteosagricultores, qu~ ._-_;regim~;;a_construção da ''maior usina do 

, ' sêrianÚiiX:êtátneríie'af~tados: Foi adiada ê, ·.' jfuúndp!{foi imposta pelo poder central à 

y·· ... ·····•tli~·tr~it~~i~~;i ... ·1t1!mii:r::?:il~:=~i: 
':: :'.':, êfapànérn!Í. serviu para alertar os burocra- •• inb).>atá~á ~'. problema que viria a explodir 

- -- --- , ' ;: tâ'sf@11osratas9e Brasília.acostumados : noicopÍeço dos anos 80, com a formação 
'. aic~fü:eQê.!\Obras:refesteJa'dos•·e~ Suas '. dç{grarides acampamentos de sem-terra 
-;- poltiôniis ~m gabinetes refrigerados, sem ••. ém várias regiões do estado. 

'. . :~'jrripórtaI:,côm':3$ conseqüências sobre '' . ,: ' .:~ta situação era do conhecimento 
\ : . ãf pcjp~Iaç<Ses afetadas. A luta contra 'a 'dÔf agricultores da região sudoeste do 
·- · ! oo.nstnÍ.çãc)'desta hidrelétrica veio. na esteira Paianã?Historicamente, essa: população 

; ~iITlplanui.ção:<Jo projeto da usina de têlll :uma tradição de lutá e de organi 
/ I&.iipµ;:qué implicou nadesapropríação qe · zaçãoique começou com a luta pela con 
,:, ~híap'ô_pül~çãoq~mais de40 mil pessoas, : gui$tada posse da terra, na década de 50, f *t~d§;~:ijiji11dêm~i.orl~pequenosem_~~ios -- duranWicolonitação da região. 
'- ãgriêµltores, gerando um problema social 

9-~ ~~~)roporções. · . ,- , __ . __ 
i' > j ) Qprojeto da usina de Capanema ,; ,,Articulação do : 
\'.j>fevià_~inündação de 8.0SOha, desalojando movimento -- 
<< '. ,iúai$de duas mil famílias de pequenos . 

ã'griçultores. O "levante" contra a barra- 
Com o surgimento de boatos sobre 

a existência de um projeto para' a cons 
trução de uma usina em Capancma, os 
pequenos agricultores começaram a 'se 
preocupar e logo trataram de Ôbtêr infor 

. mações corretas sobre o fato.Um pequeno 
grupo de agricultores de diversas 

.-i 

ttLfssessor da Comissão Pastoral da Terra (CP1)0 e 
d~putàdo'estadual pelo Partido dos Trabalhadores na 

.. · Assembléia Legislativa' do Paraná. 
.---_ \: ft:_.,~f~~sessor _ do .: ~indicalo _ d<>s _ Trab,alha_dores 
< : Rurã1s de Capanema, ex-diretor da CUT regional do 
. ). sudoeste do Paraná e assessor parlamentar 
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comunidades do município - as chamadas 
''capelas'' ( ver boxe) - , apoiado pela CPT, 
se reuniu para analisar a questão. A pri 
meira medida adotada coletivamente foi a 
elaboração de um abaixo-assinado pedindo 
informações corretas aos órgãos compe 
tentes sobre a existência deste projeto e 
quais as suas características. Nesta época, 
a Comissão Pastoral da Terra (CPT) já 
tinha uma inserção muito grande entre os 
pequenos agricultores. 

No documento, que posteriormente 
foi encaminhado ao governo do estado, à 
Secretaria de Agricultura, ao Ministério 
das Minas e Energia, à Companhia Para 
naensede Energia Elétrica (Copel), a Cen 
trais Elétricas do Sul do Brasil S A (Bletro 
sul) e ao Incra, os agricultores expressavam 
o sentimento de angústia, insegurança e 
medo face às notícias sobre a construção 
de barragem para instalação de uma usina 
hidrelétrica nas proximidades do município . 

Este abaixo-assinado, datado do 
dia 19 de novembro de 1980, já deixava 
claro que o projeto, se verdadeiro, encon 
traria frontal oposição da comunidade. O 
documento registrava com estas palavras 
os sentimentos dos agricultores: 

"Nossa angústia, insegurança e 
medo se fundamentam no fato de termos 
que ver tanto esforço, tanto trabalho e 
tantos frutos de sofrimento nosso e de 
nossos antepassados correrem o risco de. 
ser destruídos. de uma hora para outra. 
Nossa segurança e tranqüilidade foram 
afetadas. E isso se agrava quando os fatos 
ocorridos nas áreas onde estão sendo 
construídas usinas hidrelétricas ameaçam 
se repetir nesta área, em nossas pro 
priedades, em nossos lares. 

"Ficamos perplexos ao verificar 
mos que, nos locais em que estão sendo 
construídas usinas hidrelétricas, todas as 
medidas que facilitam a construção de 
barragens são tomadas, mas nenhuma no 
sentido de garantir tranqüilidade futura 
das famílias desalojadas. É isso que nos 
causa medo, nos deixa intranqüilos. Em 
razão disso, nossa posição é de que não 
seja construída nenhuma barragem nesta 
área da bacia do rio Iguaçu, onde nossas 
famílias vivem". 

Em razão desta ameaça, os agricul 
tores exigiram o direito de ler acesso às 
informações sobre o projeto, com especi 
ficação dos prazos previstos para início e 
conclusão das obras, altura da barragem e 
dimensões da área a ser inundada. 
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O que são "capelas" 

O município de Capanema, como de resto toda a região sudoeste do 
Paraná, foi colonizado por agricultores gaúchos e catarinenses. Este processo de 
ocupação efetiva do território paranaense começou na década de 40 e se 
acentuou na década de 50. A organização social destas primeiras comunidades 
teve forte influência dos estados de origem dos colonizadores - Santa Catarina 
e, principalmente, Rio Grande do Sul. 

A Igreja sempre exerceu papel influente na vida destas comunidades. 
O termo capela, que é empregado como sinônimo de comunidade ou vila, é uma 
terminologia religiosa que reflete a própria organização da Igreja. Normalmente, 
na sede do município funciona a paróquia, que é o núcleo principal da 
organização da Igreja. O vigário (padre), ao lado do prefeito, dei delegado e do 
gerente de banco, sempre foi uma das lideranças mais importantes nesta 
organização social - hoje profundamente modificada pela massificação cultural 
promovida pelos meios de comunicação de massa. · 

Mas em Capanema, como nos demais municípios da região, a estrutura 
· social mantém estas características. As capelas são pequenas comunidades ru 
rais, onde o núcleo é sinalizado por uma pequena igreja - a capela-, onde as pes 
soas se reúnem para a prática religiosa. Capanema conta com cerca de 30 

·. capelas. A Igreja ainda exerce forte influência nestas comunidades. O vigário 
faz visitas periódicas às capelas. 

Além de traduzir uma organização da comunidade católica, a capela 
passou a ser a referência também para a organização política e administrativa. ·. 
do município. Região tipicamente agrícola, o sudoeste do Paraná ainda preserva · 
a tradição das propriedades familiares, com boa parte da população fixada ria 
área rural. As capelas agregam estes agricultores, dando o sentido de comuni 
dade às suas relações. 
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A partir deste abaixo-assinado, 
começou efetivamente a ser articulado o 
movimento dos agricultores de resistência 
à construção da barragem. Inicialmente, 
o movimento não obteve a adesão do Sin 
dicato dos Trabalhadores Rurais de Capá-• 
nem a, com base de pequenos produtores; 
o que foi conseguido mais adiante pela 
pressão exercida pela oposição à diretoria , 
da entidade. Mas ó abaixe-assinadocom 
o pedido de informações feítopelos âgricul•. 
tores· do Salto de ·. Capanémâ já seguiu 
com as assinaturasdopresidentedo Sindi- ·· 
cato dos Trabalhadores Rurais de Capa- ·· 
nema, do presidente do Sindicato Rural, e 
do representante da CPT. 

Os representantes das localidades 
de Cristo Rei, SantaMaria.Marechal tott;' 
São Pedro, São Sebastíão; Flor da' Sêh-à; : 
Santa Ana eDuas Barras - todas peqú~nas ·. 
comunidades de agricultores' do muriidp~ô: 
de Capanema, às margens do rio Igúáçu 
também subscreveram ó documento: A·. 
resposta; ao . pedido de ', informação ; não' 
veio em 60 dias, conforme prazo estípu-': 
lado pelos requerentes'. Mas, as autori-:' 
dades consultadas Se marufestaraffi nos·· 
meses seguintes, ·confumando efetivame~ie 
o projeto de construção da bárragem: '. . 

Em oficie) dirigido à Supúintêrt::; 
dência Regional do Incra, datado de' 13 dé 
março de 1981, o então presidente da Ele 
trosul, Telmo'Thompsorn Flores, con~r:· 
mou a existência deprójeto de aproveita~ 
mento do potencial hidrelétrico do"1fo · 
Iguaçu ém Capanema e adlantou âiguris' 
dados 'prelimhiâresdo estudo; Infonnô# > 
quê a' Bletrosul 'concluiu é âprêséhtou io , 
Departamento N acióriaI êlêAguase Eryér~·; 
gia Elétrica (DN AEE), ligadó' ao Ministé>' . 
rio das Minas e Energia, em outubro.dê'' 
1980, o relatório de viabilidade da implan 
tação do aproveitamento hidrelétrico de 
Capanema, 

Nesta ocasião, a Eletrosuljá previa 
que o nível da água no reservatório atingia 
a cota de 259 ,o mêtfos' âcimà do nfvel do 
mar. A barragem: projetâcta· têriá uinâ hltiirn ' 
de 58 metros e a área alagada :alcânçâtiri' 
8.390hectares,atingindÔalémcleêàpânê- ' . 
ma os municípios de Capitão,Lê'ônÍdâ{; 
Marques.Realeza, NoviPratá,Pláilaíiô ê , 
Céu Azul. O Parque Náciodàldo Iguáçti/ 
uma das raras áreas de preservâçãod6Sul ·, 
do país, teria l370hâdê su~ áreàitlÚúdà~ . 
dos pela represada usinade Çaparierha:· \ ·. ·. 

Todas estás inf ón~ações dÍeg~~: ·, 
rarn ao Sindicato dos Trabalhadores Rüi . 

. . ~· .- . -: : 
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rais de Capanema, via Incra. A Copel, 
também oficiada pela comissão formada 
pelos agricultores, completou os dados 
sobre o projeto. Em ofício datado de 6 de 
janeiro de 1981, o presidente da Copel, 
Douglas Souza Luz, informou que durante 
o estudo de viabilidade da usina de Salto 
CaxJas,.em 1977n8, foi realizada uma 
revisão dos estudos existentes sobre a 
usin_a,cle Capanema. A usina, tal como 
~tudada pela Copel, teria seu reservatório 
como nível máximo normal na cota 259, 
cerca de 45 metros acima do nível médio 
do.ri<> no local previsto para a barragem 

·• ao norte da cidade de Capanema. 
>.-,.(· •• , .Aínda pelos estudos da Copel, o 

· i'.~~frv~tório se estenderia rio acima até a 
futura usina de Salto Caxias, numa exten 
silo de_ cerca de 60 quilômetros ao longo 

.. · doieitÔ. Porém, até esta data, o Minis 
. téri~'ck.s Minas e Energia não havia conce 

·• ·. dído o aproveitamento hidrelétrico daquele 
· tr~ho do rio Iguaçu a qualquer empresa 

... de energia elétrica. A concessão do pro 
/fa~o'.dâ usina hidrelétrica de Capanema 
s#la fiita somente em 24 de março. de 

·•. }~~~. quando o presidente da República 
.••• assinou o Decreto n9• 89.581, cedendo à 

· .. ];letrôsul a exploração deste trecho do rio 
Iguaçu. 
· . · - .. · A partir de 1934, com a assi 
nâfura do Código de Águas (Decreto 

• 29234), as quedas d'água com potencial 
. ênergético deixaram de pertencer ao pro, 
pnetário da área onde se localizam. As 
s)qj;'c~Jlsagrou-se o regime de conces 
s~,para aproveitamentos hidrelétricos: 

• Q@nistério das Minas e Energia é quem 
âutôrizao aproveitamento às empresas de 
~ryêtgia el~trica. 

As formas de luta 

• ; .,i: . .Os agricultores de Capanerna 
. •·· > ~t,&am desdelogo que só conseguiriam 
· : jijipôiresistência ao projeto da barragem 
: CQf.ÍÚr~~lia organização e mobilização. E 

êomeç'ârama fazer isso denunciando as 
. :,· êx~füêrcias de . implantação de outros < pr:ojetôs, especialmente da Itaipu .. En 

.; ; qtiãnto'ô presidente da Eletrosul confir- 
· {J~~Y~.á9 Incra que o estudo de viabilidade 
.· :_ desíã rióva usina já estava concluído é 
Leritregue ao DNAEE desde outubtÓ de 
J98Q: k>:diretor de planejamento e enge 
' rihaífa' 'da empresa, GeraÍdo - Queiroz 
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Siqueira, comunicou outra versão para os 
agricultores de Capanema. 

Em correspondência datada de 
14 de janeiro de 1981, dirigida ao sindi 
cato 'dos trabalhadores rurais, ele garantiu 
que a usina de Capanema se encontrava 
na fase de estudo de viabilidade e que a 
sua construção só deveria ser programada 
para terinício após 1990. Mas já apro 
veitava para enfatizar as "vantagens do 
projeto", fazendo a seguinte consideração: 
"A construção da usina hidrelétrica de 
Capanema.. último aproveitamento do 
trecho nacional do rio Iguaçu, é conside 
rada extremamente vantajosa, de vez que, 
beneficiando-se da regularização dos 
reservatórios de montante e de estar lo 
calizada' em vale geomorfologicarnente 
favorável, permite gerar energia a um 
custo bastante baixo. 

'.'A implantação de um em 
preendimento deste vultocertamente trará 
para a .região grandes benefícios sócio 
econômicos, não só durante a construção, 
pela grande aplicação de recursos, como 
após _su~' conclusão, pela melhoria do 
atendimento de fornecimento de energia 
elétrica à região". O diretor da Eletrosul 
enfatizou ainda a grande preocupação 
com • 'as implicações sócio-econômicas e 
ecológicas da implantação do reser 
vatório", adiantando que a parcela do 
Parque Nacional do Iguaçu que seria 
inundada, seria compensada com pro 
jetos de reflorestamento. 

A confirmação do projeto.já em 
"fase de estudo de viabilidade", con 
forme dava .conta a Eletrosul, foi o sufi 
ciente para desencadear a ofensiva do 
movimento de resistência à construção da 
barragem. Neste momento, começa efeti 
vamente a organização deste movimento, 
com a constituição de comissões locais 

. As comunidades 
decidiram só conversar 
·. sobre indenizações 
:coletivarnente, ímpedlr 
qualquer início de obra e 
unir os sindicatos para 

fortalecer a luta> 

nas comunidades e de uma comissão 
central. O apoio dos sindicatos e da CPT 
é acrescido do apoio de prefeitos e lide 
ranças políticas da região, da Coopera 
tiva de Capanema (Coagro) e da Asso 
ciação Comercial. A oposição ao projeto 
ganha força em toda a região. Os procedi 
mentos dos técnicos que fazem levan 
tamento na área começam a ser dificulta 
dos, numa verdadeira operação de 
"empate" (ver boxe) - como fizeram os 
seringueiros liderados por Chico Mendes 
para impedir as derrubadas de mata, no 
Acre. 

O primeiro desafio que o 
movimento teve que vencer foi a descon 
fiança daqueles que não acreditavam na 
construção da barragem, achando que tudo 
não passava de boatos, alardeados por 
gente interessada em promover agitação 
política. Uma das estratégias definidas 
para vencer esta resistência e conscien 
tizar toda a comunidade foi organizar 
comissões locais em cada "capela". 

Inicialmente, oito pequenas 
comunidades de agricultores foram en 
volvidas neste trabalho. A comissão cen 
trai do Movimento de Resistência à Cons 
trução da barragem realizou reuniões com 
estas comunidades, assessorada pela CPT. 
Em cada comunidade, foram escolhidas 
pessoas para integrar a comissão local. 
Ao lado da principal bandeira de luta do 
movimento, que é lutar contra a cons 
trução da barragem, os agricultores dl'! 
finiram algumas estratégias concretas para 
opor resistência ao projeto. 

Entre as formas de luta escolhi 
das, as comunidades adotaram as seguin 
tes decisões: não aceitar negociações e 
acordos individuais; qualquer: proposta 
de indenização ou comprá das terras deve 
ser tomada em conjunto; procurar se unir 
aos sindicatos atingldos para fortalecer a 
luta; impedir a chegada das. máquinas e 
não deixar que qualquer obra seja ini 
ciada sem que os direitos dos trabalhadores 
sejam plenamente atendidos; encaminhar 
documentos às autoridades manifestando 
inquietação diante do projeto de barragem 
e pedindo esclarecimentos; unir-se a outras 
lutas dos trabalhadores, especialmente no 
caso de outras. usinas. · 

As comunidades de Santa Ana, 
Flor da Serra, SãO Pedro, Cristo Rei, 
Santa Maria, Duas Barras, Marechal Lott 
e São Sebastião foram as primeiras a se 
integrarem nesta luta. A 'maioria estava 
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diretamente ameaçada de desaparecimento, 
se a barragem fosse construída. Em 1982, 
foram realizadas reuniões no município 
de Capitão Leônidas Marques, ampliando 
a base de sustentação do movimento de 
resistência à construção da barragem. 

Em 1982, em ofício dirigido à 
Copel, o prefeito de Capanema pedia 
informações sobre o andamento do pro 
jeto da usina. O presidente da Copel, 
Paulo Procopiak de Aguiar, respondeu 
dizendo que o Ministério das Minas e 
Energia ainda não havia outorgado a 
concessão para a construção da usina de 
Capanema e que a previsão mais recente 
indicava que a nova hidrelétrica deveria 
entrar em operação por volta de 1994/95. 
Em função disso, a sua construção de 
veria ser iniciada no final da década de 
80. Esta perspectiva manteve aceso o 
movimento de resistência à construção da 
barragem, mas foi somente no ano de 
1984 que o assunto ganhou ênfase, le 
vando a Eletrosul a um confronto aberto 
com a comunidade. 

Declaração de guerra 

O estopim para a declaração de 
guerra contra a Eletrosul - então já conces 
sionária para construção da Usina de 
Capanema - pelo movimento que se opunha 
ao projeto, foi uma entrevista concedida 
pelos engenheiros da empresa, Marcos 
Scwartz e Gilberto Canali, à Rádio Ca 
panema, em agosto de 1984. Nesta entre 
vista, eles anunciaram que no mês de 
setembro a Eletrosul instalaria um escritório 
em Capanema, iniciando o estudo de campo 
para execução do projeto. Os técnicos da 
empresa adiantaram ainda que em seis 
meses seria possível saber quem seria 
atingido pelas águas da barragem. 

Na mesma entrevista, ambos 
asseguraram que o estudo estaria con 
cluído em dois anos e em dez anos a usina 
já estaria em funcionamento. Esta foi a 
gota d'água para que o projeto da usina 
viesse abaixo. Dias depois da entrevista, a 
comissão contra a barragem voltou a se 
reunir e o movimento ganhou força, se 
espalhando pela região. No dia 4 de setem 
bro de 1984, a comissão se reuniu e de 
finiu um programa de visitas às 
comunidades, __ atingidas dos municípios 
de Capanema, Capitão Leônidas Mar 
ques; Realeza e Planalto. Ao todo, 38 
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O "empate" das obras 

Um dos principais instrumentos utilizados pelos agricultores para lutar 
contra a construção da barragem foi impedir a qualquer custo a conclusão dos 
trabalhos de levantamento e o início das obras. De acordo com decisões toma 
das coletivamente, os agricultores passaram a não permitir a circulação de 
pessoas estranhas nas suas propriedades. Também passaram a se recusar a 
emprestar barcos e outros instrumentos aos técnicos que trabalhavam na fase de ·· 
levantamento do projeto. 

Esta organização alcançou tal nível de consciência que os agricultores 
conseguiram bloquear todas as tentativas de instalação dos escritórios da Bletro 
sul no município. Os proprietários de imóveis urbanos que eram procurados para 
alugar algumas salas supostamente destinadas a acomodação do escritório da ... 
Eletrosul, eram pressionados para que não aceitassem qualquer proposta. Da 
mesma form a, os agricultores se preocuparam em não vender suas propriedades 
a pessoas estranhas. Isto foi feito a partir de experiências colhidas junto aoutras 
comunidades atingidas por barragens, onde os agricultores eram iludidos para: , 
vender suas propriedades. 

Quando o movimento contra a barragem tinha alcançado força sufi- · ···· 
ciente para desencadear uma ofensiva contra o projeto, os agricultores decidiram· 
destruir todos os marcos plantados em suas propriedades na· fase de levan 
tamento. O trabalho dos· técnicos, que levou meses, foi inútil diante da firme 
disposição dos agricultores de não permitir o andamento do projeto. 

Este boicote organizado surtiu efeito. A Eletrosul 'passou a medir as 
conseqüências da sua decisão í:fe insistir no projeto à revelia da vontade unânime 
da comunidade. A persistência dos agricultores foi mais forte e a Eletrosul teve ·• 
que se render aos fatos, retirando os seus técnicos da região.' 

Depois dos primeiros empates, 8 mH 
pessoas se reuniram contra a barragem 
{23 de setembro de 1984) 
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comunidades de pequenos agricultores 
foram incluídas neste roteiro. 

. Em quatro dias, todas estas 
!comunidades foram visitadas e no dia 10 
:a comissão central voltou a se reunir para 
[fazer uma avaliação do nível de mobili 
:'zação. O trabalho de divulgação junto à 

·· ;imprensa paranaense do Movimento de 
jResistência à Construção da Barragem de 
;capanema passou a ser priorizado e em 

·• ]poucos dias a questão ganhou repercus 
/~ão .em todo o estado. 
r Em todas as comunidades visi- 

. 'tadas a posição era uma só: impedir de 
: ·• lt~s as formas a construção da usina; 

.•..• · ·.·•.· (impediras levantamentos, não deixando 
· fôs técnicos entrarem nas propriedades; 
{não.emprestar qualquer tipo de material 
fáos técnicos da Eletrosul; não deixar abrir 

·· ;c>e~ritórioda empresa no município; não 
[vend,er terras a pessoas estranhas e recu 

. ..• ·.· : Jsar qualquer proposta de indenização e 
· .. ·· .·.·····.;contactar as autoridades comunicando que 
· · ·. · .. · ;não se aceita a barragem deforma alguma. 

'.: , - A união da comunidade na luta 
'contra a barragem foi definida como pri 
)Õriclade do movimento. Neste momento, 
/,t<Xlas as forças democráticas foram con- 

-Ó Ivocadas para assumir esta luta, incluindo 
.. •. (a Igreja, sindicatos, partidos políticos, 
·· !associações e cooperativas. As comissões 
)ocais foram incumbidas de repassar in 
if ormações, procurando convencer as 

' /pes~oâs indiferentes ao problema ou iní- 
jiialniente'favoráveis à barragem. 

.: } '.!/ No dia 17 de setembro de J984, 
: Jo(r:eâlizada na cidade de Realeza uma 
j~mpíâ}reünião do movimento, com a 
; }pâiticipação da· comissão central de re 

.•.. )sist~ncfa à barragem e das autoridades 
)osmunicípios atingidos evízinhos. Esta 
}eu~i~() serviu para selar uma aliança dós 

' 'polí(ifos da região contra a barragem, 
C Jriclu'sive do prefeito deCapanema, Egom 
:Orârns, que estava em cima do muro, 

. ~ngfüisando o movímento'de resistência 
Jo 'prpjeto. Neste encontro também · foi 
'ãpresentado () documento que o movimento 

·.·.• .. · i>retentÜaI~var ao governador do estado, 
· ; :: lo~Richa. Os prefeitos da região decidi 
t jam\!~ engàjar e se comprometeram ; a 
. ~Pâ.:nhâr as lideranças dos trabalhàdores 
~à ~µdiência com o governador, na se- 

. ,;fªffff~1:~i~ da reunião de Realeza 
(PR,),)hnovimento passou 'a atuar em 
~ua(fr.êntes: buscar o apoio do governo 
do ·estãdo e organizar uma grande mani- 
}~·: .. _., ... -.,:· .. ~· .. , .; .. '. .: . . . . •,• 
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festação em Capanema. Com este ob 
jetivo, a comissão reunida no dia 17 de 
finiu dar apoio total e jogar força na 
realização da passeata no dia23 de setem 
bro de 1984, organizada pelos grupos de 
jovens (Igreja Católica) da região. Nesta 
reunião, um desapropriado deItaipu que 
mora no município de Planalto faz um 
relato sobre a sua experiência, alertando 
sobre as táticas das empresas de bar 
ragens.O depoimento foi divulgado para 
mobilizar a comunidade. 

• s A passeata foi programada para 
o dia 23,de setembro, em Capanema. Os 
trabalhadores rurais de todos os municípios 
da região atingida foram mobilizados. Os 
dizeres escolhidos pelos próprios traba 
lhadores para as faixas refletiram bem o 
amadurecimento da luta: "Onde há 
democracia, quem decide é a maioria · 
barragem não"; "Agricultores do sudoeste 
estão contra a inundação das terras mais 
férteis do mundo" e "Capital do feijão 
ameaçada de inundação". 

, .•. A manifestação foi realizada com 
participação de mais de 8 mil pessoas, 
entre agricultores, líderes sindicais, coope 
rativistas, grupos de jovens, profissionais 
liberais, ambientalistas, prefeitos e políti 
cos da região e membros da Igreja. Com 
esta manifestação, a maior já realizada na 

· hist<5.riá de Capanema, a comunidade 
denunciou que a construção da barragem 
provocar.ia a inundação de 8.050 hectares 
de terras férteis, sendo 4.420 hectares no 
rrmriicípio de Capancma (10%. do seu 
território), 1.750 hectares do município 

. de Capitão Leónidas Marques, 460 hec 
tares dcf município de Realeza e 50 hec 
tares dc{município de Nova Prata, e mais 
1.370 hectares do Parque Nacional de 
Iguaçu/no município de Céu Azul. A 

·.\ '\ . 

'A fprte mobilizáção 
poputar fez com· que 

·•· : Jpú itos políticos 
' qij~estavam emeíma 

·. ~ô muro endossassem 
:ªs posições do 

. l movimento' 

imprensa, especialmente a TV, sofreu 
fortes pressões e não compareceu, apesar 
de prometer estar presente. 

A região que seria inundada é 
ocupada por pequenos produtores, a grande 
maioria dos quais desbravadores que lu 
taram pela posse e regularização de suas 
terras. Esses agricultores cultivam princi 
palmente cereais como milho e feijão. A 
manifestação alcançou grande repercus 
são. A inundação de parte do Parque 
Nacional de Iguaçu também foi denun 
ciada e sensibilizou os movimentos de 
defesa do meio ambiente. Os agricultores 
chegaram a fazer ameaça de invadir o 
parque, se o governo permitisse que a 
construção da barragem fosse realizada. 
O IBDF chegou a autorizar a Eletrosul a 
realizar os levantamentos na área do par 
que, o que foi considerado um ato ilegal 
pelo movimento . 

Negociações e 
alianças 

Respaldados pela repercussão da 
passeata, lideranças do movimento de 
resistência à construção da barragem fo 
ram a Curitiba apresentar esta posição da 
comunidade ao governador José Richa. A 
audiência foi realizada no dia 24 de setem 
bro de 1984, com membros da comissão 
central e representantes dos prefeitos da 
região. Richa ouviu o relato do movimento 
e manifestou sua posição de impedir que 
o Paraná se transforme num grande con 
junto de lagos artificiais. 

O governador também estranhou 
a concessão da obra à Eletrosuí, uma ve-1, 
que existia um acordo garantindo que a 
Copel teria prioridade na construção de 
novas usinas no estado. O próprio estado, 
no governo José Rícha, rompeu um con 
trato com a União que obrigava o Paraná 
a comprar energia do governo federal. 
Richa interpretou a concessão do Minis 
tério das Minas e Energia à Eletrosul 
como uma atitude de revanchismo. 

Assegurado o apoio do governa 
dor, a comissão discutiu ainda o assunto 
com os secretários de estado: Nelton Frie 
drich, do Interior e Claus Germer, da 
Agricultura. Ambos assumiram uma 
posição intransigente de apoio à luta contra 
a construção da usina de Capanema. Frie 
drich defendeu a participação da comuni 
dade na discussão de qualquer projeto 

proposta n11 46 setembro1990 



energético. Compromisso semelhante foi 
firmado por Claus Genner. 

Além do apoio do governo do 
estado, o movimento conseguiu adesão 
de significativo número de deputados. A 
Associação Nacional de Defesa e Edu 
cação Ambiental também se somou ao 
movimento, condenando o projeto da usina, 
principalmente pelo comprometimento do 
Parque Nacional de Iguaçu. Outras enti 
dades também tomaram posição e a im 
prensa paranaense passou a dar mais des 
taque a esta questão. A Associação de 
Defesa e Educação Ambiental de Maringá, 
através de seu presidente, Alberto Con 
tar, sugeriu aos líderes do movimento que 
fosse movida uma ação popular contra a 
construção da usina, usando como prin 
cipal argumento os prejuízos que ela tra 
ria para o Parque Nacional de Iguaçu. A 
proposta foi levada para discussão. 

Com a unanimidade regional e 
com o respaldo das autoridades estaduais, 
o movimento de resistência à barragem 
começou a levar vantagem na' 'queda de 
braço" contra a Elctrosul. O movimento 
decidiu confeccionar cartazes e adesivos 
com o slogan: "Somos contra a barragem". 

· No dia 27 de setembro.a comissão central 
se reuniu para avaliar a passeata e os 
contatos políticos realizados cm Curitiba. 

Um novo documento, colocando 
claramente a posição da comunidade 
contrária à construção da usina, foi envi 
ado ao Ministério das Minas e Energia, à 
Elctrosul e àEletrobrás. Ao lado desta 
.iniciativa, a mobilização da comunidade 
foi reforçada, com a adesão dos setores 

; urbanos.A Associação Comercial tomou 
partido contra a usina e buscou o apoio de 

•• todos os comerciantes. O Rotary e o Lions 
: também foram convocados para aderir ao 
movimento. Em agosto e setembro de 
'1984, o movimento viveu o seu período 
·· de maior efervescência. 

Contudo, o desfecho começou a 
, se desenhar somente cm princípios de 
outubro. No dia 4 de outubro de 84 foi 
realizada nova reunião da comissão ccn 

, trai, desta vez com a presença de autori 
dades e dos representantes da Associação 
Comercial. Entre as deliberações desta 
.reunião, ficou decidido que todos os pro 
prietários de imóveis no município se 
riam conscientizados para não alugarem 
nada a pedido da Eletrosul, como forma 
.de impedir que o escritório fosse insta 
lado. O problema do alagamento de parte 
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do Parque Nacional de Iguaçu seria turo Andreolli, que seria realizada na 
comunicado ao Conselho Nacional de semana seguinte. 
Meio Ambiente. No dia 23 de outubro de 1984, 

A campanha contra a construção uma terça-feira, o diretor de engenharia e 
da barragem mobilizou todos os habitan- construção da Eletrosul, Arturo.Andreo- 
tes do município de Capanema e das Ili, participou da reunião decisiva com os 
comunidades vizinhas que também se- coordenadores do movimento e lidcran- 
riam atingidas. Mas a campanha não evi- ças políticas da região. Ele reconheceu 
tou que o medo da construção da bar- queaEletrosulcriouumaimagemantipá- 
ragem passasse a produzir reflexos nega- tica perante a população, porque constrói 
ti vos para a economia do município, com usinas que sempre implicam.noalagamento 
o desestimulo a novos investimentos. Para de terras, obrigando muita gente a sair de 
fazer frente a este quadro de pessimismo, sua propriedade contra a vontade: André- 
o movimento decidiu dar uma ênfase olli reconheceu também que a Elctrosul 
positiva à campanha, destacando a ca- sempre fez o seu trabalho escondido.sem 
pacidadc de organização da comunidade. dialogar com a população. 
O prefeito se encarregou de pedir o apoio A exposição do representante da 
da associação dos prefeitos da região Elctrosul foi longa, mas insuficiente para 
sudoeste do Paraná. · reverter o quadro dê oposição da comuni- 

A comunidade manteve rígido dade. No final da suaexposição.eleanun- 
controle do movimento de pessoas estra- ciou o· que todos os presentes queriam 
nhas no município, supostamente a ser- ouvir: a Eletrosul iria retirarasua equipe 
viço da Eletrosu I. Até os postos de me- do município e paralisar o estudo de via- 
dição do nível das águas do Iguaçu, alguns bilidade da usina hidrelétrica de Capanema. 
mantidos pela Superintendência de Re- A decisão foi comunicada ao presidente 
cursos Hídricos do Paraná (Surchpa), da Eletrosul. 
serviram para despertar a desconfiança No final deste encontro, foi fü:~>,, 
dos agricultores, que exigiam esclareci- mado um termo de compromisso, ondea ·· 
mente do órgão sobre a finalidade destes . Eletrosul se comprometia em retirar dá 
pOSlOS e em muitos casos puseranf-os ' região a sua equipe, por 10 anos, aguar- 
técnicos para correr.: ·· . ' · dando' futuro posicionamento dos órgãos 

No dia 19 de outubro de 1984, a superiores do governo federal. A Eletro- 
comissão voltou a se reunirpara definir sul se comprometeu também a enviaraos 
os rumos do movimento. A proposta do órgãos do governo o posicionamento da 
advogado Alberto Contar, presidente da · população local, ressaltando os proble 
ADEA (Associação de Defesa e Edu- más sociais que a implantação da'usína 
cação Ambiental) de Maringá; ge ~e m9ycr .. , . gerariaem função da caractenstiêâ.agncola 
um ação popular naJustiçà Fedéral côrítiâ - . dos municípios na área a ser alagada» da 
a Elctrosul, alegando que a barragem presença dêi'I>arque Nacional de Iguaçu. 
projetada alagaria o Parque Nacional de "Qualquer nÓva.ação da Eletrosul, com 
Iguaçu, foi aceita pela comissão, que relação ao assúnl~,/,~erá empreendida 
decidiu apenas aguardar d resultado da somente após consulta -prévia à com is- 
reunião com o diretor da Eletrosul, Ar- são", estabeleceu ainda o\~cordo. · 

. . Estavá vencida a' batalha, em- 
borao projeto da usina de. Capanema 
continuasse nas gavetas da Eletrosul e da 
Eletrobrás. Mas desde a celebração deste 
termo de compromisso, que representou a 
capitulação da Eletrosul diante de-uma 
comunidade que soube se organizar e 
resistir a um pr9j~to tju~ seria impÓsio de 
cima para baixo; sem qualquerrespeitÔ às 
suas peculiaridades, a barragem hão voltou 
a ser cogitadae os agricultores continu 
aram cultivando· e.produzindo alimentos 
nas suas terras. A Eletrosul comunicou 

P:1c:i/i~;JJ:;:;7;;;:ú;~':(~~~!f:)%!fiCi:0s'.;.~;y4~~~,,:;:7kgq~'.tWWj , ~~~~~se :ob:;;em está fora dos planos 

A organização popular 
construiu alianças :, 

amplas na soeledade ·· 
civil e no Estado, 
encurralando e 

derrotando os projetos 
da Eletrosul 
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A resistência da população local 
ao projeto da usina hidrelétrica de Ca 
panema derrotou um dos últimos bastiões 
do regime militar. A implantação de pro 
jetos semelhantes, sem qualquer preocupa 
ção com os impactos ecológicos e com as 
conseq üências sócio-econômicas; foi uma 
prática comum no Brasil durante muitos 

. anos. O· Paraná viveu as conseqüências 
perversas desta política, tendo como melhor 
.exemplo o projeto de Itaipu. O homem 
sempre foi colocado em último lugar, 
mas em Capanema a população deu uma 
lição: o desenvolvimento não pode ser 
colocado acima dos valores das 
comunidades locais, que devem ter direi 
.to a escolher: 

terras também representou a reação do 
Paraná ao comprometimento das regiões 
mais férteis do seu território com a cons 
trução de dezenas de usinas hidrelétricas. 
Estudos realizados ainda na década de 70 
indicavam a existência de um potencial 
hidrelétrico no estado ·, da ordem de 
26.000MW. A bacia do Rio Paraná é, 
isoladamente, o maior potencial hidrelé 
trico paranaense. Porém, no seu trecho 
internacional, a exploração deste poten 
cial só pode ser feita em consórcio com o 
Paraguai, como é o caso de Itaipu. 

O rio Iguaçu, com sua bacia hidro 
gráfica de 68.800 quilômetros quadra 
dos, dos quais 66.000 em território brasi 
leíro.aprescnta um pontencialaproveitã 
vel da ordem de 10 milhões de kw. Nesta 
área, foi prevista a construção de 24 usi 
nas, sendo sete no rio Iguaçu e 16 nos seus 
principais afluentes; Diversas destas usi 
nas foram construídas e estão gerando 
energia, como a usina de Sàlto Santiago e 

Força sindical 

, ,_ . , A resistência dos agricultores de 
Capanema contra a construção de uma 
barragem que alagaria boa parte das suas 

Parque Nacional 
dolguacu 

a usina de Foz do Areia. Outras, como a 
usina de Segredo, estão em construção e a 
maioria não passou de projetos, como a 
usina de Capanema. 

Somente o reservatório de Itaipu 
provocou a expulsão de mais de 40 mil 
pequenos produtores, tomando improdu 
tivos 83.SOOha. Contudo, o dado mais 
revelador é este: as mais de 50 usinas 
construídas, em construção ou planejadas 
para o Paraná alagariam cerca de um 
quinto do seu território. Esta perspectiva 
é pouco otimista para um estado que tem 
a sua · maior força na agricultura e que 
assistiu nas últimas décadas a um profun 
do êxodo rural, levando mais de cem mil 
pequenos produtores rurais a perderem 
suas propriedades, só na década de 70. 

O Paraná procurou reagir a esta 
situação através de denúncias feitas pelos 
seus representantes. Mas o máximo que 
foi conseguido é o pagamento de royal 
ties pela União aos municípios prejudica- 
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dos por inundações decorrentes de cons 
trução de usinas. Esta lei foi recente 
mente sancionada e dará ao Paraná cerca 
de US$ 300 milhões por ano - uma quan 
tia insignificante diante das perdas cau 
sadas pela inundação de tantas terras férteis. 
Os mesmos políticos que lutaram pelo 
pagamento dos royalties se encarregaram 
de colocar um dispositivo na Constituição 
Estadual de 89 que destina estes recursos 
para o Fundo de Desenvolvimento Esta 
dual; administrado pelo Badep (Banco do 
Desenvolvimento Econômico do Paraná). 
Significa que tais recursos vão financiar 
projetos empresariais, ao invés de serem 
aplicados para melhorar as condições de 
vida das populações diretamente afetadas 
pela construção das barragens. 

A vitória dos agricultores de 
Capanema contra a construção da bar 
ragem é uma vitória ímpar contra o trata 
mento espoliativo da União. É uma vitória 
do esforço e da organização popular.·· 

Emjaneirode 1990,aEletrobrás 
anunciou oficialmente o cancelamento 
de cinco usinas hidrelétricas, entre elas a 
de Capanema. Esta decisão foi tomada 
depois de uma revisão do Plano 20 l O, que 
previa para a década de 90 a construção 
de 126 novas usinas. Finalmente, a Eletro 
brás se rendeu às evidências e reconheceu 
que a implantação de qualquer projeto 
deve levar em conta a quantidade das 
pessoas a serem realocadas, a dimensão 
da área a ser alagada e a interferência 
sobre a vida das comunidades. 

As cinco hidrelétricas cancela 
das - usinas Santa Isabel, Pedra Branca, 
Belém, Ilha Grande e Capanema - impli 
cariam na realocação de 300 mil pessoas, 
na inundação de extensas áreas férteis e 
na ocupação de parte do Parque Nacional 
de Iguáçu pelarepresa da usina de Capa 
nema. A Eletrobrás· também admite as 
sumir uma nova postura frente ao problema 
do ffieio ambiente. Está em fase de con 
clusão a terceira versão do plano diretor 
de meio ambiente do setor elétrico. 

Não é possível determinar até 
que ponto a resistência da população de 
Capanema e região à construção da usina 
tenha influenciado. esta· autocrítica da 
Eletrobrás. O fato concreto é que o cancela 
mento definitivo deste projeto sela uma 
expressiva vitória da organização popu 
lar e sindical. 

O motivo principal pelo qual foi 
cancelado o projeto da hidrelétrica de 
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Capanema foi a disposição firme da popu 
lação de impedir a qualquer custo a exe 
cução da obra. 

A organização sindical dos peque 
nos agricultores, que seriam os mais afe 
tados com a construção da barragem, foi 
fundamental para que a luta contra a 
hidrelétrica fosse vitoriosa. 

O sindicato de Capanema exer 
ceu o papel de agi utinador e coordenador 
das forças contrárias à construção da 
barragem. O sindicato funcionou como 
verdadeiro "quartel - general" do mo 
vimento de resistência ao projeto. No 
início, o movimento contra a barragem 
foi puxado pela Igreja, através da CPT. 

Porém, a partir do momento que 
o sindicato assumiu esta luta, o movimento 
ganhou força. A organização do movimento 
ganhou contornos mais definidos e as 
ações passaram a ser planejadas. A divul 
gação de informações sobre as con 
seqüências da barragem serviram para 
alertar toda comunidade sobre o problema. 

Em pouco tempo, esta luta ga 
nhou a adesão de outros sindicatos rurais 
dos municípios vizinhos, que tembém 
seriam afetados pela construção da bar 
ragem. É por isso que a organização sin 
dical dos pequenos proprietários rurais 
foi decisiva para que o movimento al 
cançasse as dimensões que alcançou e 
tivesse êxito. Com o passar do tempo, 
toda a comunidade se conscientizou da 
necessidade de impedir a construção da 
barragem. A organização dos agricultores 
foi reforçada com a adesão dos comer 
ciantes e profissionais liberais; Enfim,· 
toda a população aderiu ao movimento, 
dando respaldo para que a posição fosse 
sustentada até o fim. • 

• Você já imaginou o _custo:. 
total de uma pesquisa? 
Ela demanda: · 

muito dinheiro 
muito tempo ' .· . 
muito sabêr acumulado 

• TRAVESSIA não lhe ~fe~~-·.· 
ce os recursôsParaSpesqUisa; 
ela oferece· de:forma ágit:e: 
acessível, osr~súltado~ . - 

• É mais cômodo, até praze- .·.· 
roso ler informativos. : . dê 
um passo a mais .,.... FOR, .·· 
ME-SE! 

• Assinatura anual: 10 BTNs>' 
NQ avulso:5BTNs., 
(envie cheque nominal ao 
CEM) . 

• Uma publicação quadrimes 
tral do Centro de Estudos 
Migratórios 
Rua Vasco Pereira, 33-8 - 
CEP 01514 São Paulo - SP 
- Fone: (011 )'278-6227 



abrahgçtn 'uma área de 75.300km2 dos 
quais 4(>.600km2 no Estado de Santa 
Catarina é o restante no estado do Rio 
Gr:ande.~o Sul. Cerca de 200mil pessoas 
vivem nessa área. Quarenta mil famílias 
serão .expulsas de suas terras sem ter 
lugar êêrto parair. 

) .. -: 

sendo planejada uma grande inundação 
da região. 

O início da luta se deu através de 
agrônomos, técnicos e professores que 
denunciavam a existência de um plano 
do governo para a construção de 25 bar 
ragens na Bacia do Rio Uruguai. As 
mobilizações iniciais foram feitas para 
saber que fundamentos tinham estas in 
formações. 

No início, o trabalho de mobili 
zação para enfrentar as barragens foi lento . 
Com o incentivo da CPT (Comissão Pas 
toral da Terra), das Igrejas, de alguns 
sindicatos combativos e de professores 
das faculdades de Erexirn (Fapes), par 
tiu-se para a conscientização das 
comunidades, em especial as do meio 
rural. 

Nas reuniões discutia-se o pro 
jeto destacando-se o sofrimento enfren 
tado pelos agricultores na construção de 
outras barragens, como Salto Santiago, 
Itaipu etc. Sempre que possível, esses 
atingidos relatavam suas experiências. Isso 
ajudou para que os atingidos da Bacia do 
Rio Uruguai sentissem a necessidade de 
se organizar antes do início das obras, 
pois ·. se deixassem para depois poderia 
ser tarde demais. 

A reunião de Concórdia, Santa 
Catarina, em 1979, foi especialmente 
importante. Com a presença de aproxi- 

História da luta contra 
as barragens da 

bacia do rio Uruqual 
. . 

• 
Claudio Brontani* 

Em 1977 o Ministério das Minas e Energia autorizou a Eletrosul a realizar 
\estudôs de,aproveitamentéi energético da 
. J3acil(dô Rio Uruguai. Os estudos sobre 

· .. · () aproveitamento do potencial energético 
. ' ~Ô Ri{> Iguáçu já estavam totalmente elabo 
'rado{Asatenções voltaram -se então para 

· .ó rio Uruguai • 'enquanto último bloco de 
:energia hidráulica disponível na região 
:Sul". 
i . A implantação das barragens da 

· Bacia do Rio Uruguai pela Eletrosul tem 
;coniôobjetivo assegurar uma reserva de 
-•·energia elétrica para o país; estabclécer a 
'fnt~rligação entre os sistemas de energia 
á'riívelnacional, principalmente com os 
:áa, .região S udeste; e concretizar o 
;apiôvéitàniento energético de uma bacia 
â custos inferiores à média nacional. 

. : ' Para isto está prevísta a construção 
Ae 22:::,barr~gensnacionais e ~utrà~ três · 
.no treéhó internacional do Rio Uruguai, 
:dom execúção a'cargo da Eletrobrás em 
>~orivênio com a Aguas y Energia (A YE), 
. ligadaaogovemo argentino. 
' L A construção das 25 barragens 
. na Bâcfado Rio Uruguai ficaria acargo 

· dá Eletrosul, subsidiária da Eletrôbtás, a 
/qual se encontrava subordinada ao Mi 
.: rlistç~o das Minas e Energia; hoje Mi- 
nistério da Infra-Estrutura, 
) ,:,!: Estas barragens fazem parle do 

\P,iâno 2010 da Eletrobrás para; o setor 
<energético. As barragens, no total, 

·!Assessor de. Formação da CR.AB(Cómissão 
Rcgionai de Atingidos por Barragens), Colaborou 
:i:>ara otcxtó final a jornalista Consuelo Pamplona. 
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. ; . 5 ~. . . . . : 
·.·. : ;, A lúta dos atingidos 

Em fins dos anos 70, início da 
chamada "abertura polúica", os agricul 
tores da região Alto Uruguai foram sur 
preendidos pelas notícias de que estava 
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madamente 350 agricultores e represen 
tantes de entidades decidiu-se criar uma 
Comissão - a Comissão Regional de 
Atingidos por Barragens (CRAB) - para 
encaminhar a luta. E saiu o documento 
"Manifesto dos Agricultores do Alto 
Uruguai Gaúcho e Catarincnse sobre 
Barragens". Colocou-se em dúvida a utili 
dade de novas centrais, questionou-se o 
modo como o projeto foi elaborado, sem 
consulta aos interessados, e chamou-se a 
atenção para os direitos da população 
residente na região. 

Em 1980 foi feito um encontro 
(seminário) para estudar o porquê da 
construção das barragens. Discutiu-se o 
que estava programado em âmbito inter 
nacional a respeito do Sul do Brasil e da 

América Latina para o avanço do capita 
lismo. E surgiu a proposta de outros en 
contros mais amplos. 

No final de 1980 avaliou-se que 
muitas comissões municipais estavam 
sendo formadas "por decreto", isto é, 
sem a participação dos atingidos. Quem 
estava assumindo essas comissões eram, 
na maioria dos casos, pessoas que bus 
cavam tirar vantagem disso. Definiram 
se então linhas gerais de encaminhamento: 
as comissões devem ser compostas por 
pessoas atingidas; investir na formação 
de comissões locais fazendo com que o 
movimento seja assumido por todos e não 
apenas por um grupo. 

Em agosto de 1981, mais de 
300 agricultores atingidos e líderes de 17 

sindicatos de trabalhadores rurais reu 
niram-se em assembléia na cidade de 
Marcelino Ramos(RS). Elaboraram um 
documento chamado a "Carta de Mar 
celino Ramos", no qual são apresentados 
os posicionamentos ê reivindicações dos 
atingidos, entre eles: exigira demarcação 
imediata das áreas atingidas; . fmpedir o 
início das obras antes de.&finir os critérios; 
troca de terra por térrâ ou indeniz.açãÔim 
dinheiro.desde que observadas determina~ 
das condições; com relação a'ói que não 
possuem terra (posseiros·. arrendatários; 
peões, parceiros, índios, eté)odireitô.de 
serem reassentados na região su1 éorri 
terra financiada; assistência técnica, in~ 
fra-estrura e indenização. elas benfeiiô,: 
rias; e acenos coletivos nas négoeiàções 

Nome 
Data para 
entrar em 
operação 

Rio Potência 
MW 

proposta n11 4.6 setembro 1990 25 



com fiscalização e assessoria de outras 
entidades como Igrejas, cooperativas etc. 

· · Em setembro de 1981 começou a 
circular uma publicação da Comissão 

. Regional de Barragens intitulada· A 
· Eilchente do Uruguai. A princípio com 
. ~riÔdicidade irregular, hoje é uma publi 
•·. éaçãc{mensal. A partir do número cinco 
·. aúrrientou sua tiragem e ampliou os te- 

-. ; mâs'tratados, formando um boletim não 
· ; s6 inf<>r'mativo, mas também formativo: 

. t·} ··• · ... · Nosprimeirosanos o movimen- 
.. .. · •· · tôJói_iritegrado principalmente por agri 
.. · · '. é'últôr~ atingidos pela barragem de Ma 

...• ; ·. chlillinho, a'primeíra nos planos do governo. :. Era ô caso · que precisava com· a maior 
; . urgênêfa da organização dos atingidos, 

póis.:à-Êleirosul estava indo às casas dos 
· agricultores com propostas de comprar as 
ty~S para obter área para o canteiro de 
.obras. 

: A comissão era formada por 
poucas pessoas, tinha pouco apoio e sua 
força era pequena. No caso do canteiro de 

<<óoras de Machadinho, o que se fez foi 
~xigirum preço justo pelas terras, através 
de·uma negociação conjunta. Ficou como 

. . saldo negativo o fato dos atingidos não 
· ·. ~xigfrem terra por terra como foi de 
> cidido'~ .no encontro de Marcelino 
:Râfuós(RS). A luta de terra por terra 

:: pàssdu/a ser uma bandeira de luta do 
.•••. • movimento. 

· 'o pessoal da barragem de Itá, a 
segunda a ser construída, veio engrossar a 
comissão, tornando-a mais forte. Mas a 
ÇRAB ainda era vista como um grupo de 
~poto e não como a organização dos 
âtingidos. Poucos. agricultores iam às 
·~uniões; A luta era puxada pelos presiden 

; Íçs de sindicatos, agentes de pastoral, 
· rêpresentantês de entidades e assessores. 

· ·. . . Q exemplo dos companheiros 
atingidcf pela barragem de ltaipu, no 
Parànáffoi o estopim para a luta dos 
atingidÔs de nossa região. Passando o 
filme 'Ó Expropriado, muito se pôde 
aprender com o pessoal paranaense, ., :·. 
.··•.·· • No mês de junhode 1982, dw-an~ 

. · .... úm seminário em Erexim(RS), junto com 
•.•·•·'.iquêstão.das. barragens,foi:disêúiida a 
)/situação da pequena e média produção 
. que com a política do governo estavam 
· Jicando cada vez mais pobres. 

. Tambémem 1982umatingido,o 
'Si. Vicensi, participou de um encontro 
fm Brasília, realizado pela Fetag-RS 

(Q:~eração dos Trabalhadores na Agri- 
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. As primeiras 
mobilizações dos 
movimentos de 

ating'idc,s visam. sempre 
a obtenção de 

:;'. i_nf ermações 
escamoteadas pelo 

"setor elétríce 

cultura do Rio Grande do S ui) para discu - 
tira construção de barragens no Brasil. A 
avaliação do Sr. Vicensi foi de que os 
atingidos dos outros estados estavam 
com mais dificuldades de se organizar, 
por falta de apoio, de informações e de 
difícil acesso. Na Bacia do Rio Uruguai, 
os atingidos têm um bom apoio dos sindi 
catos, CPTe faculdades, o que não acon 
tecia em outros estados do Brasil. 

. Em 1983 aconteceu um fato 
importante para a divulgação do problema 
das barragens na opinião pública do es 
tado e do país, Foi a Romaria da Terra, 
que reuniu, no dia 15 de fevereiro daquele 
ano, cerca de 30 mil pessoas em Carlos 
Gomes, município de Viadutos(RS). O 
tema: "Barragens- água para a vida e não 
para a morte". Já no dia 16 de fevereiro 
de 1983, o general Costa Cavalcanti deu 
entrevista ao jornal Zero Hora, de Porto 
Alegre, afirmando não haver projeto para 
o aproveitamento energético da Bacia do 
Rio Uruguai No mesmo jornal, o presidente 
da Eletrosul, Thompson Flores, afirmou 
que as obras de Machadinho começa 
riam em dois anos. Em quem- acreditar? 
Essas afirmações desencontradas mostra 
vam a falta de seriedade e era visível a . . 

forma como tentavam enganar os atingidos, 
tentando desmobilizar o trabalho que vinha 
sendo feito com muito sacrifício e muito 
custo . 

No início de 1983 houve uma 
avaliação dos trabalhos realizados pe1a 
comissão onde foram constatados, por 
um lado, alguns acertos como: elabo 
ração de material fazendo com 'que as 
informações chegassem a todos com maior 
agilidade, envolvimento de alguns sindi 
catos e entidades de apoio, :reuniões a 
nível local, municipal, regional e interes- 

tadual, mostrando que os atingidos 
começavam a ser sujeitos de sua própria 
história. 

E, por outro lado, as deficiências 
entre elas: não existência de comissões 
cm todos os municípios; atingidos que 
confiavam mais nas informações da Bletro 
sul do que nas do movimento, mostrando 
que a participação ainda estava fraca. 

Não às barragens 

No mês de setembro/Sê foi reali 
zado o I Encontro Estadual sobre Implan 
tação de Barragens na Bacia do Rio Uru 
guai, no auditório da Assembléia Legis 
lativa do Rio Grande do Sul, com apre 
sença de aproximadamente 500 pessoas. 

Neste encontro, decidiu-se pela 
não construção das barragens na Bacia do 
Rio Uruguai e foi aprovada moção pedindo 
ao ministro das Minas e Energia a desti 
tuição do presidente da Eletrosul. 

Com o apoio vindo de todos os 
lados, fortaleceu-se a proposta da comis 
são de que era preciso e possível barrar a 
inundação da região. 

Em dezembro de 1983 foi reali 
zado o II Encontro Interestadual dos 
atingidos por barragens, cm Palmitos(SC), 
com a participação de atingidos de 26 
municípios e diversas entidades. A deci 
são foi de reafirmar a luta contra a cons 
trução das barragens e a favor da reforma 
agrária. 

As principais razões da Juta con 
tra as barragens podem ser agrupadas da 
seguinte maneira: 

a) Ambientais: riscos ecológi 
cos e ambientais; poluição dos rios; 
mudanças bruscas no clima da região; 
possibilidade de ocorrência de doenças, 
como é o caso da malária; e possibilidade 
de terremotos. 

b) Sócio-Culturais: alagamento 
de pequenas propriedades rurais; êxodo 
rural - migração forçada; aumento do 
desemprego e da violência; destruição da 
cultura do povo e esfacelamento da vida 
comunitária; ausência de planos para 
reassentamento das famílias; total insegu 
rança para a população que vive abaixo 
das barragens, haja vista a experiência do 
"dilúvio" já vivida por ocasião das últi 
mas cheias; implantação de grandes pro 
jetos contrários aos interesses da popu- 
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Paisagem do Rio Uruguai 
próximo à barragem do ltá 

lação; desestimulo às iniciativas das 
populações na busca de fontes alternati 
vas de energia; isolamento de regiões; e 
insegurança para a população em geral. 

· . e) Econômicas: desaparecimento 
de terras férteis que estão produzindo 
alimemos; aumento do endividamento 
interno e externo; direcionamento do lucro 
para as multínacionais; diminuição, ao 
invés de aumento, da área de terras para a 
produção de alimentos; agravamento da 
crise econômica de que o.país.esta sendo 
vítíma; empobrecimento dos municípios 
e da. região; favorecimento aos ricos da 
cidadeque ÍJJ:lpleme~tarão seus süíos de 
lazer nas margens, dos lagos, deixando 
assim .sem terra aqueles que precisam 
prod~ir alimentos; dúvidas quanto à vida 
últil de uma barragem, (há informações de 
queduram em média 30 anos); especu 
lação imobiliária; e exploração dos. tra 
balhadores rurais pelas colonizadoras. 

Em março de 1984 a. Eletrosul 
. publicou uma cartilha com finalidade de 
divulgar as vantagens da construção das 
barragens de Itá e Machadinho, intitulada 
Averdade sobre. as barragens, contendo 
referências aos aspectos sõcio-econômi 
cose informações.gerais sobre as indeni 
zações. 
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A CRAB publicou outra.Jntitu 
lada Barragens: as verdades que a Ele 
trosul não diz, colocando trechos do ma 
terial publicado pela Eletrosut e acres 
centando outras informações'. A cartilha 
da CRAB foi muito utílizada pelas lide 
ranças do movimento nas reuniões com 
os atingidos. 

A luta começou a ,se ampliar além 
da região de Itáefytáchadinbo, No mês de 
março foi realizado 110 . município de 
Alpestre (SC) um encontro regional con 
tra a construção das barragens.promovido 
em conjunto com atingidos e sindicatos 
dos trabalhadores rurais. Neste. encontro 
participaram mais de três mil pessoas! Lá 
definiram "Não às Barragens", 

Itapiranga tomou a dianteira da 
luta em Santa Catarina chamando a Eletro 
sul para conversar num encontro com 
mais de 1.800 presentes, Como a empresa 
não tinha nenhuma proposta concreta de 
solução para os atingi9os,.este.s decidi 
ram de vez impedir o trabalho da Bletro 
sul na região. Expulsaram e, perseguiram 
funcionários da empresa, , Numa grande 
concentração, começaram ~. arrancar os 
marcos que haviam; sido. fincados nas 
propriedades a serem atingidas. Após estas. 
reações, a.Eletrosul afastou-se da área da 

barragem de Itapiranga, cuja construção 
agora está prevista para o ano 2000. 

Com mais de um milhão de assi 
naturas denunciando os problemas tra 
zidos pela construção das barragens, uma .·· 
comissão de agrícultores levou o abaixo- · 
assinado para Brasília em 1984. Foi.en-. 
tregue ao então '!}inistr9 de ,Assuntos: 
Fundiários, Danilo Venturini, .demons 
trando a repercussão que a questão estava 
tendo na região bem corno o apoi°'Jluta 
dos atingidos. '., .- ·, · . · _ _ ... · ·,,, .. ··, 

. No .. final deste mesmo, ano fo.i 
realizado em Porto alegre, o II Eflc()n~() 
Estadual sobre a Implantação de: .. Bar-. 
ragens 11a Bacia do Rio Uruguai, com o 
apoio da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul. Foi pedido o fechamento, 
da Eletrosui e a substituição das· bidreÍé 
tricas previstas no. Rio Grande cicts~(ê 
S~ta Ca~ná poi telllloelétric~ móyidas 
a carvão vegetal. Os representantes dos'. 
governadores do Rio Grande, do Sul;e. 
Santa Catarina apoiaram a suspensãodas 
obras. · , ::. · , · . - '.· 

Em f unção. do _cr;escimento M, 
movimento dos atingidos Surgiu, liUtode,~, 
nominada de Equipe de•.Justiça.~_T,r.a~; 
balho da Barragem de Machadinha~ um 
grupo <;ujo obje.tiyô erao de ajt1$1;,,a: 
Eletrosul ,a. viabilizar, a,~nsf!Uçã9_da, 
barragem. Esta equipe era formada peÍos 
prefeitos de Viadutos, ,Ouarama~ Max.i: 
miliano de Almeida, Marcelino Ramos e 
Erexim, do Rio.Grande dó ~~~.,p0(dire-. 
tores de cooperativas; pel9 presiête#«(da: · 
Associação dos Municípiosd0Alt9Uru.~ 
guai e pelos donos de ~lgurraas .rãdios ;da_ 
região. Eles . buscavam l ''beneffêíost••• 
pessoais e para os (IlÜnicípie>s,.taii,êonioi.,, ., ,,_ 
pontes, asfaltos, escolas, etc. : - · _. : . , .·-. '.- 

1;,. Comis'são, .; ~egiÔnal . dos 
Atingidos divulgou amplame11teuma no 
ta de esclarecimento sobreos reais obji!tk 
vos da equipe a favor das barragens e 
reafirmando a luta dos atingidos. . · 

Nova estruturação' . . .. 

A organização geral da CR,AB 
passou a ser mais bem estruturada: cernis 
sões locais, comissões municipais; cernis 
sões regionais e executiva geral. 

Esta reestruturação foi· feita no, 
início de 1985 para maisbem se adaptar 
às exigências da.luta. Comoa.Bacía do. 
Rio Uruguai é grande, foi feita uma divisão 
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em quatro regiões: Região 1: Itá e Ma 
chadinho; Região 2: Itapiranga e Iraí: 
Região 3: Lages; e Região 4: Chapecõ. 

A partir deste momento, as re 
gionais passaram a encaminhar a maior 
parte das lutas concretas nas suas regiões. 
A'únídade da luta é garantida através 
das reuniões da executiva geral' do 
movimento. 
.: '·:.·No· mesmo ano de 1985 os 

atfngidos de I tapiranga (SC), angustiados 
pela falta de informações, expulsaram 
ôs'f uncionários da Eletrosul da região e 
aiêrtarani que à insistência de retorno 
póderiâ signíflcarconflitos violentos'. Até 
.hojê' a Eletrosul não voltou à região. 
,,<·.: e r Dê· outro lado a· barragem de . : , . 

M~êhàâinho, que era prioridade, 'ficou 
eri{sêg"undó plano. A empresa- passou à 
'desefi:vólver uma campanha 'publicitéría 
ierifaridó mostrai a falta de progresso e de 
êrie\g'iâquê poderia ocorrercaso as obras 

· riãdfôssem· construídas. E começou uma 
-.pâúticà':de cooptação de'dirigentes síndi-: 
cais, prefeitos, agentes de pastoral, dire 
tõfes''de ccoperatívase-Iíderanças dos 
prõprfos atingidos/ A Eletrosul tentava 
;dês'ê'orihécera'existêriêia aa-·CRAB·, ne-: 
gôciahêlo'\êôin' ~s lideranças cooptadas. 
ÇÔfüÓ"~ses:••represcntàntes" não tinham 
re.§'paldo;·as fiegoêiaçõês: fracassaram. Com: 
isfo:passoü a ser'recõnnectda a fôrça· que 

;···_t···:~:;7[~:~66~n:~°:~iodv:~f:!i~d{• .. ·~:~nk: 
CifüíiinaTEspefldiãô Amim, encaminhou 

. . urlfptõjeto dê lei éfcrmouuma'corriissãô 
•âãAsseiribléiaLegislàtiva dó Estâdo pâiâ· 
)âêompâriháfa lmplarúaçãódàs barragens/ 
· Nô:ieritâ'ntó/ este projeto foi· anàlisàdôte: 
, ,rêjêitàdô'pelóst'ágricúltôres·:por nã6'-ter· 
representatividade popular;" / ·. ·. ; <' ·,, 

. ::-.,);\ .. [;uma Cómissão dé'33 agricultores, 
repl'êsentarido as 40'iriil famílias atingidas, 

. ·. rdr:~r1Brasília falai' corri o ministro 'das' 
·• • • .MirtãfêEnê'rgii,· Aureliano Chaves! para 
êxigir a slispérisã·o definitiva dàsobras.' 

A comissão também teve au 
diênci!li~C?lll. o piini~t.ro dél Agricultura, 
.com depütâélos r ederais' e' senadores, os 
quais assinaram um documento contra a 
cónsíniçãô das obras' considerando o clima 
-~étêrisão social naregião da Baciadó'Rto 
'!,:]iuguâi. : ·: 

· ... ·. . •. Nesta audiência foi aceitá â pro- 
... · . . pôstã'dâ formação de uma comissão para 
. . ' ; eitüêiõ~ acerca da geração de enérgia nà 

<iêgiãc>'SÜI/ Iígàda-ao Ministério das Mi 
. náfe'Energia. . 

28 

,.,,..,. 

O relato de 
experíênclas de 

. populações atingidas ~·m outras regipes, 
sêjá '.pessoálrn~nte 

.. : :X ôü 'através dê· .. rel~t~Ff 1l!E!ts, 
•··•: '.j}\It~;',janciro de····.··1986; em 
Chapeçó(S,Ç); realizou-se aI Ásscúnbléia 
Geral'âô{Atingidos da Badht .do Alto 
l.Jiug'uâi',~pós oito anosdêeiistê'ncia do 
rriovimêntê{A organização e o nível de 
participação haviam aumentado signifi 
cativamente. Após uma avaliação e revi 
sãodasaçõesemandamento, foram toma 
das algumas deliberações, entre elas: 

. A nível de organização: visitas 
aos mtinicípios atingidos;·'cÓ'ncentrações 
anuais por região; artículação cóm'oútros · 
móvimêntos; -réunírenudades- dê' apoio; 
orgârifaar novas comissões; e ter em cada ' 
rêgiãb"pessoa'.s para contatósrãpidos; • 
.,.o,i: c\;(,Wnível de-lutast' impedir a 
cntradà'da Eletrosu l' nas· terras; preparar 
dias de· luta e pressionar polúícosem 
lôdós o~ lnunícípíos: prepararéções con 
eretas; f azer pressão sob ré a' imprensa que 
b'Ôicótâ.1b tnôvimento e arrancar-os últi 
niôS:rriâifos. ' • 
';, ··,-.,,,, ."À'. nível de formaçãb:;·maior· 
utiliiaçãcFdo filme O Expropriâdó; pró 
grainar.'dias de 'estudo parà'a bise·,;maiór 
fúridári)eni.ação'bíbliêa; 'màior' formação 
política; formação de liderançastócupar 
o . boletim ' com artigos de : formação; 
alirrieni.âratiragem do dossiêedívulgar a 
lufa nasescolas e cm outras entidades. 

.:'..' Constituinte: escolher candi 
datos· qúe representem os movimentos .: 

· · .. ,·;- Relação com o poder: não 
aceitar dinheiro .individúalménte; exigir 
pósicionamento dos políticoslócais: exi 
gir eleições diretas e não temer ptcssões .. 

· ·. Posição qúantoàéompra de 
terra pela Eletrosuf: nãó'vendêr aterra: 
manifesto' · de repúdio' e- 'divulgàçãó dos 
que estão vendendo; Juta J)(blá'foforma 

agrária e orientar os que por necessidade 
vendem as terras. 

Após a assembléia, o movimento 
esquentou mais ainda. Os atingidos reali 
zaram encontro em Caibi(SC), com mais 
de cinco mil pessoas, tendo como marco 
uma cruz para simbolizar o protesto dos 
atingidos. 

Na Região 4, dos rios Chapecõ e 
Chapecozínho, os atingidos não ficaram 
parados, iniciaram uma "limpeza" em suas 
terras e arrancaram todos os sinais que 
pudessem lembrar a construção de bar 
ragens. 

Em Sananduva(RS) na Região 1, 
o povo saiu de casa bem cedinho, em 
cima de caminhões, iniciando a caminha 
da em busca dos últimos marcos. Havia 
mais de duas mil pessoas quando foi ar 
rancado o último marco e fixado, em seu 
lugar, uma cruz. . . 

Os atingidos acertaram com. o 
ministro das Minas é Energia, em 1985, a 
criação de uma comissão de estudos sobre 
a geração de energia e o projeto das 
barragens, _mas o governo não fez nada 
disso. Divulgou no Diário Oficial a criação 
de dois grupos de estudos que distorciam 
a proposta apresentada -pelo movimento' 
dos atingidos;": . . 

A direção· do movi mérito decidiu · 
fazerassembléias com toda'apopulação 
atingida, para-decidir' sê participava ou 
não dos 'grupos, de trabalho ê quais as · 
reivindicações dos'atingidós . 

'' -Poi preparado-umtexto - «ver~ 
dade sobre-aComissãoide Estudos'! - · 
contendo · uma· análise. -da -pcrtaria do 
governo 'para que os· 'atingidos discutis 
sem e se posicionassem, A;'decisão· final 
foi a dê parüciparnacomissão de estudos . 
Definiram-se as" propostas : quê· seriam 

. defendidas eos nomes dos atingidos que · 
íamfazér parte'da comissão; · · 

o írabalbo ' de levantamento 'e 
discussão demorou até ô mês dé junho de 
1986. Ao. todo foram necessários três 
assembléias regionais, guarido foi tirado 
um documento reafirmando o "NÃO ÀS 
BARRAGENS!!!" 

Mas, caso as barragens fossem 
construídas; os atingidos reivindicavam 
uma pauta corri 39 itens, dês tacando-Sê: 

. 'Assentamento dos sem · terra 
atingidos (arrendàtãrios.meeiros, parceiros, 
agregados, etc.), com as mesmas con 
dições que eles possuem hoje em lotes de 
terra de no mínimo 15 hectares. 

proposta n2 46 setembro1990 



. A Eletrosul é quem deve as 
sumir a responsabilidade de todas as 
questões que dizem respeito aos atingidos. 

. Indenizar ou reassentar todos os 
atingidos pela barragem antes do início 
das obras. 

. . O preço das terras, benef eito- 
rias e o restante da infra-estrutura exis 
tente deverá ser feito pelos atingidos. 

. A Eletrosul deve recolocar ou 
indenizar toda a infra-estrutura existente 
nas , comunidades (igrejas, pavilhões, 
canchas de bocha, futebol, luz, etc.). A 
comunidade Ç quem decide se opta por 
in,denizaçãe> ou recolocação. 

. . . . , . Que a Eletrosul, imediatamente, 
demarque as terras indígenas. 

· ...•. Terra por terra em RS e SC, 
sendo esta própria para o cultivo agrícola 
e fértil, com condições imediatas de pro 
dução. , . . .. 

. • · • Todos os professores e demais 
profissiónals, que tiverem que abandonar 
suas ,funç~ em decorrência da construção 
das barragens deverão ter seus empregos 
garantidos. ' 

, ,, : Paranegocíarestedocumentofoí ~ 
marcada uma reunião com o presidente o:: .· , , .· .. , V 
da Eletrosul. Após várias tentativas frus- o 
trâciàs.:eie éo_nfipnou a reunião com os -~ 
atingidos, só que dois dias antes ele des- < 
marcou. Mesmo. assim reuniram-se mais 
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de mil agricultores no múriicípiÔ deQê~lio 
Vargas(RS). .Apõs sérias discussões os 
atingidos decidiram êamiiÍhar pelas ruas 
do município e:d~pois trancaram a rodo 
via RS-153, quêJiga c{IriÚniéípiode Ere- 
xim a Passo Funde{:: : ·. '.· . 

O anode'Í98icomêçou coma 
estruturação de mais :umáregião. Foi a 
Região. 5, composta,pelaf três blÍrragéns 
binacionais: Garabí, Róncadõr e'São,Peciro: 

Avanços·.na >. 
' organi~ação, 

No cainavai de 19{f éi; :air@t{ 
tores de Aratiba(RS) quê ~íâvanf'sê~dd 
atingidos pela linha de transmissão de e- 

. . ·-·-·. '". 

nergia, prenderamcamlnhões eoffÔfúri~ 
cionários da Eleirosul, A 'sôiuçãÔ 'fof h 
pagamento das 'ihdcniiações 'no m'esmo 
dia, por volta 'da··meia Í1úite,'•incltisíve 
com ó deslocamento dê múhosºpôiidais 
para o local. ' .·. , ., ',, ', ·. ' ,'' 

· A situação' ágravou.:se quàri'dô 9 
governo federal' dês'apropriÔÚ úma 'áteâ' 
de 2.684"tia p~a:iniciái; ibarràgeírt 'éfo Itf 
ACR.AB recebeu Úm doêufu'e'rito Ôndê'â 
Eletrosúl dizia quihãotinhátêm~'pará 
pensar numa polítiêà;dê' iráli)itjêntô iôi 
atin idos. ' ·. ' ; . ,, •. ,,,; ; 

. g No dia'2ó d~ jülÍú{dt1987; elri 
· · · gicfosf ··· 

Eldtté 
'(R:S)-:'i 
' ' t 

íofºE1 
:'ol:irâs 
: ' • ~- •• J ' 

~iêxiní 
•/.'/';,;!. muesu 
iéââ:E 
~s;t{ân 
;íWâíü1 

do ·àcÔrdó entre atingidos ia. Elétrósui:' 
·(·.-~. =.:. :·._':;:. \. .. .. , 
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Em 6 de novembro de 1987 líderes 
da CRAB foram a Brasília e de lá trou 
xeram a assinatura do ministro das Minas 
e Energia, Aureliano Chaves, concordando 
com o documento. Os atingidos de Itá e 

. Machadinho haviam conquistado o plano 
. de reassentamento. 
· : . Nos dias 21 e 22 de março de 
•· t988; em meio a cantos, palavras de or- 

- dçm, abraços e alegria, é hasteada a ban 
_ deíra do movimento, um símbolo de luta 
. p~ todos os atingidos. Assim inicia-se a 
. IiIAssem bléia Geral dos Atingidos pelas 
: B.arragens da Baciado Rio Uruguai. Nesta 
;assemblçia os atingidos decidem que deve 
: ser criada uma Comissão Nacional de 

. Â:tingidos pelas Barragens (ver boxe). 
_ . Cf'. - .o documento do acordo entreos - 
,· /âiingidós e a Eletrosul determinava que 

- •• •• • _-.: #negociações na barragem de Machadi- 
- ..•• ;tjhÔdeveriamcomeçaremjunhode 19ls7. 

··-·• • {Mâs·êin uma reunião com a CRAB, a 
< ElêÜ:ósul argumentou não ter recursos 
! rihâncêitos para o ano de 1988. - 
· ·· Em assembléia realizada em 

: : Erexim (RS), com mais de dois mil agri- •-;,--_•,.,,,\,'·-·;-; •... · '·,· . . -· . . ' 
-- .- ; é.'tlltores e várias entidades, ficou decidida 

' .. - •. • \Jr,nâ:giânde campanha exigindo suspen 
' /sãô',ctefinitiva da barragem de Màchádi 

- - ,- tihp;}êµjo slogan foi: «Barragem" de 
:<Máêhâdinho Nunca Mais". Após a as 

. sembléia, caminharam até o escritório ·aa: 
••• , .• ::f~gffiJr~;:i ~:e:::attfJ~:Jtr~~6 

} -• >entre 'àrlrigidos e a Eíetrosul. Foram queíma. 
·-) ~QS~g\l~SmarcosecoloCÔu~sê uma pl~ca 
Lêpin§Jto8án emfrente à empresa. · : ·•· 

. \t, ; · · Ouíro fato importante de t:988 
Yftii apartiçipação da CRAB nos Sêmi~ ~ 
; Íl~Osinteinacionais em São Francisco. o 

--·_:f''l~t~1~?~;êe:~!~~~J~e;g~~~- 
f.clêsbân-agens. Foi aproveitada a ocasião 

.. r~,~r~:;Ji~k!t.: 
}n4I1CÍasJ&yulgaçãó daluta dos atingidos. 
. ; }'.}/ :;;''.Çóm ó cancelamen,tó da barragem 
i dê':'Màchadinho, a Eletrosul, • derrotada, .. _• ·,_··•:f~füneçóu Qs trabalhos da :béllTagêip de 

.. :;.: '.Câínpps'Novos/Rêgiãô 3'. ACRAB reali- - - .. ; :;tJ,;~!t;:r~~~rt:e~::#:1~!~ 
:. ;~gem de Machadinhó. Os atingidos da 

?f t!!t~1~:i)~e121: 
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O movimento de 
atingidos é respeltado 
internacionalmente e 
tornou-se umágfâríde 
força política na Bacla 

.doRlo Uruguai 

.· .· 

'Â Região 5 é a região d'as três 
barragens binacionais, na divisa com a 
Àrgeritin'ii (São Pedro, Garabi.e Ronca 
dor). Com a construção destas barragens 
serão alagados mais de 200 mil hectares 
de terras férteis, expulsando cerca de 120 
mil pessoas. Desaparecerão também muitas 
riquezas naturais que acompanham o curso 
do rio Uruguai, como é o exemplo de 
Saltos Jucumã e do Roncador e o Parque 
do Turvo, umàdas últimas reservas tropi 
cais do Sul doBrasil. 
-- No dia 12 de outubro de 1988, 
Dià de Lhta Contra as Barragens; foi re- 

alizada uma concentração no município 
de Porto Lucena (RS) com cerca de 4 .500 
pessoas. 

Na tribuna livre, no pronuncia 
mento das entidades, no Culto Ecumêmico 
e no Ato Simbólico de "arrancação" dos 
marcos, os atingidos mostraram sua re 
volta e sua resistência a este projeto 
faraônico. No mesmo dia, na Região 3, os 
atingidos fizeram uma manifestação na 
área do reservatório da barragem de 
Campos Novos. Arrancaram os marcos, 
que foram queimados em uma grande 
fogueira. 

Foi inegável que derrotas acon 
teceram ao longo do ano de 88 mas todas 
as derrotas sofridas servem como lição. 
Por outro lado, é importante salientar as 
inúmeras vitórias conseguidas durante 
aquele ano. Sem dúvida houve avanço na 
organização, o que é uma condição básica 
para conquista dos objetivos do movimento. 
Nas cinco regiões as lutas foram intensas. 
Os atingidos de Itá deram passos firmes 
rumo ao reassentamento, conquistando e 
garantindo a terra nas mãos de quem nela 
trabalha. As lutas dos atingidos chegaram 
ao movimento ecológico internacional, e 
o movimento foi reconhecido como uma 
grande força política na Bacia do Rio 
Uruguai. 

Cada uma das cinco regiões 
traçaram um planejamento de atividades 
preparatórias com reuniões nas 
comunidades, encontros e cursos para 
lideranças, mobilizações dé entidades e 
políticos. · 

De 18 a 20 de março de 1989 
realizou-se a IV Assembléia Geral do 
Movimento, com à presença de 150 
atingidos da Bacia do Rio Uruguai, repre 
sentantes de Itaipu e Xingu, Movimento 
dos Sem-Terra, dirigentes sindicais, 
vereadores, padres, pastores e assessoria 
do movimento. · · 

Ficou definido que o movimento 
é contrário ao Plano 2010 da Eletrobrás, 
que prevê a' construção de cerca de 165 
grandes barragens no Brasil. O movimento 
incentiva a busca de alternativas diante 
da geração de energia através de grandes 
hidrelétricas. 

Hoje um fator novo é o trabalho 
das mulheres agricultoras e atingidas que 
vem se intensificando. Em toda a Bacia 
do Rio Uruguai a panícípação das mulheres 
tem sido expressiva nas lutas mais locais: 
• 'arrancação" de marcos, manifestações, 
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Encontro Nacional dos Atingidos 

O I Encontro Nacional dos Atingidos por Bar 
ragens foi realizado em Goiânia em abril de 1989 e 
contou com a participação de organizações de atingidos 
de todo o Brasil. Verificou-se que o setor elétrico ignora 
os atingidos e suas organizações na decisão de construir 
hidrelétricas. Não se sente obrigado· a prestar esclare 
cimentos aos atingidos (os planos são sigilosos): o 
pagamento de indenizações e a realização dos reassen 
tamentos não estão previstos nos estudos iniciais do 
governo; o setor elétrico divulga que os efeitos causados 
pelas barragens são sempre menores que os reais, só in 
deniza quem tem título de propriedade; paga indeni 
zações injustas, demora para pagar as indenizações se 
considerarmos que durante vários anos a população ficou 
impedida de plantar, fazer benfeitorias, etc; o setor elé 
trico desconsidera a relação dos povos indígenas com 
seus territórios; o setor elétrico, nos reassentamentos, 
ignora a vontade dos atingidos na escolha do novo local, 
as relações comunitárias dividindo a população, a neces 
sidade de terras suficientes para produzir como anti 
gamente e de infra-estrutura. 

Além de todas estas conseqüências denunciadas, 
os atingidos tiveram a oportunidade de analisar a questão ... 
energética nacional comprovando que poucas empie~as . 
se beneficiam destas obras, quando planejam, quando .· 
constroem, quando vendem os equipamentos e também .. 
quando usam esta energia. As grandes· emprêsâs têm 
grandes lucros e toda a sociedade paga. · 

Os atingidos decidiram enfrentar o Plano 201 O do 
Governo Federal que prevê a construção de cerca de 165 · 
grandes barragens em todo o Brasil, e o objetivo principal . 
é impedir que elé se realize. Para isto os atingidos re- .··•· 
solveram Icrtalecer o trabalho de base; fortalecer a troca 
de experiências e o intercâmbio de informações entre as 
regiões; pressionar as autoridades e o governo; organizar 
um grupo de estudo a nível nacional. , · .· ·· · ·:" .. 

Para dar. continuidade ao trabalho, em' t&ló o. 
Brasil, foi tirado uni' grupo de coordenação nacióriaÍpr9- . 
visório' até o próximo encontro nacional que deverá ser .·· 
realizado eÍn 199'i. Fazem parte dessa coordenação: um 
trabalhador do Sul, um do Norte, um do Nordeste e um 
dirigente do Departamento Rural da CUT Nacional. ·' 

abaixo-assinados, o que vem demonstrando 
a grande força da mulher. 

Na barragem do Itá, as negocia 
ções, hoje, estão paralisadas. A CRAB fez 
uma fiscalização do trabalho da Ele 
trosul no cumprimento do acordo: 60% 
das indenizações deveriam estar feitas até 
outubro de 89. No entanto havia apenas 
23% e as indenizações estavam paradas. 
Segundo a Eletrosul, por falta de re 
cursos. Isso fez com que a população 
atingida ficasse descontente, pois o tra 
balho de negociações estava muito deva 
gar, e sabe-se que a Eletrosul vive en 
trando em outras regiões fazendo pesqui 
sas e levantamentos, o que implica em 
grandes gastos. 

A Eletrosul tende hoje a colocar 
que as conquistas que a população teve 
através de sua organização são como um 
presente dado pela estatal, apesar de sa 
bermos até mesmo através de funcionários 
que estas indenizações justas só vêm 
ocorrendo graças à organização da popu 
lação. É a primeira vez na história que 
uma população atingida se sai razoavel 
mente bem. 

Nas outras regiões a organização 
continua firme. Na Região 4, de Chapecõ 
e Chapecozinho (SC), os atingidos par 
ticipam na formulação das leis orgânicas 
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dos municípios sobre a questão energética 
e meio ambiente. 

Na Região 2, Itapiranga e Iraí, 
tem-se realizado festivais de canção e 
poesia dos atingidos por barragens. A 
realização destes festivais é um impor 
tante instrumento de resgate da cultura e 
de identificação popular na luta dos agri 
cultores atingidos por barragens, 

Na Região 5, barragens binacio 
nais, os atingidos realizaram um ato público 
no ano passado, em Porto Xavier (RS), 
com mais de cinco mil pessoas. · 

Na barragem de Machadinho, no .·· 
dia 6 de agosto de 1989, os. áting1,dos 
comemoraram o I Aniversário de Luta 
pelo Cancelamento da Barragem de 
Machadinho. A Eletrosul até agora não 
tentou entrar na área para trabalhar e os 
atingidos dizem que não se 'responsabili 
zarão pelo que acontecer se a Eletrosul 
quiser trabalhar na obra. 

Muitas foram as conquistas e a 
própria Eletrosul admitiu que "a imposição 
de imigração compulsória, em razãode 
um projeto do governo, não foi aceita." · 

Noutro momento,· a Eletrosul 
admitiu também que "a coisa mais im 
portante que aprendeu neste processo foi 
respeitar a popualção atingida, princi 
paimente a população do Uruguai, que é 

. · .. - ·. 

organizada, inteligente e tên{é'apaÇ:Ídad6 
de participação." · · ·· · ~ 

Este rcconhccírncmo dá.própria 
empresa, bem como o reconhecimento dd 
trabalho da CRAB em outras partes dó 
Brasil, nos mostra que acertamos em muitos 
pontos: · Porém,' não podemos sentar em 
cima do que. foi conseguido,.e perder ó 
trem da história. Muitos são os desafios a: 
enfrentar: o maior deles, 'sem 'dúvida, é 
exigir uma política ênêrgéti9â:qüê)irv~ 
aos interesses do povo trâbafüàdor'brasi:· ·. 
leiro. '' · 

Uma lição âpréndeirios:. Ç me 
lhor enfrentar as empresas, Ôs (ündôriários; 
até a polícia, defendendo nossos direitos 
antes das obras, do quequerer.solucionar 
os problemas depois que as obras 'esti~ 
verem prontas. O interesse dos grandes é 
a obra, o lucro. O interesse dos pequenos . 
é a defesa dos seus direitos, o fim da ex 
ploração. IÍ 



, 
O QUE VER: VIDEOS 
BALBINA, DESTRUIÇÃO E MORTE 
Produção: Câmera 4 - Comunicação e Arte Ltda. 
Direção: Jaime Sautchuk · . . · 
DF /1988/21 '/Cor/U-Matic/Pal-M/Docu mentá rio . 
Víd~o-documentário sobre o desastre provocado pelahidro- 

• elétrica deBalbina, construída nó rio Uaturnã, ~ 176'quilô 
metros de Manaus, no Amazonas. A obra é polêmica, por 
representar enorme descaso pelo dinheiro público e impie 
dosa agressão à natureza. O lago· da barraqem.val inundar 

· mais de 2.500 km2 'para produzir apenas 250;,mil kw de 
' energia elétrica por hora. É como se fosse perfurado um 

' poço ele petróleo pará acender uma lamparina. ·.' ' 
· -'Vencedor do 10<? Prêmio Vladimir HerZog de Anistia e 
Direitos Humanos: 

BARRAGEM 
Realização: TV Viva . . .. 

· PE/1985/9' /Cor/Ü;Matic/NTSC/Documentário' 
Primeira edição de unia série que abordou a· cÔ~strução da 

, . • .. barragem de ltaparica, no sub-médio São Francisco, região 
das mais férteis· e produtivas do sertão' pernambucano e 
baiano, que inundou as terras de 7 mil famílias. A economia 
.e a cultura da região .. 

-,;,-BARRAGEM: AOCUPAÇÃO 
.· ·. Realização: TV Viva 

.. ,,,,: PE/1986/36' /Cor/U-Matic/NTSC/Documéntáriô'' 

·•· A ocupação e paralização das obras da barragem de ltapa 
:~':''riêa 'pôr cerca 'de mil: trabalhadores rurais da região do 

,_,·;:;:,_sub0médio Sã.o Francisco; que reivindicam oiní.cio do seu 
· - ,h ; reass_entamento em terras que· ficaram à margem 'do lago 

· :'.,-,,formado, Vídeo realizado em conjunto com a Fetape em 
::'Cp,rojetÔJinanéiado pela Fundação Ford. . :. • ,< :.:::.: Primeiro Prêmio do Juri Oficial e dó JúriPopular no 
'"'' Festival da Terra-' Unicamp/Mirad, 1987. ' - · 
//'.);~ .. t .-. , 
.,;)BARRAGEM li 
";;;,.Realiza~o: TV ~iva . , ._. . . . , , , " 
1.<J~E/19.86/32'/Cor/U-Matic/NTSC/Documentã_rio_·· 
,i,-D~c~~entário no sub-médio Sã9 Francisc~, ,região atingida 
,.,.:; pelo _lago da. barragem de ltaparlca. Depoimentos das cornu 
'":'. riidadês ríegrá é índia, que habitam e cultivam 'as ilhas do 
·:\:São Francisco, de 'posseiros, meeiros e siiidíc'aiístás sobre a 
,,e;iéluta'pelo reassentamento. A manifestação :realizada:por 7 - 
:),/mil .trabalhadores .rurals dentro da área ide construção da 
,;\sJb,a,r.ragem. 

DAQUI NÓS NUM SAI 
Produção: Renato Bulcão 
Direção: Joatan Vilela Berbel 
SP /1987 /28' /Reportagem 
A construção de grandes barragens no oeste pautfsta levou a 
CESP a se preocupar com o reassentamento de camponeses. 
Antoriio Callado apresenta e comenta este programa que 
anuncia uma das possibilidades de fazer Reforma Agrária no 
Brasil. 

POR QUESO TATAUI'? 
Direção: Siri Azevedo 
BA/28' /Cor/Documentário 
Avaliação do projeto T ATAU (- projeto de irrigação em 
Sobradinho, através de depoimentos de vários segmentos da 
sociedade e do depoimento de uma jovem moradora do 
local. 
Melhor Filme Documentário, XX Festival do Cinema Brasi 
leiro de Brasília. 
Melhor Roteiro, XVI Jornada de Curta-Metragem da Bahia, 
Salvador, BA. · 

SETE QUEDAS 
Direção: Sylvio Back 
P R/1980/1 O' /Cor/Documentário 
Um dos últimos testemunhos visuais das - hoje represadas 
por ltaipu - corredeiras do rio Paraná, as então conhecidas 
mundialmente "Sete Quedas". Libelo ecológico contra a 
agressão à natureza em nome do "progresso". 

NÃO HOUVE TEMPO SEQUER PARA LÁGRIMAS 
Direção: Siri Azevedo 
BA/17' /Cor/Documentário 
Os problemas da cidade e a reação das pessoas, provocados 
pela mudança da sede do município de Remanso,. em fun 
ção da,construção da barragem de Sobradinho. 
- Melhor filme, Juri Popular, XIV Jornada de.Curta-Metra 
gerri da Bahia, Salvador 
- Melhor Trabalho em Pesquisa Antropológica, Paulo' Emí 
lio Sales Gomes, XVI Jornada de Curta Metragem dáBahia 
- Menção honrosa, 1 Festival do Cinema Brasileiro de 
Fortaleza 

.:·,'coMo RETIRAR v1bEOS 
'"'•'Na Gr'andêSão Paúlo, pessoalmente. 
••: No interior de São Paulo e outrosEstados, pedidos pelo 

telefone ou melo Correio. 
• Há urna tiql'Jél_ de cadastro a ser preenchida. 
• Todos os.vídeos estão em VHS (NTSC ou PAL·M). Fica 

vedada à 'exibição em circuitos comerciais. ' 
; ;,. . . .. :-: . . . . ~ 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEVlbEO POPULAR 
Rua Treze de Maio, 489 _;' Bela Vista 

., ... 01327 São Paulo-SP. , . 
Tels.: (011) 284-0586 / 288-9684 

Atendimento: de 2é! a 6é! feira; das 9Js 18 horas. 
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O sertão virou mar: 
a luta em ltaparica 

• 
Celso Pereira de Souza* 
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A luta pelo reassentamento dos 
trabalhadores rurais atingidos pela bar 
ragem de Itaparica foi uma grande luta. 
Foi não, é. A barragem de. Itaparica foi 
construída pela Ciâi I-IÍdrelétiica do São 
Francisco (Chesf), sociedadé de;;êcón'o~ 
mia mista federal, para instalar a usina 
hidrelétrica I..uiz Gonzaga (Itaparica). A 
barragem tem um comprimento de 4km e 
o lago formado pelo represamento do rio . 
São Francisco mede 828km2• A barra- · 
gem fica situada no submédio São Fran- · 
cisco, entre Juazeiro da Bahia e Paulo · ... 
Afonso(BA), na divisa Pernambuco/Bahia/' > 
nos municípios de Petrolândia(PE) · 'ê :, .. 
Glória(BA). Destina-se à produção de·;{. 

Itacuruba em Pernambuco), Rodelas e 
Barra dó Tarraêhil 'n~tBahia';ó~quc fez 
com' quê fossem' àfctadas' apro*imada:.,; 
mente 120 mil pessoas;;dirêta''Ôti'indire';'i 
tamentêr- ·:.,:·:· •.: .;.,·_,._. e,:·;,, 

··>·'A'luta<é;,;póis,\pêlõ:rehssên'tâ;'..C:i 
men lo dás 5'rrii I farn íihl's de liâôáÜfaõôfes:;/, 
rúrais atingidos}>eta'barrâgêfü'de'Iilipíiri:,1 
ca;·quclÔ'ram·désàló'j~dÔs'.dê süa:s'teri$s't .•.. ', 
as melhores tcrhisi propícias à ~í'gÚctjttíf rié .( . 
irrigadà, petdeiidcfstiâs,ijiôf~dia'f;,s~frçfü,;' 
do a desagregação soc~~1V,Assim'Paüütâh .. aast · 

t86;: 
1dtê1 ~~: 
:riôr 
:rêss 
ipâ( 
,:esJ 

ciêntização e esirtilhraçãÓ doiinstn1lncrii-'.;' .'/f/if?'\ 
tos de luta dos atingid6s(priorÍt:ru'í~chtêiJ° ·' .;-·,, · 
os traba 1 hadores furaisi · ·.:: 

. º ( ,, ., ,1:.?{:L'.;·;;> 
• Advogado, ex-assessor _do Pólo .. Sindical do 
Submédió São 'FrànciJCo l'ásfcsio;: da'Dioccsé de 
Paulo Afonso(BA) ·, 'j:·c'Ic-"f 
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~' A barragem está sendo construída, a áglla nos 
atingirá: precisamos nos organizar para quenão se 

repita aqui Sobradinho e Moxotó" ·:. 

,~ - ... Qp(imeuot.rcw~Jio.fül~ 
.•. ·.•a.@~~ÇM~ª das ÇOJ.l;IUJlÁ®À~ ati~id~ 
p~ ~ <.iU,\'.~Q. qQ~. vi,i:i,a,, Foi. (~f ~ 

•.•.:cQ.J.Í>.IJJM<:\~dJ;~ wnJ\~~i:ern qu,~ e@~ o. 
-· · •• · pi:9jAA9, ~ .. l?~em,, SJ.!~ d,iro.~.s~s e 
i c~~i,\~l).t~ .. A}n.®.. Q.eJ,SA éJ?Qpa. n,a®, 
·•·••·.bª1~ij.•··e,s~~®,. ~via .: ·®>: .• spmeQ.~ 
•.... ~9~9~4.e p~,tqrais,~ I~rej~C~~~g, 
( o;p.W,JJ~i(o,,s,. ft,.,.pX~l.11?ª9~·~'ª' aj,~~-Q, r:t~:::=~~; {>~~· ~-:~.~ 
.. ' ; .. · ·A l>PJ+>.lM~P, Qe,s~reg.i~PJ,.~.tb 
@~&Q.Qb.~w.~m,9, 4P g~J_>,;QJ?~rm 

•.. · ;;.;,.;.,,1,.,ne),as ~ndes b"'t:r<>g/i.n,;,: ·j'.S.m, .••. .·. ~!itP.v> 1{~,;. - .• ~~-~ .•••.•.. ~, -.• .. ~:'\~ . ~~. ifA ~Vl~ 

:· e~i~~~.~e i_r:i(h!@~iª qn.<,l~QÇOIJ.~."' 
:r~~ ti,;~~~i~ <!~.s.~~.©,i:lb.Q •. a.~S,Okw.. 

:·•··• e.~M~·tw~.<>tQ •. ~~Olcm (ml!~W,S(am.(l.~q~~ 
. >/ f ~&:.il~ Q,3,i.n.UJJ,Q.a.9~0,cl.e M:<>X.QlÓJ~p:l,_~l)J, 

> .··. , · ... _. · f<;>,~~- 'ª'~~~ {>PI: ~~PW.~~), Assim, o 
: ) :; '. \ ·· cl}Jp. <>n(i,~ caiu a. pregação.e~ propfcio a. 
'fr{;;·oÚviroam,íncio NOS·idosd~ l9:Z3: ·l)lerp.- ····:._:,-:·;-- ,·:.:·_ .-..•.- .. ,-. '•-.··- ......•.. , .. '· .... ,,,( .. - .. ,.,..-,. '•. 

··.· bi;9.$ ~- Igreja percorreram as. cpw.u1.1i$ 
'.. di..s, · aproveítando. as liturgias e x:~u,ni9~ 
.•. · pa.s,t,orais para anunciar: '' a barragem está 
.•.. s~dp.construícla- começou em 1974.-, a. 
. água. nosatingi.r~, preclsamosnos organi 
-. iar para que não se repita Sobradinho e 
M:o~otó." 

_ .... ·.·. A panír das primeiras reações.à 
< pí::êgação e às. primeiras investidas da 

~k,esf: na ãrea - respostas ~ população 
~ii:ida in_oigíMl,i~~- - l>t1s,coµ.-se definir e 
~trutwar os ínsuumentos dê sustentação 
lia h1~ dos trabalb,a.dores. : · 

. . · ·. oi Qe 1914 ~· 1978. o trabalho. das 
.pasto~is da Igreja apoiando.a criação de 

. s;oo;~-@~~-1.U)ajsJ~~ 
~ OPÇ~··Q~ luta através (lQ, r:i:ió~~meQ.~Q.. 
sm.dicàl õe lQbalbadores, niraís, A mai.01- 
ri,â. 4d~; atiog~_4os: era camponesa. P.assoÜ 
~ ~ ~~~ n~ (~~imenJO: e/ou: c~ . 
<!e:~inélica.to.s:em todaa regiã9. Ern 19,76, 
efti$ti~ · apel)as: t,rês . síndtcatos O.OS oito 
municípios ~tingi~os. todos; eles. do lado 
~$rnbu,çaoo. l.)'rg~,,po,rt®to,fort?,lecer 

é ~d~<? instrumento de lutâ escolhido. 
•. · < . ; J~ por essa época criava-se em 
P~ol~ndia o C~tro, QOS Trabalhadores 
Rurais1d~ Petrolândia, com a finalidade 
<te ir ili.enti,vando e apoiando'omoyímento 
sj114içij( da ãrea, além de buscar Uma luta 
~onjlPlta .. ; .. · · 

< Até 1,9.78, o movim,entQ era im 
~uls.iônado. mais pelas pastorajs, com apoio. 
~;diocese ele Paulo.Afonsoe da Regional 
Noidiste U da CNBI{ •· (Conferência 
Naêiôfral dos Bispos do. ~rási1):AS$im, 
fQram}ealizados levantamentos, pesquí 
sas, reuniões e encontros dê. atlngidos, 
visando conhecer a realidade, as conse- 

qüências da barragem e a defesa dos di 
reitos dos trabalhadores. Buscava-se, en 
tão, através dessas atividades, a formação 
de quadros, com treinamentos sobre sindi 
calismo, conhecimento da realidade e a 
organização da luta. Também nesse período 
criaram-se os sindicatos de trabalhadores 
rurais na Bahia e fortaleceram-se sindica 
tos já existentes, inclusive com mudança 
de diretorias não comprometidas com a 
luta e muito comprometidas com os poderes 
locais, que não se confrontavam com a 
Chesf. 

Nessa etapa prevaleceu o mé 
todo utilizado pelas pastorais religiosas 
comprometidas com o social, que deram 
um impulso ao movimento sindical da 
área. A proposta das lideranças pastorais 
foi, então, de não substituir o movimento 
sindical, mas sim de apoiá-lo e dar con 
dições para que ele se desenvolvesse com 
a autonomia dos trabalhadores rurais, que 
deveriam assumir seus destinos. 

Também há de se constatar que 
nessa épQCa o movimento sindical de 
uat>alha<i.ores fl,lrais era bastante ativo e 
em pouco tempo a ~ta~{Federação dos 
Trabalbâdores Rurais d~ Pernambuco) 
e ~. Contag (Ço.n{ede,ação dos. Tral>alha-. 
doees Rurais. na Ag~lcriltUKa) se fizeram 
presentes lla · área, · . · 

S\ij!er:av~~ a primeira etapa. A 
semente e aso~ estavam lançada$. P(é.. 
cisavam ser cultivadas. · -· · 

Pólo Sindical 
A ~gun~e~pa Can.leterizou~se 

peío desen~Qh:im(intQ (las- e(ltidades x:e:. · 
presen~~às ~ OS: sj,tldiêát9S. e.seu movl 
mente -, seu fortalecim~c coordena 
~/lµlic~~. bu.scan<lo.a soma de forças.: 
na, luta contra-o inimigo comum, a Ch.esf .. 

Em 1978. começam os primeiros. 
conflitos entrea Chesf C os.trabálhadores. ' 
A Chesf buscando d.esalojar os ocupantés 
das áreas de interesse para a obraê os 
trabalhadores buscando p~ger•Sllâs terras ' 
e seus direitos, Reivíndica-se, então.Jn- . 
denização justa e prévia, Era preciso re 
petír: "As questões de terra são de com- · 
petência do.juiz e. ri~o.da J?Olícia '.'. O tra 
balho desenvolvia-se 'a parµ,c: da reali 
dade, do concreto, do.exístente, <lo acon 
tecimento. Os sindic~tôs sempre partiam .· 
da realidade, da sua descoberta e do seu · 
entendimento piµ-â definir- á Iinba de 
atuação de trabalho. · · 
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O ano de 1979 foi rico na csirutu 
ração da luta, na sua ampliação e articu 
lação. O movimento sindical de traba 
lhadores rurais a nível nacional definia os 
chamados "Encontros do Vale", que 
reuniam os sindicatos e as federações 
estaduais existentes ao longo do rio São 
Francisco, desde Minas até Alagoas e 
Sergipe. Aí debatiam-se os problemas 
comuns e buscava-se uma articulação das 
lutas. 

Frutos dessas reuniões, surgiram 
os Pólos Sindicais. Caracterizam-se pela 
reunião de sindicatos de uma região que 
tem problemas semelhantes e que se jun 
tam para melhor enfrentá-los. É a união 
de forças. Na região da barragem de Ita 
parica criou-se o Pólo Sindical do 
Submédio São Francisco, que tinha como 
finalidade organizar e fortalecer a luta 
pelo reassentamento através da articu 
lação dos sindicatos de trabalhadores rurais 
da área. 

Desenvolve-se uma intensa 
atividade sindical visando a formação de 
quadros cm todas as áreas onde criaram 
se os sindicatos. Já havia sindicatos nos 
oito municípios atíngídos. Discutía-se a 
atuação da Chesf, promovendo-se encon 
tros de agricultores, concentrações e edi 
tando o boletim Terra Por Terra na Margem 
do Lago. 

É de 1979 o primeiro documento 
oficial do movimento sindical exigindo o 
reassentamento das famílias atingidas: 
Terra por terra. @' 

O movimento já organizado conta O.: r.,: 
nessa época com a assessoria de três pes- ='3 
soas, duas delas vindas do trabalho pas- ~ 
torai. il 

Aqui, o método utilizado era o de ~ 
constantes reuniões onde se buscava: a) .~ 
levantamento da realidade a partir da ] 
palavra do próprio trabalhador mediante ~ 
sua participação ativa nas reuniões; b) l 
entendimento e aprovação das reivindi- ~ 
cações; e) a necessidade de organização e ·g. 
luta; e d) planejar as ações. · < 

Essas reuniões eram desen 
volvidas percorrendo constantemente as 
comunidades, uma média de três reuniões 
por dia, com freqüentes deslocamentos: 
uma pela manhã, outra à tarde e a última 
à noite. 

Mas isso não bastava. Era pre 
ciso massificar a problemática e sua pro 
posta de solução. Usava-se então o bo 
letim, onde foram documentados os pas- 
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sos dados, as reivindicações e apoios, o 
que era importante para animar a luta. 
Outra forma de massificação utilizada 
eram as concentrações, em datas signifi 
cativas ou momentos importantes, quando 
se reuniam de duas mil a cinco mil pes 
soas, nas maiores, quando eram aprova 
dos os planos, as metas, as reivindica 
ções. 

Assim o movimento, ao mesmo 
tempo que cuidava da estruturação e for 
mação da base e das lideranças, mediante 
reuniões comunidade por comunidade, 
mediante encontros de treinamentos, 
cuidava também de massificar suas pro 
postas e trazer a massa dos trabalhadores 
para a luta pelo reassentamento. 

O fortalecimento das entidades 
representativas passava pelo fortalecimento 
das lutas do povo atingido e seu en 
gajamento, quer como liderança, quer 
como participante ativo, quer como massa. 

No caso concreto de Itaparica, a 
estruturação em forma de Pólo Sindical 
com a reunião dos oito sindicatos dos 
municípios atingidos foi de fundamental 
importância, pois essa formação deu con 
dições de desenvolver uma luta articu 
lada, de somar forças, de melhor apoiar as 
reivindicações de cada comunidade e de 

fornecer uma infra-estrutura de apoio e 
um conjunto de assessoria em várias áreas. 

Já em 1981 contava o Pólo Sindi 
cal com três assessores educacionais e 
sindicais, dois assessores jurídicos e pos 
teriormente a assessoria de um agrôríorriO. 
Também essa organ1zâção J o _ apoio 
contínuo de entidades riãô~govêm'amén 
tais possibilitaram liberar trabalhadores 
de sua base de produção agrícola para se 
dedicar inteiramente ao tiilbàlho do 
movimento sindical,o que aprópriârea_li 
dade exigia, dada a dímensãodo problêrna 
enfrentado. · , ' · ' · 

Neste aspecto é im'pôrt,a~te res 
saltar que educativamente os-assessores 
sempre se recusaram a àssumir o papel 
destinado aos dirigentes sindicais. O 
princípio era e é de que eles sã9os donos 
da história. . , - ' \'' . . . , 

A prática da híta de I~pajca 
levou à formação dessêsdingêntêss,indi- 

. . ·.,-.· .... -·, 
cais. 

Permeando· i9{1o esse prd~sso 
de formação e de lutá estãÔ os casos con 
cretos, os enfrentamentófêom âs autori 
dades, com a polícia e com.o Judiciário. 

. . Sem dúvida alàúma,'riuma luta é 
importante saber avaliar: o momento do 
enfrentamento, avaliando suas f()rças; ts 

A proposta' das lideranças religiosas das.' pastorais 
foi a de não substituir o movimento sinc:t~ç~I, .111as 

apoiá-lo e contribuir para a sua autonomia 

35 



do inimigo, o momento conjuntural e 
seus objetivos. O cultivo das vitórias e 
sua divulgação são uma forma de edu 
.cação popular, pois mostra que o povo 

. • unido e organizado pode ser dono de seu 
destino, É um estímulo aos que estão na 
•'Juta~• de adesão aos que não participam 
.dela. 

Em 1980 os trabalhadores or 
; gâ~izãdós pararam as máquinas da Chesf 

-•·• em vários locais. No início da obra houve 
Cpaf.uisação por: mais de quarenta dias até 
'qíi'ê'se conseguisse o pagamento de justa 

·· · ' e prévia indenização. Agora, interdita-se 
u!llâ estrada e se "planta uma roça no 

. 3~fàlÍÔ" para obrigar a Chesf a assumiro 
Ç~ômpromisso de reassentamento de uma 

· cQmUJlÍdade atingida pelo início das obras, 
:;cÔm a ínstalação do canteiro de obras. 

· \Qc9rrem enfrentamentos com os poderes 
)locais·: os prefeitos são subservientes à 
?ChésÍe temem a organização dos traba 
:l~a<lqres como ameaça ao poder político 

·•. êxérêido na base de favores, corrupção e 
, \bêiiefíéiÔs pessoais. . 
é .,. '.'<· · Ao longo dos anos de 1981 e 
1982:desenvolvem-se atividades de for 

. iãl&iniento do movimento sindical, in 
\;iijsfoê com participação em congressos 
: riáêiÔnais. É no lado baiano que aconte 

. cem os maiores confrontos, com parali 
.· .saçãode máquinas da Chesf por longos 
(períodos, negociações e promessas de 
soluÇôes. Os trabalhadores indicam ter 

'. ~onde podem ser reassentados. A Chesf 
/piorriçte " estudar". A paralisação de 

· ,'máq4inás visa impedir adestruição de 
roçâldos trabalhadores. · .. . . . .... • 

: Jf ;J;it°f l~;;!{!~~}~ 
; :balhadores. Paralisam as · máquinas· que 

trabalhavam em jazida de areia e pedras 
'.pQrqlie afetavam suas vidas, a saúde das 

., crianças · e as roças. Os trabalhadores 
: âcâmpam no canteiro de obras das jazidas 
\e impedem o trabalho. A Chesf convoca a 
polícia; Os trabalhadores resistem. Or 
:;gáíliiánHie além da comunidade direta 

:' ;mente atingida, formam rodízio de tal 
fo!llla que cada sindicato se responsabí 
{Iiza:pelaresislência, cada um em 11m dia 
; dàsetiiana. Buscam negociações. . . . . 

. . . Marcada a audiência com a Chesf 
}em Recife (PE), 'quando a direção des 
:,Iôca-se para negociação, a polícia invade 
\ó'âéãiripa111cnto e o destrói, desmobili 
<zando os trabalhadores e garantindo; nas 
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O cultivo das vitórias e 
sua divulgação são uma 

forma de educação 
popular, pois mostram 
queo povo unido e 
organizado pode ser 
dono do seu destino 

armas, o trabalho nas jazidas. Apesar da 
aparente derrota, os trabalhadores àtingidos 
conquistam nas negociações posteriores 
o direito â um reassentamento provisório. 
Até então, dois reassentamentos foram 
conquistados pela luta: o Riacho Salgado, 
realizado em Canaffstula (AL), e o de 
Caruru, realizado em Barboza Ferraz (BA), 
este último provisório, mas com toda a 
infra-estrutura de um definitivo. 

· Os embates ocorriam não só no 
campo.mas também a nível.administra 
tivo, com audiências com autoridades 
góvernamentais, desde os diretores da 
Chesf até governadores de estados, se 
cretários e ministros, sempre na busca de 
solução, de apoio e definição política do 
reassentamento. Pressionavam, ainda, o 
Congresso Nacional, participando de 

, sessões especiais e enviando documentos 
. reivindicatórios. . 

· · _ : Com o enfren tamento do final de 
1982 einício de 1983 a Chesf sentiu que 

.' não poderia mais desprezaras reivindi 
cações ªº movimento sindical e sua or 
ganização. Decidiu negociar. 

· Apoio técnico 

É importante ressaltar que o 
nível de negociação exigia um conheci 
mento técnico e propostas alternativas 
também com base técnica. Daí o desen 
volvimento pelo movimento sindical de 

·. encontrps específicos com técnicos com 
prometidos com a luta dos trabalhadores 
para elaboração de propostas alternativas 
ao tecnicísmo burocrático. Aliava-se o 
conhecimento técnico com o saber popu 
lar dos trabalhadores. 

Outro dado importante no desen 
volvimento da luta de Itaparica foi a va- 

lorização do conhecimento do povo e a 
crítica a esse saber nos momentos em q uc 
era necessária. Esse conhecimento técnico 
é que fez evoluir a luta do "Terra por: 
Terra na Margem do Lago" para "Terra 
por Terra", onde houvesse áreas com 
capacidade para agricultura irrigada, - o 
que é fundamental no Nordeste>. desde 
que na mesma região. 

Grande parte das terras das 
margens do lago são imprestáveis para 
agricultura irrigada intensiva. Desse 
esforço, o movimento sindical produziu 
um documento, aprovado por assembléias 
de trabalhadores, chamado "Diretrizes 
Básicas para o Reassentamento'' ,onde os 
trabalhadores colocavam todas as neces 
sidades para sua vida futura em novas 
terras. Foi o documento base nas ne 
gociações com a Chesf e na proposta de 
alternativas técnicas viáveis. 

Aos poucos os trabalhadores e 
seus dirigentes foram sentindo que a Chesf 
os enrolava. As decisões políticas e ad 
ministrativas tardavam. Durante certo 
período a barragem sofreu lentidão nas 
obras por dificuldades financeiras e políti 
cas. Isso deu tempo aos trabalhadores. 
Mas quando sentiram que a decisão da 
construção em ritmo acelerado era real, 
trataram de exigir da Chesf a decisão 
política sobre o reassentamento. 

De nada valeram advertências 
por escrito. Sem efeito advertências emi 
tidas em concentrações com mais de 5 mil 
trabalhadores. Na última; realizada no 
canteiro de obras, os trabalhadores deci 
diram partir para o "tudo ou nada". 

Assim, em dezembro de 1986, 
decidiram paralisar as obras de construção 
da barragem, já em estágio avançado. 
Decidiram que a ação seria a tomada das 
obras à meia-noite do dia primeiro de 
dezembro de 1986. Chegou a madrugada 
com uma intensa chuva Parecia um dilúvio. 
Impediu a mobilização dos trabalhadores. 
Reúnem-se diretores e assessores. O es 
quema estava quebrado. O que fazer? 
Prosseguir? Recuar? O políciamento esta 
va na obra? Impossível recuar. "Vamos 
invadir à luz do dia". "É o nosso direito 
e o futuro é que está em jogo". E assim 
foi. s 

O canteiro de obras foi tomado e 
paralisada a obra. No início eram apenas 
bravos 800 trabalhadores e seus asses 
sores e· dirigentes sindicais: Os traba 
lhadores da construção civil · apoiaram 
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com palmas e gestos de estímulo. A polícia 
fora imobilizada pela ação firme e não 
violenta dos trabalhadores. Foi uma se 
mana de obra parada, toda documentada 
em vídeo pela TV Viva, ligada ao Centro 
Luís Freire, de Olinda, até que em ne 
gociação com representantes da Eletro 
brás e Chesf obteve-se a decisão política 
de se efetivar o reassentamento, com prazos, 
atos e ações definidas em documento final 
(ver boxe). 

O reassentamento estava garan 
tido. A decisão política na lei e na marra 
fora conquistada. 

Liberado o canteiro de obras com 
o acordo final, passou-se à construção 
frenética de agrovilas nas terras aprovadas 
pelos trabalhadores adquiridas pela Chesf. 

Passaram-se às negociações sobre 
o valor das terras e benfeitorias, garantia 
se o reassentamento de todos os traba 
lhadores da área inundada: proprietários, 
posseiros, meeiros, diaristas, emprega 
dos, enfim, de todos que trabalhassem e 
vivessem da terra. 

Em fevereiro de 1988 inicia-se o 
enchimento do lago. Os trabalhadores 
mudam-se para suas novas terras em agro 
vilas. Falta a instalação da irrigação. Exis 
tem probleinas de saúde, de escolas. Es 
tão desintegrados socialmente. É preciso 
começar de novo. Nova vida, nova terra, 
novo meio. Sem margem de rio, no meio 
da caatinga, à espera da água para irri 
gação. Novas lutas, lutas continuadas, 
novas esperanças ... 

Pedagogia 

O começo foi empírico. Valeu o 
compromisso e a dedicação daqueles que 
se propuseram a alertar o povo. Os méto 
dos foram os utilizados pelas pastorais e 
os vindos do púlpito. 

Depois, à medida que foram se 
organizando, os sindicatos iam fazendo 
seus treinamentos e reuniões. 

Com o fortalecimento dos órgãos 
de representação, com a criação do Pólo 
Sindical e com a necessidade decorrente 
do desenvolvimento de uma luta forte e 
organizada, passou-se a desenvolver um 
trabalho mais estruturado com a preocu 
pação da educação política e da efici 
ência para atingir objetivos. 

As ações passaram a ser 
planejadas. Reuniões de comunidade por 
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Vídeo-Barragem 

A ocupação do canteiro de obras da barragem de Itaparica, em 1986, foi 
documentada pela equipe da TV Viva, ligada ao e_ entro_.L __ uíz_': Freire, ,9e;_._·" :_1 __ ,_ 
Olinda(PE). O documentário trata da paralisação das obras por.mais de mil,,. _-_ 
trabalhadores rurais da região do Submédio São Francisco, reivindicando o seu 
reassentamento. 

A presença da polícia, o diálogo com dirigentes da Chesf edo Ministério 
das Minas e Energia, as negociações e o acordo assinado entre traballlade>l'.es e 
representantes do Ministério foram registrados. Barragens - A ocupação é o 
título do vídeo que resultou desse trabalho de seis dias da equipe da TY )Tiva na 
região. 

O endereço da TV Viva é Centro Luiz Freire - Rua São Bento, 344, 
Ribeira, CEP53110, Olinda(PE), tel. 429-4109. 

comunidade elegiam representantes para 
um encontro dos trabalhadores rurais. Com 
a análise da realidade, balanço das forças 
a nível local, regional e nacional, partia 
se para a fixação de metas e de um plano 
de ação para alcançá-las. 

Na formação de quadros, apre 
ocupação era de capacitar os trabalhadores 
a assumirem suas lutas. Buscava-se através· 
de reuniões e encontros estimular ao 
máximo a capacidade dos participantes_ 
para enxergar a sua realidade, dizer o que 
viam e o que sentiam, descobrir juntos as 
soluções e os caminhos, enfim, fazer com 
que juntos fossem os autores de suas 
histórias. 

Outro aspecto importante e que. 
rendeu frutos foi a valorização do saber 
da própria comunidade. Seus valores, 
atitudes, comportamentos, conhecimen 
tos. A partir da valorização do saber popular, 
avançando na análise mais ampla, bus 
cando -ámpliar eaproveítar o conheci 
mento .que tinha. , Foi .. particularmente 
frutífera essa 'valorização ém episódios 
como a busca dê 'terias'~ a escolha de 
terras, o aproveitamento do conhecimento 
que possuíam do comportamento.daterra 
irrigada - e naelaboraçãodas diretrizes 
básicas. . Muitas reuniões foram : feitas 
buscando, a partir do conhecimento que 
tinham, entender as forças locais na luta 
do reassentamento: o que ajudava, o que 
dificultava e quais as alternativas de su 
peração e de busca de vida melhor. 

Assim, propiciava aos frabàltiáJ 
dores sua participação átiyâ i1a i,topôsta 
das soluções alternativàs e uma coni-" 
preensão da grandiosidade da luta através 
de uma sempre presente' análise de con-: 
juntura local, estadual e nacioifata cada" 
passo da lutá. ·-_ •- .,~ ' _ · · · •. . · · ' ;, : e 

A compreensão das dificuldades 
é de que sõseriam superadascom urna' 
luta muito grande e uma pressão e apoio 
também fortes, inclusive visando ter étêL 
mentos que aJ~~asserrt.erii i'nofu.~'ntós'éiê' 
repressão. O, Pólo ·~indica! ámpliou _ao. 
máximo "possível o leqúf dê ápoios;'ii 
articulação com entidades 'nacionais e 
internacionais, veículos · i:le denúncias e 
de apoio à luta espec(ficÍL'Era à somfde' _ 
forças. · -- _ ·· ; · · .· : ·,; ···• _ > · 

. A organízação' &is síndicatdSé' 
sua articulâçâo através âo Pólo 'Sindiêái' 
deu condições para uma uriid~de de luta e 
de pressão sc,bre a Chesf. q~ê foram fu9,~,· 
damentais, Por outro ládo;·a infui:Cstrutura 
de apoio propici~da),yiê~faau~fíd'·gáfi{p~' 
tiu a canalização de r~êursõs, à ~ÔntiriúJ:: 
dade dásações, o fomccirnênto'dc meios 
e a contratação de uma ~ss'i~soria perma. . _ 
nente (composta em dêtêiminadós m<>~ · 
mentes por até oito \i.5ses~6tes). A.lém . 
dísso, deu condi'ções'."éí{ Íitjeràçãb''f;ffr{ 
diretores m.ai~ engaj'ádqs . pçdêrem '"sê 
dedicar à contínua visitá e' contato crri 
seus municípios e a nível de articulação. 

. Da . assessoria, : foi. exigido um 
trabhlho exclusivo," penriÍlll~ht~, c6ri\:c 
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prometido até as raízes com a luta que se 
desenvolvia. 

: _ O crescimento da visão dos proble- 
- m.as concretos levou a uma educação po 
lítica. As necessidades eram grandes. A 
'cõmpreensão de que a luta não se esgotava 
n<> nívêl sindical levou os trabalhadores a 
assumirem a luta política partidária e, 

.· assim/passaram a participar ativamente 
'.da vida política dos municípios, tanto que 

.... - . hoje há na área quatro vereadores eleitos 
· · · ,pêlo Partido dos Trabalhadores (P1). 

}' r- OreassentamentodasSmilfamí- 
•·-_I{âs dê trabalhadores rurais, pela sua gran 
: diosidade, pelos problemas que envolve, 

·. '. wtas dificuldades de soluções, pela pro 
@stá de envolver o maior número de 

. i@balti:1dores na solução desse problema, 
J~uitas ;vezes se sobrepunha ao aspecto 
iê4ucacfonaL Mas .sempre se voltava à 
:• prátiça, ainda que sufocados, de buscar a 
.. (· ----. -· ,.·, .. · solução a partir da realidade e dos conhe- _ 
i cimentos do trabalhador atingido, a partir 
•. dá participação efetiva dele em todos os 

, i ntomenios. Assim, alternavam-se continu- 
.. :.: k.•.-,<,>': .. -- :. •,. ' -- .- 

: amente: prática-teoria-prática. Não havia 
!.· SÇ>\Úçqes--preestabelecidas. A luta, a análise 
d:ê>.)~ij .- momento. histórico e dos. en-' 
<volyimentQs é que levavam à elaboração 

·--•- 0 dos vários planos de ação e de Ma. _ .. 
_ _-__ _ ·• · Assim, lutaram os trabalhadores 

---, :•.;• ~~s.atingtdos pela barragem de Itaparí- ~ 1a.:,,,fr.:~)i!:t•.>,-A:~\., 
'. ç,~'.;_fon9u1staram novas terras, _ novas. ,!ã _ 

-~"tir~~don~~~!s ;:1~â~~~s~nde estão 1 ~. 
; .e- ;, __ ·,;·~a lutá, sem dúvida, além da ~ 
' êcinqÜista ·ªª terra e moradia, produziu :; > '. (rufüs)le educação popular; de educâção J 

. · ' pol}tiç'a/ retratada no assumir de' 'séus 3 
.... ,1 .··.···-;. : .. , . ... ; ' . ,·: .. :'' : : '. -.· .,· .. 'º 
: \ pr.çptjo~ destinos. A proposta éumaedu- ~ 
; êâçãô libertadora para que o trâbálhâdor -~ 

•.. f ~~ja_o sujeito de sua história e aponte ôs e- -· ------·"···· ---- . . < : caminhos érumos de uma nova sociedade, 
i :fuãi~jtista, mais solidária e mais fratêina'; 

.- ,:'. {i:: \ Mâs a 1uta dos atingidbspe1a 
> ):>{UT~g~m _de Itaparica não terminou, 
; Ççin'tiriuarri a lutar pela implantação do 
' ~is't,~iri:{dê irrigação, pois não dá para 
. ~Ô):>fev1ver na caatinga sem água. Essa 

_ Ílllpl~11,taçãó está atrasada. Não estão so 
.- {~{i§#~do~i ainda, os problemas ligados à 
~s_êolâ, à saúde, ao transporte. Não está 

__ jfüçla:defi~-ido corno será o sistema pro 
ªüti:yc,>;'a comercialização dos produtos; a 
á.~inj_nistração d,os projetos de irrigação, 
etê.:i. ,__ - - 
L: · > --,. _ Corno se vê, a prática educa 
.êfôriaf â partir da realidade vivida pelo 
-·::-· ... :-:· ' . . 
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trabalhador, da valorização de seu saber, 
da análise mais ampla e crítica aprofun 
dando esse saber, da elaboração por eles 
das soluções de seus problemas, terá que 
continuar, sob pena de ser desprezada 
uma experiência profundamente com 
prometida, vivida, emocionante, en 
volvente e ... vitoriosa. • 

,. Foi importante unir o 
scil:>~r popular ao 'saber 
tecnfoo. Essa união 
permitiu evoluir de 
~,'ferra por Terra na 

margem do lago'·' para 
''Terra por Terra" 
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Fevereiro de 1988. Os 
atingidos mudam-se para agrovilas. 
Cada um deles receberia uma área de 
sequeiro e um lote irrigado, dentro de 
um dos projetos de irrigação previs 
tos. Evidentemente, esses projetos não 
representam muítacoisaalém de plan 
tas no papel. 

Nestas condições, os reassen 
tados nas agrovilas, que dispõem en 
tão de uma casa nova mas de péssima 
qualidade e de um salário pago pela 
Chesf (até a efetivação dos projetos), 
não passam de' 'acampados de luxo", 
na expressão de Horácio Martins de 
Carvalho, comparando a sua situação 
com a dos acampados de beira de 
estradas ou de fazendas do Movimento 
dos Sem- Terra no Sul. 

Descenso provocado pelas 
conquistas anteriores, miragem do di 
nheiro obtido das indenizações e dos 
salários que rolam "fácil", cm con 
traste com a situação anterior, oci 
osidade na espera da irrigação, tudo se 
conjuga num quadro de passividade, 
impotência e desordem que pode le 
var à desagregação familiar e social 
do mundo dos atingidos e à desagre 
gação política do movimento. 

Em agosto de 1988, o Pólo 
Sindical e o Centro de Defesa dos Di 
reitos Humanos de Petrolândia, junto 

A questão da irrigação 

com dirigentes de trabalhadores mais reas 
sentados organizam um censo de gestão 
de projetos de irrigação. Para o observa 
dor, três coisas ficam patentes: 

1) a implantação dos projetos· 
não será para amanhã É preciso, por 
tanto, fazer algo já para evitar a ameaça 
de desagregação e manter viva a luta pela 
irrigação; 

2) o saber acumulado pelos tra 
balhadores rurais como pequenos pro 
dutores ribeirinhos do São Francisco não 
é de muita serventia frente aos projetos de 
irrigação. É necessário, portanto, um grande 
investimento em formação (o próprio curso, 
aliás, é um primeiro passo neste sentido); 
e 

3) aparece uma certa dissociação 
entre o curso, visto aparentemente por 
parte da assessoria e dos dirigentes como 
técnico, e o processo educativo. 

Educação de fato é vista mais 
como educação política: educação à par 
ticipação, à luta, ao enfrentamento. E de 
fato, essa. educação política; 'explicitada 
neste artigo, foi e está sendofundàmen 
tal, pois. garante as conquistas do 
movimento. Porém, há dê se perguntar 
nesse novo momento se pode permanecer 
por muito tempo essaseparação entre o 
econômico e o político, o técnico e o 
educativo. 

Atingidos, "acampados de luxo", 

Mesmo sem irrigação, trabalhadores 
fazem esforço para produzir 
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são categorias transitórias - .mas os 
trabalhadores . rurais .•.•. permanecem 
"pequenos produtores", mesmo se 
estão dando um salto no escuro, do 
tradicional ao novo; da beira do rio ao 
perímetro irrigado. O sistema agroin 
dustrial dominante quer vê-los saltar 
para o moderno, para a integração 
agroindustrial. E os que: não con 
seguirão dar esse pulo desaparecerão .. 
sem que o sistema se importe. O novo ·· · · 
processo educativo que está sendo> 
exigido é ajudar todos à dar esse pulo, • ; ; 
mas não nas condições idealizadas: 
modernização, integração; 'subordi 
nação ... e no flnalsubrriissão política: 
e social, desaparecimentc'dos.traba 
lhadores rurais como os sujeitos coleti-' 
vos em: que conseguiram se transfor 
mar como atingidos .. 

Neste Sentido; não poderia 
se dizer que "reassentamento ... se ' 
sobrepunha ao áspecto educacional" 
e que "a prática de búscara solução 
a partir da-realidade e dos conheci 
mentos do tràbalhadoránngldó" efa 
ainda o elemento central.do processo: · .. 
educativo. Ao afirmar isso, o autor. < 
salienta com razão que ás soluções 
para os reassentados pássaro por eles > • > 
e que as conquistas dependem deles. 
Mas o enorme desafio que apresenta _ 
o reassentamento em projeto de irri 
gação não encontra solução na luta . 
estritamente política. Ou melhor dito; · · 
a sua luta polüíeapassa pelo enfren-. 
tamento da questão}coriqmiêá:·, ... ·.· ... 

formas ~~~~~;;ls:?,~~IT::6~1J,i:f,,,,• 
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A luta dos atingidos na 
fala das. ltderanças 

, , " Temos aqui três exemplos de cons 
/truçãq de barragens. em território brasi 
leiro e o depoimento, por parte das lide 

. }a11ças dos movimentos de atingidos, dos 
.·.·• ,'írarist()mos e da luta pela garantia de 
· · ;direitos elementares. · ... , ·.·· 

,K · :, Eraldo José de Souza é dirigente 
jfo PóJo Sindical do Submédio São Fran 
)cisco e ··· vereador na cidade de Petro 
)íândii,,c~ Pernambuco. Dois anos ~pós a 
,')nundação, na barragem de Itaparica, as 

' ]famílias, que antes trabalhavam em terras 
{agricllltáveis, estão reassentadas em agro 
i]vilasC,:em condições precárias. As casas 
)estão rachadas e em alguns pontos os 
/1llórapor~ preferiram abandoná-las e ir 
,Jpâia <>µtros lugares. O sistema de saúde, 
'.{transporte e educação não atende às ne 

. \:essidact.e~c1a população reassentada, r-ips 
flôêa~ onde foram construídas às agroví 
)las, .só é possível a. produção agrícola 
Jairav~~ do uso de irrigação. E nadado que 
·;···· 
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foi acordado foi feito até agora. 
... Edivaldo Pereira de Souza é 

membro da CUT do Baixo Amazonas e 
corno 'tai participa da Comissão dos 
Atingidbs pelas Barragens dorío Trombe 
tas: Elé' também é membro do Sindicato 
dos Trabalhadores R~ràis de Oriximiná, 
no ?ar,á; A b~gem de Cachoeira Porteira, 
no rio.Trombetas, vai atingir a região de 
Oriximiná, e está sendo encarada como 
u~ad~spriorídades do governe Collor. A 
construtora Andrade Gutiierrez, que parece 
estar de olho neste empreendimento, já 
abríu mais de cem clareiras na região e 
vende.u_: a. madeira extraída para a Mine 
ração Rio dó Norte. Mas depois do semi 
nário prC>movido no final de 89 pela 
Comissão dos Atingidos pelas Barragens 
do rioTrombetas, a Mineração Rio do 
Nortejião mais comprou 'madeira da 
Anctrâ.ct.é Guttierrez. Atualmente, o pro 
jeto d,a barragem está na Secretaria Esta- 

dual de Saúde de Belém, para julgamento 
do Relatório de Impacto no Meio Ambi 
ente (Rima). O prazo para o veredicto já 
passou, mas o julgamento ainda está para 
do. A Comissão dos Atingidos entregou à 
Eletronone, durante o seminário, um docu 
mento com as reivindicações caso o pro 
jeto venha a ser aprovado. E estão pro 
gramando dez encontros entre as 90 
comunidades do município de Oriximiná. 

Já a história da luta contra as bar 
ragens na bacia do rio Uruguai começou 
em Ercxim, Rio Grande do Sul, onde se 
formou a Comissão Regional dosAtingidos 
por Barragens (CRAB), e desembocou na 
formação da Comissão Nacional dos 
Atingidos por Barragens. Hoje, a· CRAB 
é uma estrutura de organização diversifi 
cada com muitas batalhas ganhas ria guerra 
contra a desapropriação por inundações. 
Luiz Dalla Costa, que é membro da ÇRAB, 
participou de todo o processo de organi 
zação dessas lutas. 

Luíz, Era Ido e Edivaldo nos con 
tam desde como souberam quê suas terras· 
iriam ser inundadas, as dificuldades de 
organização e o apoio que tíveram, até a 
conscíentização de que seus problemas 
são parte de uma hita maior, por um novo 
modelo de descnvolvirnénto em nosso 
país. 

As entrevistas com Eraldo José 
de Souza e Edivaldo Pereira de S;ouzâ fo 
ram feitas por Jean-Pierre Leroy, asses 
sor da FASE. A entrevista com Luiz 
Dalla Costa foi feita por María _Estela 
Morais. O recorte e a organização do 
material é da jornalista Consuelo Pam 
plona. 

A notícia 

Edivaldo Pereira de Souza; 
(CUT do Baixo Amazonas, Pará)-' No 
começo não consegúíamos saber o que a 
Engerio queria com ()S .trabalhos de le 
vantamento e pesquisaiSõ 'obtínhamos 
respostassuperficiáis. Só ficámos sabendo 
que iria ser construída umat'cachoeira" 
.quando um rapaz se recusou a dar entre 
vista até receber: explicações. Depois; 
durante uma reunião da Comissão de Di~ 
reitos HumanosdeOriximínâ, um técnico 
da.M~tj~táçãóRio_do Norte contou que à 
·êrnpresajá_itavacm fásê finai depesquísa. 
Já para saber a reação da população, se 
seriamansa:-fAté aí'nãôtínhamos tido 
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nenhuma informação oficial sobre cons 
trução de hidrelétrica. 

Luiz Dalla Costa (CRAB) - 
Alguns professores aqui da faculdade des 
cobriram o projeto de construção da barra 
gem e começaram a discutir com lideran 
ças. Inicialmente o trabalho foi puxado 
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). 
Com o passar do tempo é que a Comissão 
Regional dos Atingidos por Barragens 
(CRAB) passou a ser de fato a organiza 
ção dos atingidos. E a Igreja, de articula 
dora, passou a ter um papel de apoio. 

Experiências 
anteriores 

Eraldo José de Souza (Pólo Sin 
dical do Submédio São Francisco) - Nós 
tínhamos o exemplo de Moxotõ, da bar 
ragem de Sobradinho, na Bahia. Em função 
do drama e do desastre que aconteceu 
com os trabalhadores rurais dessas regiões 
é que nos organizamos e passamos a aler 
tar sobre a vinda dessa grande barragem 
que era a barragem de Itaparica. Os tra 
balhadores de Moxotó e Sobradinho ti 
veram a terra inundada, e como a direção 
do sindicato não funcionava, eles per 
deram tudo e estão até hoje sem ter aonde 
trabalhar. 

Luiz Dalla Costa - Tivemos o 
exemplo de Itaipu e também de Itaparica, 
onde as coisas não deram muito certo. Do 
pessoal de Itaipu, por exemplo, muitos 
foram parar no Acre. Em Itaparica, o 
pessoal só ganhou terra depois que a barra 
gem já estava pronta. E foram para lá sem 
a irrigação. Isso deu todo o tipo de problema 

Edivaldo P. de Souza - Quando 
o Governo Federal criou a Reserva Bio 
lógica de Trombetas, mais de 60 famílias 
foram expulsas de uma hora para outra. 
Tiveram de pegar as trouxas e armar 
acampamento na beira do rio, com inde 
nizações que nem sequer cobriam as plan 
tações. Então nós pensamos: se o IBDF, 
que defende a vida e a natureza fez um 
trabalho desses, imagina como será a 
Eletronorte ! 

A posição dos 
camponeses 

F..divaldo P. de Souza - Não somos 
contra as barragens nem contra o pro- 
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gresso. Mas desde que venha contribuir 
com o bem-estar da população local. Essa 
barragem de Cachoeira Porteira não vai 
servir a nenhum município da região. 
Durante dez anos servirá energia elétrica 
diretamente a Manaus (AM). Depois, 
segundo o Rima (Relatório de Impacto de 
Meio Ambiente) haverá uma discussão 
para ver se a anergia poderá ser estendida 
ao resto dos municípios da região. Se ex 
pulsarem o pessoal sem ter onde assentar, 
ou abrir uma estrada e colocar todo rnurido 
Já pra morrer de fome, sem urna proposta 
de saúde, educação, então sorrios contra. 

Luiz Dalla Costa - Ener 
gia é necessária. Mas é importante saber 
para quê e para quem. A de Tucuruí, por 
exemplo, está produzindo cerca de 8 
milhões de quilowatts e metade dessa 
energia está sendo vendida para três 

empresas multinacionais a unÚ~rçÔ do 
custo. O megawatt custa 38 dólares, e é 
vendido entre 10 a 16 dólares. Isso dá um 
prejuízo ao Brasil, enifÔonade subsídios 
para essas em presas; clef bilhão dê dó~ái'~ 
por ano. 

Propostas~e .. 
contráJiropôstas 

Edivaldo_.P\_ de JH~za - A 
Eletronorte propô~ um âs,s~ntame,nto ex 
trati vista. Questiórlâm~S: A éasfa11ha, que 
tem bastante, está 'iià reserva 'biológica. 
Não tem_sentid() Ulll assentamentodeste 
tipo. Nós propomos _ um assentamento 
agrícola, Na regiãô'tent cupuàçu;· açaí, 
maracujá. Mas é tudo muito pouco, e 
dentro da floresta. Para que pudessem ser 

41 



aproveitados numa indústria para expor 
tação, como nos foi colocado, os frutos 
nativos teriam de ser plantados. 

Nós também não queremos in 
denização. Queremos é saber o valor que 
eles têm a oferecer. Se eles oferecerem 
dez mil cruzeiros, então vamos falar pro 
pessoal: -Quantos meses vocês consegui- 

: rão sobreviver com esse dinheiro? Eles 
podem dar dez mil cruzeiros, mas a terra 

·, dá a vida de vocês. 
.·· ·• ·.· Luiz Dalla Costa - No começo 
. · 'pr~punhamos a troca de terra por terra. 
Más na prática conseguimos também o 
\reassentamento para os "sem-terra". 

.·. \T,ivemosdificuldades com a indenização. 
· Queríamos que o atingido determinasse o 
! preço da terra e também o reassentamento 
·:para. a população que hoje está acampada. 
.;Mas isso não conseguimos ainda. Temos 
;também uma proposta ainda não aprovada 
:pela Eletrosúl: de que a porcentagem 
destinada ao pagamento da propriedade 

')(paraos'que não tinham terra) seja utili 
' :zâdâ na compra de máquinas ou naínsta 

.. Iâçãó de uma indústria que beneficie 
• jprajutos plantados pela comunidade. 
·. IL t .Eraído José de Souza - Em 79 

..•..• téivindicivamos terra por terra na margem 
:do lago. Mas depois evoluímos para o 

·, .. reassentamento. Reivindicamos as agro- .· 
··.· 'vilas; e encontramos dificuldades com a · 
'Chesf (Companhia Hidrelétrica de São 
Francisco) nas cláusulas do acordo. Eles 
.não queriam dar terra para quem, havia 

,· deixado as plantações para trabalhar na 
·· obradabarragem.Btambémnãoquedam 
'aceitar quem já havia sido indenizado e · · 
depois voltou. Começaram a excluir muitos 
trabalhadores. Reivindicamos também um 
salário de subsistência para que os traba- 

' lhadores não morressem de fome en 
quànto não tivessem condições de pro- 
dúiir. , - 

Lutas e organização 

. . • Eraldo José de Souza - Em 1979, 
a-:cHesfderrubou seis casas de traba 
lhád6rês sem pagar nada. Como os traba- 
1h1dôrês não aceitaram o valor da pro 
p<:>stâ, 'a' Chesf conseguiu, do jÜiz de Pe 
frôtãndfa (PE), uma liminar para derrubar 
ascasas. E fizeram isso. Respondemos 
C?lll urria grande manifestação. A polícia 
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rasgou as faixas, prendeu alguém, mas 
nós soltamos e fizemos o ato. 

Em 80 teve outra grande mani 
festação para arrancar da Chesf o mapa da 
área que iria ser inundada, pois nem isso 
ela queria dar. O movimento continuou se 
estruturando e a equipe de assessores 
aumentando. 

Mil novecentos e oitenta e um foi 
um áno muito corrido. Conseguimos 
reverter um decreto do presidente 

. Figueiredo que desapropriava toda a mar 
. gC{ll'dolago por utilidade pública. Fizemos 

. - manifestações com mais de cinco mil tra 
-. balhadores, um abaixo-assinado.a comis 
. são f dia Btasília e conseguimos esta vitó 
, ria. Eu seí que nessa história toda pas- 
sarnes a ter um pólo sindical organizado. 

· •· Em· 82 a Chesf estava retirando 
···cascalhó para colocar na •.. barragem. A 
poe~ra causava tanto prejuízo às verduras 
e à saúde das crianças que resolvemos 
paralisar esse trabalho. Durante 15 dias, 
e~frentando a ação da polícia de choque, 
ac'aÍllpamôs no local para não deixar tirar 
maisfnada. Cinco trabalhadores foram 
prêsôi. · No final conseguimos negociar 
ulll ~seritamento provisório. 

···• ·, .· Em 85 já estávamos apavorados 
com tanta negociação, promessas e docu 
mentos. Na prática, só a barragem subia. 
Bntão jogamos cerca de seis mil pessoas 

·. dentro do canteiro de obras'e paralisamos 
•. tudo por um dia. Avisamos que se o 
reassentamento não se concretizasse 

·.·, poderfamosvoltar e parar tudo. 
. . Passou mais um ano e as coisas 

não andavam. E a barragem a todo vapor. 
Até que no dia 15 de outubro de 1986 
decidimos, com os 104 representantes de 
área, parar aquela barragem. Iria ser no 
dia 30 de novembro à meia-noite, porque 
temíamos a ação da polícia. Passamos a 

Energia é importante 
· pa,ra quê e para quem? 

· .. Metade da energia de 
Tucuruí é vendida para 

. três empresas 
multinacionais a um 

terço do custo 

nos organizar. Arranjamos carne, feijão, 
milho e arroz. Levamos um caminhão 
com depósito de água, madeira e ripa para 
armar as barracas. E um caminhão com 
lenha. A lenha tinha dois objetivos: além 
de servir para cozinhar deveria servir 
também para o caso de nos defendermos 
de uma ação da policia, já que não tínhamos 
armas de fogo. E panfletamos os ope 
rários da construção para que não hou 
vesse um confronto entre trabalhador e 
trabalhador . 

No dia 30 de novembro de 86 
juntamos todas as coisas, homem, mulher 
e menino e encostamos para Petrolândia 
(PE). Mas parecia que até Nosso Senhor 
estava contra os trabalhadores, porque 
caiu o maior pé d'água na região. Atolou 
carro por todo lado e na hora certa o 
pessoal não chegou. Decidimos que não 
valia a pena entrar com um pinguinho de 
gente. Paramos uma parte do pessoal em 
Petrolândia e voltamos às áreas para buscar 
mais gente e entrar de dia, já despreocu 
pados do que pudesse acontecer. Nessa 
altura a polícia já estava informada e mo 
bilizada. 

Às três horas da tarde do dia 1 g de 
dezembro de 86 descemos todos organi 
zados para a obra. Éramos umas 800 
pessoas. Conseguimos chegar no portão e 
a polícia estava lá. A primeira coisa que 
eles falaram foi que fôssemos em um 
grupo de quatro falar com a direção. 
Queriam descobrir quem eram as lide 
ranças. Então nós dissemos que todo mundo 
era liderança, e demos 15 minutos para a 
direção da Chesf vir falar com a gente. 
Eles demoraram e sentimos que estavam 
nos enrolando. Enquanto isso ia chegando 
mais policia. Até a polícia de Paulo Afonso, 
na Bahia, que legalmente não poderia 
estar lá ... Aí nósgritamos "Vamos en 
trar", e entramos por cima da polícia, 
corrente e tudo. 

Era uma segunda-feira. À noite a 
polícia tentou desmobilizar ,o acampa 
mento. Não conseguiram. Ficamos a terça 
feira e até aquele momento a Chesf não 
estava nem aí para o que estava aconte 
cendo. Pensavam que nós estávamos ali 
só pra sofrer. Decidimos que na quarta 
pararíamos a obra. 

Na quarta-feira de mànhã a polícia 
chamou novamente as lideranças do sin 
dicato. Fizeram um belo discurso de in 
timidação. Com isso conseguiram atrasar 
nossa investida. Mas reunimos as lide- 
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morassem sozinhos teriam direito a lote. 
Eles aceitaram nossa contraproposta sem 
retirar nada. 

Saímos da obra no d.ia 6 de dezem 
bro. No dia 5 o Sarney já tinha assinado 
um decreto. Eles pensavam que só 
sairíamos de lá com o decreto assinado. 

ranças e refizemos o esquema cm poucos 
minutos. Anunciamos pelo microfone do 
acampamento que às três da tarde faríamos 
uma assembléia para informar sobre o 
"papo" com a polícia. Depois passamos 
a orientação para que se almoçasse rápido 
e às cinco pras três se dirigissem cantando 
para o local. Quando todo mundo es 
tí vesse junto, a gente ia gritar e partir pra 
obra sem a polícia perceber. 

As cozinheiras foram rápidas. Às 
cinco pras três a música foi ligada. Os 
trabalhadores foram se levantando das 
barracas e quando foi três em ponto a 
gente gritou e partiu em busca da obra. 

Vinte minutos depois já estava 
tudo parado. Os operários, em vez de 
reagirem, se juntaram à gente cantando ... 
E aí, a polícia acordou. Mas nós já estáva 
mos com a obra sob controle. 

A polícia veio desmobilizar. E 
desta vez um pouco violenta. O capitão 
perdeu o controle ... Mas nessas alturas a 
gente já estava com o som instalado e a 
única saída que achamos, inclusive eu, 
que estava com o microfone na mão, foi 
de gritar para os trabalhadores que en 
frentassem e resistissem ao que aconte 
cesse. Então, fizeram um cordão e a polícia 
não conseguiu entrar. O capitão tentou 
discursar, mas os companheiros começaram 
a cantar e não ouviram. 

Quando foi na quinta-feira adi 
reteria da Chesf desceu todinha de avião 
e convocou uma reunião. Mas a gente 
exigiu que eles primeiro retirassem a policia 
de perto do pessoal. Por quê ? Porque já 
tínhamos a experiência de 82, quando as 
lideranças foram negociar em Recife e 
eles empurraram a polícia pra cima dos 
trabalhadores. 

A diretoria tentou nos convencer 
de que o prejuízo, dois milhões de cruzados 
por dia, era muito grande. Mostramos que 
prejuízo maior era o dos trabalhadores 
que estavam perdendo toda a sua sobrevi 
vência que era a casa, a terra, o meio de 
subsistência. Eles ficaram muito brabos e 
a gente se levantou e disse que só nego- "' 
cíava com um representante do ministro. ·ê 

Na sexta-feira chegou o repre- :§ 
sentante do ministro das Minas e Energia. o 
Negociamos um bocado, mas chegamos -8 
a um impasse na proposta de lote para ~ 
solteiro maior de 18 anos. ~ 

> Voltamos para o acampamento ·:5 e;,' 
com uma -batata quente nas mãos. .Aca- .'i: 
bamos cedendo e só os solteiros que 

Participação 

Luiz Oalla Costa -Lõgico que a 
história não foi assim: íamos lá pedir na 
Eletrosul e ela boazinha vinha e nos aten 
dia tudo bonitinho. Tivemos oito ou nove 
anos de luta e até que paralisar as obras. 

Aqui na região sempre fomos 
muito organizados. com lideranças comuni 
tárias. Temos sindicato e organização na 
Igreja. Mas a estrutura dos atingidos é 
através da CRAB(Comissão Regional dos 
Atingidos por Barragens), que é autônoma. 
Não tem vínculo nem com a Igreja nem 
com o sindicato. Muitas vezes, o trabalho 
da Igreja edo sindicato ajudou a formar as 
comissões de atingidos. Mas em outras 
vezes, foi o trabalho das comissões que 
fortaleceu ou criou sindicatos onde não 
tinha. 

Temos muitas reuniões e isso tem 
um aspecto interessante. O agricultor, 
quando vai uma primeira vez numa reu 
nião, não consegue decidir muita coisa. 
Mas depois quando volta,já bravo, critica 
a visão imediatista. E isso é bom porque o 

imediatismo não tem fundamento nem 
teórico nem prático. Temos experiência 
de que não dá pra começar uma coisa hoje 
e querer que ela termine amanhã: .. 

Em 86 resolvemos participar junto 
com a Eletrosul, Eletrobrás e Ministério 
das Minas e Energia, de grupos de tra 
balho para resolver a questão dos atingidos 
pela construção das barragens de Itá e 
Machadinha. Mas não adiantou nada. Só 
recebíamos respostas vazias, nenhuma 
solução para os problemas e enquanto 
isso a Eletrosul ia tocando a obra e ten 
tando comprar algumas propriedades no 
canteiro de obras de' há. Exigimos a pre 
sença do presidente da Eletrosul e nadá. 
Então os atingidos fizeram manifestações, 
protestos, bloquearam estradas ... e foi se 
criando um clima contrário à Eletrosul, 

Em outubro de. 86 a única coisa 
boa que conseguimos foi que o presidente 
da Bletrosul, cercado por agricultores nuin 
clube de Erexim (RS), assinasse um docu 
mento dizendo que nenhuma obra seria 
construída dentro dos rios sem que hou 
vesse indenização e reassentamento da 
população · ··· . 

Em julho. de 87, numa assem 
bléia com seis mil pessoas, foi tómadâ a 
decisão de que os atingidos não m~,s 
permitiriam a entrada de qualquer fun 
cionário da Elctrosul para demarcação de 
terras. E um grupo de agricultores'começou 
a prender operários e funcionários, que 
construíam a nova cidade dê Itá, no mdo 

Em Oriximiná (PA), população 
diz não à barragem 
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do .mato, Alguns até passaram a noite 
ie~dos. No dia seguinte os agricultores 
entregaram o funcicnârio no escritório da 
.~etrosul em Erexim, Isso repercutiu muito 
.'<ici:iouum certo medo nos próprios fun- 

. .··. _ciqnários da empresa sobre o que pudesse 
Jc:oritecer caso não fosse apontada uma 
)õiução para os atingidos. 
: · •... · Apartirdaíasituaçãocomeçoua 
:sê ~yerter. Agora era a Eletrosul que 
<êstâv.ª com pressa para resolver a questão 

-·• :sôê'iâ[Eles estavam gastando dinheiro, 
'pagán<io aos funcionários sem que estes 
j,µdessem . trabalhar. Aí começaram . as 
pri_nieiras reuniões pra valer. 

'. · .. . Agora nós estamos vivendo um 
. . ::móriíénto de canalizar toda essa luta para 
'lima.organização mais lapidada. A idéia é 
pqtjieçar a ter aqui no Brasil toda uma 
p<>lítica discutida pelos atingidos por 
J:>airagens. Uma política que sirva de base 
>'pá:i:a todas as regiões. Que as conquistas 

. 4~)únà área sejam garantidas em forma 
• . . 'éle.leía ouiros atingidos cm outras áreas . . ·. ·;; : t · .. Eôivaldo Pereira de Souza - ~ 

: ;_llm companheiro da CUT de São Paulo i 
···•_mandou pra gente o Relatório de Impacto {I) 
.···········,· .·,.·. o · nô:Meio Ambiente da barragem de Cacho- õ 
/eµ-a)iorteira. Depois disso preparamos '; 

.. jí~' documento p~a .º": congresso em -~ 
·• \f\lepquer{PA). Distribuímos este.doeu- ,.'.;: 

··. Omerito para certas entidades, mandamos 
. '.6-50 cópias para o congresso da CUT em 
Belém é distribuímos aqui no Baixo 
Âfuaz~nas. . 

··-• ; ·· Teve também um encontro das 
icoinunidades negras do Alto Trombetas, 
· .remanescentes dos quilombos. Foi um 
; encontro muito bom, com 1.500 pessoas. 
-;Láserão cerca de 600 famílias atingidas 
I~jà.Bârragem. Eles formaram uma asso- 

~ i;f{áçãÓe estão participando da comissão. 
{Mãs tem outros; que foram saindo de suas 
:iíênâs e formando favelas na vila de Cacho- 

. l~ir.i Porteira. Estes estão muitointeressa 
}dÔs ria. construção da hidrelétrica. Eles 
'{ê#ãô trabalhando na estrada perimetral, 
}~ihpre 'dependendo do trabalho das 
.Jçfiipfesás. Eles.estão influenciados pelo .. 
. :f ~ss6#l da Bletronorte, da .Andrade qutti 
)'êií;êiê dos grandes comerciantes deOri 
j&!fuirit Teremos um grande trabalho pá- · .. 
c:irât'.iôriscientizá~los de queissonão é bom, . 
.• ;.- ·• ·· Teve um encontre> em Oriximiná 
;ho. dia 25,de julho de 89 ,:que é o dia dos 
;\trabalhadores rurais. Fizemos úm:·~ebate 
/sério com duzentas e poucas' pessoas. 
/Teve a participação do assessor da CUT 

O reassentamento é a opção que se 
tem mostrado mais vantajosa, 

porque beneficia os "sem-terra" 

Apoio estadual, o Paulo Roberto, que também é 
jornalista, o presidente da CUT, Rudi 
mar e o Padre José. Deste debate foi cri 
ada a Comissão dos Atingidos pela Bar 
ragem do Trombetas. Um representante 
de· cada categoria e um de cada mu 
nicípio. 

· .. Estamos querendo fazer um tra 
balho de· conscientização. E estamos 
querendo saber quando as obras irão 
começar, qual a localização das barragens, 
dos canteiros, alojamentos. Queremos saber 
disso para esclarecer a população. Dizer 
até onde o rio vai subir, quem vai ter que se in'udár; quantas pessoas serão transferi- 

• das e tómo e quando essas pessoas serão 
• fovadai. Primeiro a gente tc.m que fazer 
lodo esse levantamento para dar mais 
suporte à discussão. É em cima disso que 
acomissão está trabalhando. 

, • j' Assim que a gente tiver clareza 
do qu1{vai acontecer e puder passar isso 
pra massa, temos esperança de que a 
gente}ai impedir a construção dessa 
barragêm. 

Eraldo José de Souza - Em to 
dos os momentos temos reivindicado à 
Comissão Pastoral da Terra um apoio po 
lítico, de participação nos atos e divulga 
ção. Agora, financeiramente, nada. Mas o 
bispo de Floresta (PE), .· que é a nossa 
diocese, é reacionário. Lá tem lugar para 
.hospedagem, mas só fica o pessoal da 
Chesf ou a polícia. Quando nós queremos 
fazer reuniões, nem pagando é possível 
ficar lá. Já no lado da Bahia é diferente. 
Temos o apoio de D. José Rodrigues, lá 
de Juazeiro (BA). Chegou até a nos apoiar 
materialmente, emprestando alguns car- 
ros. 

Fizemos também contato .com 
sindicatos e associações, em Recife e Sal 
vador. O Crea, entidade dos engenheiros 
de Pernambuco que fiscaliza, .as obras, 
tem-nos . ajudado. bastante; · cederam a 
estrutura de telex pra gente.item divul 
gado notas.; O sindicato dos engenhei 
ros, a CUT, o sindicato dos eletricitários 
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e a Associação dos Engenheiros Agrôno 
mos de Salvador também têm nos apoiado. 
A Contag, sempre que solicitada, com 
parece nos atos. 

Em termos de partido político 
pra nós só existe o PT. O PMDB na região 
de Petrolândia e Floresta é formado pelos 
piores do PDS que tinha. O PSB, partido 
que é até respeitado, no caso de Petro 
lândía (PE), concorreu às eleições junto 
com o PDS, que é o pior partido pra nós. 
E oPDT, que se diz de esquerda, concorre 
eleições com pessoas que foram do PDS- 
2 (aqui tinha dois PDS). 

O nosso ponto mais fraco é a 
parte de informação pela imprensa. A 
gente convidava e eles não apareciam. 
Uma vez.fizemos um grande ato e quando 
a imprensa chegou já tinha acabado tudo. 
Ou então, eles entrevistavam a gente mas 
não ia nem um minuto na televisão ou no 
Jornal Nacional. MasacomitivadaChesf 
eles botavam. Sentimos que a imprensa 
foi nossa adversária, não divulgou a luta, 
o que poderia ter nos ajudado muito. 
Temos compensado essa parte negativa 
recorrendo às entidades. E aí, a imprensa 
tem estourado mais fora do país, depois é 
que termina chegando aqui. 

Luiz DalJa Costa - A Igreja 
nunca se colocou contra a organização 
dos atingidos. Mesmo os que não têm 
uma visão progressista nunca se colo 
caram contra as propostas e reivindicações. 
Eles têm uma posição mais assim, de 
negociação, menos forte que a nossa. Mas 
sempre ao lado dos atingidos. Com os 
líderes sindicais é importante destacar o 
auxílio à organização, fornecendo estrutura, 
casa e pessoal para ajudar nas reuniões. 

Depois de nove anos de luta com 
a Elctrosul consegúimós que cada atingido 
tenhatrês opções.Aprímeira é a indeni 
zação em•dinheiro·e:com preço deter 
minado por pesquisa de mercado. A 
segunda éa troca de terra por terra,(op 
ção meio. abandonada, porque tanto a 
indenização como a terceira opção, que é 
o reassentamento.têm-semostrado mais 
vantajosas). . 

O reassentamento é a opção mais 
importante porque beneficia os "sem 
terra". Eles vão pagar pela terra, mas 
com um prazo de vinte anos, e somente 
com uma porcentagem do lucro da safra. 
E além da terra, conseguimos que a Eletro 
sul construa casa e galpão com chiqueiro, 
estrebaria, armazém e depósito para os 
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implementos. Antes de aceitar o local, 
analisamos a qualidade do solo. E o mais 
importante, a construção da barragem só 
começa quando todos tiverem sido in 
denizados ou reassentados. 

Eraldo José de Souza - . Hoje 
temos 118 agrovilas com trabalhadores 
recebendo salário enquanto não têm con 
dições para produzir. Mas falta o essen 
cial para a grande vitória, que é a irri 
gação. 

É um grande desafio fàzercom 
que esses projetos dêem certo. Será um 
primeiro passo para a reforma agrária. 
Aqui, o trabalhador vai ter 25 hectares de 
terra, uma casa e uma estrutura de irriga 
ção. Terá condições para produzir. Será 
uma reforma agrária concreta, e não co 
mo essa que o roera faz, de botar o traba 
lhador na terra seca e fim de papo. 

A luta política 

Era Ido José de Souza - Estamos 
preocupados com novas formas de or- , · 
ganização, para: que o trabalhador passe a 

ver o outro lado da moeda. Queremos que 
o trabalhador compreenda que não é só 
lutar. pela terra -. É. neçes~io saber ter a 

- terra. Saber°produzii,. sé'_ünir Illais u~ 
com o outro, porque' a prôâuçãê> 'é um 
grande desafio. · . .. . - . . . _' : . 

. . _ . Teril</s. q111{'pensâ/ ria' 'qÚestão 
político-pahHiáriaiqué é qúem impõe as 
coisas paraa gen!~;I>recJsâmqs ~ÜP,ar os 
espaços na estrutura pôlílÍca para dâhnais 

. suporte aos nossos projetçsde irrigação, 
educação 'e da luta .polídcâ ao día-a-dia 

Precisamos .conünuar est.i, luta 
corri uma visão de' 'classe'. Mudar" esse 
sistema. O sistema ideal para o traba 
lhador é o socialista. Só que construído na 
prática, no dia-a-dia, e não no papel e no 
discurso, que é o que a gente vê muito. 

• 
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Meio ambiente 

Edivaldo Pereira de Souza - Para que criar uma hidrelétrica no rio 
Trombetas, dentro de uma árei{ biológica onde tem tabuleiro de- tartaruga, 
'criação de tartaruga, crtação de' peixes ... ? Pela prática da Elctronorte e da 
.Mineração Rio do Norte, temos receio de que)udo fique poluído. . 
.- __ -.· A'natureza é a vida do próprio tr'abàihador:Nós da CUTe do sindicato 

/,'êtltedemos hoje que não é ióàhita pela defes~dos 'sitláríos ou do preço do pro 
;;dutô' que plantamos. Mas if defesa do meio 'ambie'hte. Queremos que todo pro- 

T ::';etodo governo; principalmente esses grancf~\1iíeacabam com a flora e a fauna, 
\ ,"s~jà discutido com a classe trabàltiàdora. Sem as matas, os peixes e os rios nós, 

•. ;i'Cu-abalhadores, não poderemos'sõbrevíver, Então, a defesa do meio ambiente é 
J\:}~afesponsabilidade d~;tod°-s nós. · ' ·•· ·; .· .·. · 

., 
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CDDH 
Centro de Detesados 
Direitos H1..1maoos 

C. Postal 90581-CEP: 25600 
Petrópolis - RJ - TEL: (0242) 422462 

Entidade de assessoria · e · 
apoio ao Movimento Popular, 
cumpre há 1 O -anos seu com 
promisso de "servir à vida, em 
busca de urr-a sociedade, . em 
que todos possam viver em 
dignidade e solidariedade." . .. . , .. ~' ,.· . . . 

O CDDH publicàeni coédi 
çãocom CEPEL .:-...' Cêntro'éfü 

· Estudos·e Pesquisa-da Leopof 
diha a coleção Saúde é Edu 
cação. 

n9 1 - Saúdeda,Mulher,, 
Salvação da Vid~ 

n<? 2 - Participação Popular 
e Saúde · 
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Os índios e a -luta contra as barragens 

O objetivo deste artigo é dar início 
a uma reflexão sobre a mobilização dos 
povos indígenas ante os projetos do setor 
elétrico, a partir da análise de sua atuação 
em 1989. A Constituição Federal, pro 
mulgada em outubro de 1998, reconheceu 
aos índios uma prerrogativa a que nenhuma 
outra categoria de atingidos por barra 
gens tem direito, ao estabelecer que as 
comunidades precisam ser oficialmente 
consultadas. Assim, o Artigo 231, cm seu 
parágrafo 32, determina que "o apro 
veitamento dos recursos hídricos, incluídos 

• 
Leinad Santos e 
Lúcia Andrade* 

os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso 'Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, fi. 
cando-lhes assegurada a participação 1Ú>s 
resultados da lavra, na forina da lei" 
(grifo nosso). 

A participação oficial dorcstâ11te 
da população brasileira dá-se atrayés 'da 
discussão do Relatório de Impacto Ambi 
ental (Rima). A elaboração _deste.estudo 
é obrigatória na instalação 'di ~bh1s ê~ti- 

sadoras de significativa degradação do 
meio ambiente (Constituição Federal, Art. 
225, & 19, IV), como é o caso dos em 
preéndimentos l11drclétricôs.'A'legislação 
ambiental prevê\irnanifêstaçãÔda popu 
lação sobre o Rirri~ 'àtra~és 'de êomcntãrios 
escritos e. a parÚêipaç~ó erÍ(aÚdiências 
públicas (Paulo Âff onso Leme Máchacio, . 
Dí/e'ito Ambi~nÍal Brasileir/Ed. R~v i~ia 
dosTribunais, 1989). - .· . _ _ 

. . .. Desde à promulgação' élâ.hôvá 
Carta Constitucional não houve ainda 
ocasião para q~{âs pidrrog'aúv'á{das . 
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comunidades indígenas se efetivassem; 
· um reflexo, sem dúvida. da crise financeira 
; do setor elétrico que se encontra sem 
condições de iniciar novas obras. O ano 
del989,noentanto,mostrouqueospovos 

' indígenas estão dispostos a deixar .clara 
sua opinião sobre as obras programadas 
antes mesmo da consulta oficial do Con 

. gresso. Foi assim que ocorreu com os 
Kaiapõ, que organizaram, no início do 

". ano passado, o 1 Encontro dos Povos 
Indígenas do Xingo, na cidade da Altamira 

.· (Pará). 

O Encontro de 
.···. ,Altamira 

ós índios souberam 
u$arsuaidentidade O··:- .. . . . .. ; 

étnica, apreciada 
facilmente pelos 
não-índios, para 

sensibilizar a opinião 
pública e conseguir 

apoio político 

governo brasileiro esclarecimentos for- 
. .· . Nos dias 20· a 24 de fevereiro de mais.'Segundo o entendimento dos índios 

•.• · 'íQ89iôs ín<:liosocupararri o cenário nacional era n~cssárfa uma intervenção urgente 
\êi)Wern~ciónal,manifestândoseúrcpúêiio antes'que o projeto se tomasse mais um 
•'à,'ê9nstrilção das' hidrelétricas do Xingu - fato consumado; afinal, dez anos já haviam 

..•... ~qi projeto da Eletronorie' que prevê a passaci'o é ó governo não dera qualquer 
·.·· Írriplimtação de seis barramentos no· do sinal ~y pretender consultá-los. Os Kaiapó 
·, Xtngu' (Kararaô, Babaquara, Ipixuna~ mostraram-se extremamente competen- 
CÔkraimoro e Jarina) e uin nó seuprínci- tes :etrt concretizar seu objetivo, isto é, 
~r:~ru~tê. o Iriri, Este complexo hidrelé- tmrisfÓrmárQ encontro em um fato político 
(#çô provocaria a inundação ele· iaooo marcâ~te, conseguindo mobilizar a im- 
Í<m2, dé Ilorcsias tropicais, atingindo O prensá nacional e internacional ele forma 

· território dos JX)VOS Juruna, Xípaía-Curuaía, nunca· vista. Como Renato Pereira ob- 
, ::Arara; Asurini, Araweté, Parakanã e , servou cm seu artigo "Poder Kaiapõ" 
}Çaiapó;Para maiores informações sobre (Ciência Hoje, Vol. 9, n2 51, março de 
jtprÔjet~. ci. Santos, L. & Andrade, L. 1989: :7g_ 79), o encontro.foi concebido 
{Oigs,).:As Hidrelétricas doXingu e os dentrode uma estratégiade mídia per- 
·(l',bvôslndfgenàs,Comissão Pré-Índiode feita)Os • organizadores doeveiito con- 
($ão<i?aulo, SJ>, 1988. , ' , : ... ... segu@m reunir temas de forte ressonância 
: '{:} / Os estudos para a Implantação 'sím.b~ÍicaeâpelojornalísticÓ(Am·azônia, 
'd9 çmpreendimento iniciaram-se eriú975 iXingµ';Ífrdiós), tendo como contraponto a 
I~';tturânte os mais de dez àilbide pesquisa. 'ameâçade mais um projeto governamen 

é Jihtse seguiram.º setor é1é1r1êo·:não se •1a1(P~iefrà, 1989:78).Toctos os detalhes 
, p~upou em consultar, bu)n.esmfin~ .. }or~i ~trategicameritê esta~lecidos, 

·.· fôrtjlar, os povos da'.regiãó;do qúeJhes '::desd(a escolha do local. do encontro. a 
(âcóntecêria. Assim foi 'por, ~e~s pxópdos ;\ peqúêhâ.:ci<iade de Altamíra, carregada 
•. Íriêi<>S que os Kaiapõ tomaram córiheci- ·. \/dê ~iffip<>Jismo por encontrar-seem plena 
'iríê~fo do projeto e idealizaram ;o'Ehéon-. ; ; :t,.rriazô~ia e próxima aolocal previsto 
trócle',A.ltamira. ,, ' ·. >' ! ' :<' ...•...•.. :- ·.· ,( ;paraii'§otistfução das hidrelétricas - até o 
,~L::.· A idéia básica' do evcnto(ern ;cóiiip<>rtâmcnto no ginásió de esportes 
-~~-á:füai) atenção da;opiniã'o ptíl>li& para, i ;ê,n~~:J$ér'~lizou a reunião. Os •Kaiapó 
â!âmeaça que: se desenhava e:exigir'do ,;~no:Marn.nô local sempreem grupo, or 

·. ?J/L : . . . . .. . . ·. . . . . . , . :nâmêntaêlos, . dançando e cantando com 
·,' :suas}J)qrdúnas, numa demonsll'ação de 

(;-.f, ' ! > forçil'eêióitsmo, idealpara 'as câmeras de 
·.,· ... ···l!riui~~dóras·.···~ · Comissãt···r1_-.fndiÍ>'de. sse. ·'··.··· i te1rm:~~ji~tt 1;<>:~t:r~ :usar sua 

Jlii\nigo integra as atividades de pesquisa do, identidade étnica". aquela dimensão que 
Pf?t~~ma_; •• Ac~m_pan?ament(),dos ,,~pre:;ndi•. • •. ?00,ê ser apreciada' facilmente'~los não- 
inentos Hidrelétricos e os Povos .lnd1gcnas • da •'d' .. ·:. ·· ·b·t· · · ·: · .. . · · ·,· · 
ÇómissãoPr6-Índio de São Paulo; financiádo i'pela m J?~ -parasensi 1 izar a opm1ã? pubhca 
Fúndáção-Fórd. . . , .. . e conseguir apoio político. Como coloca -~iftt{-~.:. : . . .. . .. . ' : . 
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Pereira, tal comportamento "aciona, entre 
a elite educada dos centros urbanos 
(histórica aliada da 'causa indígena'), 
sentimentos guardados com carinho no 
inconsciente coletivo: ali estão 'índios de 
verdade', dcscenden tes . dos fundadores 
da nacionalidade, legítimos guardiões das 
matas brasileiras. Os Kaiapó aprenderam 
a manipular as representações que esta 
parcela da sociedade ocidental construiu 
sobre 'o Índio' e explorar o seu alcance 
político (op. cit.)." 

Junto aos quatrocentos anfitriões 
Kaiapó, participaram do evento represen 
tantes de quarenta povos indígenas das 
mais diversas regiões do país. Estiveram 
presentes também membros de organi 
zações não-governamentais brasileiras e 
internacionais, assim como sete deputa 
dos federais. Foram convidados ainda 
representantes do governo, . inclusive o 
então presidente José Sarney, A Eletroriorte 
enviou ao evento o engenheiro J9Sé Antônio 
Moniz Lopes, célebre por ter-se tornado 
vítima do facão de Tuíra, .e Fernando 
César Mesquita, naquela ocásião ,presidente 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambi 
ente, compareceu na qualidade de repre 
sentante do governo Sàmey:· ·· · · · · 

A presença da Eletronorte no 
encontro parece integrar; uma:esfratégía 
maior da empresa, que:vêrríprocürandó 
construir 'junto à . opinião· pública' uma 
imagem de democracia, irânsparênéfa e 
preocupação como meio ârn biente, âínda 
distante da realidade de )úas ações;'. A 
participaçãoda concessionária CÔricrétirou 
se na palestra do engenhêfrô MdriizLópes 
e na divulgação de mafo11at'êxpHcáÜvo. 
Em seu discurso. o representânte'':da 
EletÍÔnoite defendéti a)mpôrtância do 
empreendimento e anunciou à décisãq'cla 
empresa dê não' !lláis ,úfüiiar pal~vràs 
índfgenaspara nomear hidrelétriêas êâs 
sim modificaro nomedaÜHÊ'l(ru'áraô 
para Belo Monie.'Q projêtóir~~h~eria 
exatamente omesmc\selll chariceg'para 
discussão de· altematiyas/ jnás;<> ,riome, 
seria mudado> úma âütud~ qiiêf~velâ 
bem' a • 'democracia" dc{sêtdr eiéfrkó.' 

··.··•,'o; -matérial (iiv:uÍgadoi:;pela 
Eletroncrte no. encofürd data de oútubfo 
de 1988~ ·Foi prépartidÔ ~16 Consórcio. 
Nacional'de EngenheírMCoÍlsÜltóresS'.A -. 
(CNECt firma de consultoria iesponsável 

·. . lo estudo dê viabilidade.dá UHEKàfâraô:· pe' .. ' .. ' · ··.'·"'.'·"' ·.·' ,,,. ' A empresa teveo .cuidado de adequar o . ~ocu:iir:::·~íttrr1tarim- 



bando cada uma de suas 28 páginas com 
a frase '' Proposta para Debate". O estudo 
intitulado "Usina Hidrelétrica Kararaô, 
Efeitos e Programas Ambientais: Síntese", 
foi distribuído prioritariamente à imprensa. 
Seu objetivo, segundo os autores, era 
"apresentar à comunidade aspectos im 
portantes da Usina Hidrelétrica Kararaô: 
suas características principais, as inter 
ferências de natureza sócio-econômica e 
ambiental, bem como os programas pro 
postos para assegurar uma qualidade 
ambiental adequada na região influen 
ciada pelo empreendimento". 

As considerações sobre os pro 
gramas de recuperação ambiental, no 
entanto, são tão genéricas que é difícil 
saber de fato o que a Eletronorte pretende 
implantar. No que diz respeito aos povos 
indígenas, a empresa apresenta um 
"Programa de Regulamentação e Recom 
posição das Áreas Indígenas", onde 
menciona apenas a necessidade de' 'estu 
dos para a proposição de medidas", ou 
ainda a intenção de preservar a saúde, 
garantir a manutenção dos territórios e 
realizar reassentamento da população 
atingida, sem esclarecer, entretanto, como 
isto vai ser conseguido. V ale ressaltar que 
o documento cita, como "parceiros insti 
tucionais" da Eletronorte na realização 
de tal programa, o Cimi (Conselho Indi 
genista Missionário) e a CPI (Comissão 
Pró-Índio), sem dar-se ao trabalho de 
consultar antecipadamente tais entidades. 
Para uma análise da política ambientaldo 
setor elétrico, cf Viveiros de Castro, E. & 
Andrade, L. "Hidrelétricas do Xingu: O 
Estado Contra as Sociedades Indígenas, 
in: Santos, L. & Andrade, L. As Hidrelé 
tricas do Xingu e os Povos Indígenas, 
Comissão Pró-Índio de São Paulo-SP- 
1988). 

Outra organização que teve par 
ticipação significativa, embora paralela 
ao encontro, foi a UDR (União Democrática 
Ruralista) de Altamíra. Antes mesmo da 
ralização do evento, a UDR com apoio de 
comerciantes locais e da prefeitura fun 
dou o Moprok (Movimento Pró-Kararaô) 
e recolheu na cidade assinaturas para um 
abaixo-assinado favorável ao projeto 
hidrelétrico, entregue ao presidente da 
Eletronorte, Miguel Rodrigues Nunes, em 
maio de 1989, com 12 mil assinaturas. 

No primeiro dia do encontro (29/ 
02), o Moprok organizou manifestação 
para expressar seu apoio ao empreendi- 
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mento, Cerca de 5.000pessoas,ern carros 
e caminhões, desfilaram pela cidade, numa 
passeata aberta por homens montados em 
cavalos, que carregavam faixas, com as 
palavras de ordem do movimento. 

As faixas, que abriam a passeata, 
indicavam e quantificavam a produção 
agrícola da região. Com este recurso, 
somado aos cavalheiros com seus chapéus 
de vaqueiros, o Moprok procurava trans 
mitir a imagem de um movimento rural, 
ligado à terra e à produção, cujos mem 
bros contribuem efetivamente para a 
economia do país - numa clara con 
traposição às comunidades indígenas, que 
vivem praticamente à margem da econo 
mia de mercado. Escamoteando, por outro 
lado, que o Moprok era formado, em 
grande parte, por membros do setor ter 
ciário. 

O Moprok ainda utilizou a pro 
dução agrícola para justificar a implan 
tação da hidrelétrica; a necessidade do 
progresso. É impossível negar que os 
agricultores da região, especialmente os 
pequenos proprietãríos que se encontram 
nas áreas de mais difícil acesso, neces 
sitem de melhores condições para escoar 
e. comercializar sua produção, · O que é 
estranho, porérn.ié que o atendimento a 
tais necessidades ~ assim como às das 
escolas, dos hospitais e dosaneamento 
básico - esteja associado; ou melhor con- 
dicionado à construção do projeto. . 

O'raciocfnio do Moprok, que é o 
mesmo do setor elétrico, trai embutida 
uma chantagerncom'apop~lação, pois os 
seus direitos de .cidadãos passam a de 
pender da aceitação do projete gover 
namental. A impfantáção da hidrelétrica 
toma-se o único caminho para o atendi 
mento a esses direitos que se transfor 
mam em "beneffcíos" do projeto. As 
sim, no documento distribuído durante o 
evento, a empresa fi~aliza o texto com 
considerações· sobre ó· futuro da região. 
No caso da não-construção da usina, a 
Eletronorre prevê que "a região apresen 
tará condições semelhantes às verificadas 
hoje."; ou seja, um quadro sinistro de 
"precariedade de apoio às atividades 
econômicas, particularmente energia 
elétrica", "decadência de atividades 
extrativas tradicionaís", "exploração 
econômica predatória dos recursos natu 
rais, sem controle das condições ambien 
tais", "aumento do nível de desemprego", 
"déficit no atendimento da saúde, edu- 

cação, saneamento e transporte público" 
(Eletronorte/CNEC, 1988:27). Ou seja, 
não há alternativa para a região, nem 
mesmo no que tange a demanda de ener 
gia elétrica, que poderia ser suprida com 
a construção de umalinhade transmissão 
da UHE Tucuruí; mas estã só virá, como 
afirmam os técnicos da Bletronorte, se a 
UHE Kararaô for impíanrada. 

Assim, o discurso da "Inserção 
regional", empregado pelo sétor elétrico 
nos últimos anos, que procura transmitir 
uma imagem democrática de preocupação 
com as necessidades focais, de' fato traz 
embutida a "lógica da chantagem" - 
especialmentenecessária em casos como 
o da UHE Kararaô, um. projeto cujo ob 
jetivo não é atenderá demanda deAitamirà, 
mas os mercados do No'roestê e do' suétêsie 
do país. . 

Os membros de, Moprok não se 
esqueceram nem' mesmo do dis\ifrsb 
ecológico, em sua passeata, que trazia 
faixas com dizeres como: ·· ''Kirârâô 
também é ecologia;' com progri!ssô : é 
energia", "Somos pela ecôlogia" com 
progresso e energia"; ''Saudamós''ôs 
ecologistas, mas precisamosdêprôgres~o 
e energia"; "A ecologia não pocte'impê 
dir o progresso de nossa êidáde'·:·~iâs 
palavras de ordem procura:vaíntrànsmiür 
a mensagem de que é possfve] hatjnóni:zitr 
ecologia com a construçâo'de ·,hi~létn 
cas. Como colocou Copobianco, éní'súa 
análise sobre a questão, 6 Mopro, ao iri~és 
de aprofundar a discussão, buscou um 
meio termo inusitado: "ausiliaecológiêâ'' 
("O Movimento Ecológico ~ ô,Exex:ê{cio 
da Cidadania"; in: ''EcÓlôgia e)vte]o 
Ambiente", revista São Pàuld em ped~ . 
pectiva, vol, 3, nll 4; · óutuijrÔ/dêzêmbfo, 
1989: 13-17). Cabe observar áind~qú~. 
apesar desta tentativa' de üriir )s' duas 
preocupações, estava rnúitó;çlaró quf ürn 
dos pólos era prioritário pafa o·Moprolc:A 
preservação ambiental é cÔnsidem'davláv~l 
desde que não comprometa o progres·sô; 
como diz explicitamente. a, faixa: ' '' À. 
ecologia não pode impedir, ô progr~#ô de 
nossa cidade". · · · · · - 

A manifestaçãodo 1'-fop~ok~cê 
beu grande destaque na imp.rênsa'.;. Na 
ocasião, chegou-se lquéstionàr'os númer<>s 
apresentados pelós jÔmais:··de' 5;QÓ() 'a 
15.000 pessoas, exâg~ràdonaoplnião'de 
muitos que assistiram) passeata:.·. ; ; 

. Altámira foi palco ainda de otitra 
manifestação: um ato público córÍfri a 
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barragem, que, no entanto, não mereceu a 
mesma cobertura da mídia. Realizado 
num dos bairros mais pobres de Altamíra, 
a Vila Brasília, o ato reuniu 4.000 partici 
pantes, tendo sido promovido por organi 
zações do movimento popular da região, 
como o Sindicato doo Trabalhadores Rurais 
deAltamíra, a União dos Estudantes de 
Altamira e a Comissão Pastoral da Terra. 

Se a manifestação da população 
de Altamira contra a usina teve pouca 
repercussão na mídia ainda outro acon 
.tecímento importante - a fundação da 
'.C9missão Regional dos Atingidos pelo 
,Complexo Hidrelétrico do Xingu .. (Cra 
)cc,hx) - passou completamente desper 
cebído. A criação desta Comissão foi 
d,ecidida no I Encontro Regional dos 
.Trabalhadores Atingidos pelo Projeto 
:liiéfrelétrico do Xíngu, realizado nos dias 
J,7, e 1.8 de fevereiro de 1989, em Altamíra, 
'~ qual contou com a participação de re 
;pi~eritantes de dezenove entidades 
/pàráenses, além da Comissão Regional 
;dos Atingidos por Barragens (CRAB), do 
Rio Grande do Sul, e da Comissão Pró 
''.indiô:de São Paulo. Embora tenha ocor 
'rido na mesma época do Encontro dos 
}>ç~os Indígenas, esta reunião seguia uma 
,lógica própria, integrando o programa de 
}reparação para o Encontro Nacional de 
J'rabalhadores Atingidos por Barragens, 
'realizado, em abril de 1989, pelo Depar 
:faínento Nacional de Trabalhadores Ru- Õ 
)ai~ ela CUT-Nacional e pela CRAB. Ô 

· A Cracohx foi criada com o o' i''.'.···· .· ' .. < 1C":t] .objetivo de atuar localmente, articulando -~ ' . . . ~. 
( luta dos atingidos. Tendo à frente o ~ 
'Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ·B 
\.\ltamíra a Comissão assume um caráter < 
~iridiéa1, congregando aincta o sindicato 
'.d9S Trabalhadores Rurais de Medicílândia, 
'mâs abrindo espaço na sua coordenação 
'.µimbém para a Associação dos' Mora 
'dôrês'do Bairro de Vila Brasflia, aAsso 
'.ciáção dos Trabalhadores . Organizados 
'de Vila Vitória e a CPT de Altamira. 
;HÔje, a Cracohx já tem um ano de exis 
.tênciá e, em todo esse período, seus 
membros trabalharam ativamente, visi- 

. tando as diversas comunidades da região 
. . para discutir a questão. 
'· ·' Foram exibidos vídeos, divul 
:gadas cartilhas e organizados debates nos 
'travessões da Transamazônica, nos lotes 
ribeirinhos da Volta Grande, nós garim- 

. pos e nas vilas rurais. A Cracohx esteve 
'prê,sente também em encontros e assem- 
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bléias da região para divulgar entre os 
diversos setores organizados o projeto 
hidrelétrico e a problemática dos atingidos. 
O fruto desse trabalho pode ser verifi 
cado, por exemplo, no movimento dos 
trabalhadores da Transamazônica, que 
inclui na sua pauta de reivindicações o 
linhão de Tucuruí, exigindo que ele seja 
destinado à eletrificação.rural. Esta rei 
vindicação é uma peça estratégica impor 
tante, pois é uma forma de escapar à 
mencionada chantagem do setor elétrico, 
exígindo que a instalação dessa infra 
estrutura deixe de estar condicionada à 
UBE Kararaô. Esta reivindicação toca 
ainda numa questão de fundo, pois traz 
em si um ques1ionamc~to(1as prioridades 

Fevereiro de 1989: 
. encontro em Altamira 

sentantes dos povos Curuaia, Asuriní do 
Xingue Arara. Embora significativa, esta 
participação ainda está longe de refletir 
uma aliança estruturada entre os índios e 
não-índios ameaçados pela hidrelétrica. 
Tal vez a principal dificuldade enfrentada 
pela Cracohx em sua tentativa de cons 
truir essa articulação esteja no fato de os 
povos indígenas .daquela região não se 
encontrarem estruturados em entidades, 
nem tampouco manterem qualquer re 
lação com o movimento indígena organi 
zado; há, assim, uma dificuldade em 
encontrar interlocutores. 

Esta realidade dos povoo indígenas 
do Xingu parece, à primeira vista, contra 
ditória à imagem de força e organização 

do setor elétrico, norteado para o atendi 
mente dos grandes mercados consumi 
dores .em · detrimento, por exemplo, da 
dc~andada população rural. Ao que parece, 
o movimento dos atingidos de Altamíra já 
per~ebeu que participação democrática é 
mais do que discutir indenizações ou 
reassentamentos: é ter voz presente no 
momento de traçar as prioridades e os 
prôgramàs de longo prazo. 

· · .· No desenvolvimento de seu tra- 
balho, a Cracohx tem procurado ainda 
articular-se com as comunidades indígenas 
da região, notadarnente aquela população 
que reside na cidade de Altarnira. Assim, 
no II Encontro estiveram presentes rcpre- 

transmitida durante o encontro de fevereiro. 
Talvez este seja o grande paradoxo do 
evento: apesar de ele ter alcançado suces 
so absoluto na sua proposta de criar um 
fato político, se_u saldo para a organização 
interna do movimento indígena foi relati 
vamente pequeno. 

O encontro foi um evento basi 
camente para os de fora, isto é, concebido 
numa estragégia para sensibilizar a opi 
nião. pública. Esta concepção estava pre 
sente n,a organização interna da reunião, 
constituída unicamente de sessões plenárias 
e discursos püblicos, não. havendo na 
programação oficial espaço para uma 
reflexão mais aprofundada da questão. 
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De outro lado, a proposta do encontro não 
contemplava o planejamento de ações 
futuras, restringindo-se a marcar a re 
jeição ao projeto. Desta forma, não foi 
aprovada qualquer proposta para a continui 
dade da luta. 

Assim, se no mês de fevereiro os 
índios tomaram a frente da luta contra as 
hidrelétricas do Xingu, após a realização 
do encontro foi a Cracohx que assumiu 
esta tarefa. Fica assim para o movimento 
indígena a questão da continuidade da 
luta, que terá de ser enfrentada no mom 
ento em que a Bletronortc retomar os 
estudos da UHE Kararaô (atual UHE Belo 
Monte). 

Os Gavião da 
Montanha e a 
hidrelétrica de 
Tu cu ruí 

O ano de 1988 assistiu não ape 
nas ao protesto ante as obras programa 
das, mas também "à tentativa dos índios 
para resolver questões pendentes. Assim, 
no mês de setembro, os Gavião da Mon 
tanha retomaram uma antiga luta contra a 
Eletronorte, ingressando com uma ação 
na Justiça Federal, em Belém. 

A comunidade Gavião da Mon 
tanha vem enfrentando as pressões da 
Elctronorte, desde 1975, quando tiveram 
início os trabalhos de campo para a irn 
platação da UHE Tucuruí. O território 
desta comunidade localizava-se na margem 
direita do rio Tocantins e foi ocupado 
pelas obras da usina. Cerca de 60% a 70% 
da área foram invadidos pela Elctronorte, 
que construiu no local estradas e torres de 
transmissão, retirou areia para os trabalhos 
de construção e provocou ainda a inun 
dação parcial do território. 

Embora a área da Montanha 
tivesse sido legalmente concebida aos 
Gavião em 1945, através de um decreto 
estadual, a Elcíronorte recusou-se durante 
todos estes anos a reconhecer aquele ter 
ritório como área indígena. Neste processo, 
contou com a ajuda da Funai, que pro 
moveu, cm 1977, a transferência do grupo 
para a Reserva Indígena Mãe Maria, 
habitada por outra comunidade Gavião. 
Na ocasião, os índios foram indenizados 
unicamente por suas benfeitorias, desco 
nhecendo a Eíetronorte o direito dos Ga- 
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vião à área que ocupavam. 
Apesar da remoção compulsória, 

parte dos Gavião retomou à área da 
Montanha na tentativa de reocupá-la e, ao 
mesmo tempo, forçar a Eletronorte ares 
sarcir a comunidade pelo uso de suas 
terras. No início de janeiro de 1984, após 
sete anos de negociações, os Gavião 
conseguem receber da Eletronorte uma 
indenização de 50 milhões de cruzeiros. 
Foram, no entanto, obrigados a aban 
donar definitivamente seu território. 

A ação que a comunidade Ga 
vião da Montanha moveu contra a Ele 
tronorte pede a anulação dos atos da 
empresa, ou seja, a revisão de todo o 
processo, sob a argumentação de sua ile 
galidade. A ação aponta os seguintes atos 
nulos da Elctronorte: 

. a remoção dos índios foi reali 
zada sem o decreto presidencial de inter 
venção, imprescindível segundo o Artigo 
20, da Lei 6001/73; 

. a aquisição das benfeitorias dos 

O QUE SÃO. AS 
HIDRELÉTRICAS DO XINGU? 

O que vai acontecer com o povo 
aqui da região ? 

A articulação entre 
índios e não-índios 

contra as hidrelétricas 
do Xingu está apenas 

começando 

Gavião, em 1977, não transfere o direito 
de posse dos índios à Eletronorte, como a 
empresa quis fazer valer; 

. e, finalmente, considera-se nulo 
também o negócio jurídico realizado entre 
os índios e a Eletronorte cm 1984, quando 
estes receberam a mencionada indeniza 
ção de 50 milhões de cruzeiros. Na oca 
sião, os Gavião foram levados a assinar 
uma escritura pública de cessão e trans 
ferência de direitos, um procedimento 
totalmente irregular, uma vez que a Cons 
tituição brasileira estabelece que as terras 
ocupadas pelos índios são intransferíveis 
e indisponíveis. De outro lado, a E!etronortc 
omitiu-se ao cumprimento do Artigo 20 
da Lei @ln3, que estabelece que, nestes 
casos, os índios devem ser transferidos 
para área equivalente à anterior, inclusi ve 
quanto às condições ecológicas. Alegan 
do não existir área semelhante na região, 
a empresa ofereceu a indenização cm 
espécie. Tal afirmação, porém, carecia de 
verdade, tanto que os Gavião chegaram a 
apresentar uma proposta neste sentido, 
indicando a área que poderia ser utilizada 
para este fim. 

A ação propõe, assim, que sejam 
declarados nulos os atos que visaram trans 
feri r a posse dos índios Gavião sobre a 
terra indígena para a Eletronorte e que a 
área em questão seja devolvida à com uni - 
dade. Caso isto seja impossível - como de 
fato o é, pois o território encontra-se 
ocupado pela obra e parcialmente sub 
mergido pelas águas do reservatório V 

propõe-se a aquisição pela Elctrcnorte de 
área de igual tamanho e condições am 
bientais. 

A ação deu entrada na Justiça 
Federal, em 11 de setembro, A Eíctronorte 
já foi citada e entre março e abril de 1990 
deveria responder ao juiz. Este processo é 
extremamente significativo para a luta 
dos povos indígenas ante os projetos 
hidrelétricos, não apenas por exigir o 
reparo de uma injustiça cometida contra 
os Gavião da Montanha, mas por ques 
tionar a política do setor elétrico ante as 
comunidades atingidas por seus empreendi 
mentos. As concessionárias de energia 
vêm se tomando especialistas em criar 
"programas de apoio aos índios", insti 
tu indo projetos de educação e saúde como 
forma de indenizá-los pelos prejuízos 
advindos da construção das usinas. Como 
já se observou alhures (Viveiros de Cas 
tro & Andrade, 1988), o caráter compcn- 
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satõrío de tais programas é bastante ques 
tionável, uma vez que institui uma as 
sistência a que os índios teriam direito de 
qualquer forma, por lei. Tem-se aqui um 

· processo semelhante ao que ocorre com a 
. população de Altamira, cujos direitos à 
.. · saúde, educação, só passam a valer caso o 
projeto seja implantado. 

· ··· · · De outro lado, esta política .es- 
_.éàmôteia o principal prejuízo: a perda do 

.· ,território, ainda que parcial. A ação dos 
Gavião; ao exigir indenização em terra, 
reio'ma o verdadeiro eixo da questão. A 

. ,iotêgridade do território é essencial para a 
•. · .. vidados,povos indígenas e, assim sendo, 
. ; ai,, · perdas provocadas pelos projetos 
.< hidrelétricos atingem de maneira ir- 

iepârável a sua sobrevivência física, as ,s~: domo sua autonomia sócio-cultural. 
O que se vê, no caso da instalação das 

' /usinas hidrelétricas, é, mais uma vez, a 
. :,liberação dos territórios indígenas para o 
:avànço do capital. ' . 
.. . . . - .. 

; . . . ,Ao retomar sua antiga luta, os 
> \Ôá'lião alertam o setor elétrico de que 
•·:·medi~ que.se proponham verdadeira 
.:' 'hlêntê compensatórias implicam restituição 

.dos territórios e não sua transformação 
' ')im: valores monetários ou programas de 
· âssistência. · ·· 

Hidrelétrica privada 

O programa de incentivo à par 
. ticípação da iniciativa privada no setor 
elétrico, desenvolvido pelo governo fede 
ral mais recentemente, trouxe suas pri 
f melras conseqüências para os povos 
.indfgenas já em 1989. A primeira obra do 
<(,'Programa de Suprimento de Energia 
': >Êlétrica a Sistemas Isolados pela Inicia 
: -tíva.Privada" é a hidrelétrica Doze de 

· •. .Ouiubro, que incidirá sobre o território 
>dos índios Nambiquara, localizado no 

· :Estado de Mato Grosso, na divisa com 
·Rondônia. 

· É a primeira vez que um projeto 
• prevê a construção de uma usina dentro 

• :dos limites de um território indígena.Não 
·_ . sóocanteirodeobrasestará localizado no 

· .. ·. · interior da área, mas também a casa de 
\força, o que implicará presença perma 
.nente dos operadores da hidrelétrica na 
(reserva. Estão previstas ainda a implan 

.. •. tação de estradas de acesso e a inundação 
de 4;4 ha da área indígena Nambiquara. 
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A integridade do território é essencial 
para a vida dos povos indígenas. As 
perdas provocadas pelas hidrelétricas 
atingem de maneira irrecuperável a 

sobrevivência indígena 

@.t@ ÂREA A SER [NUNOAOA 
' PELAS BARRAGENS DO 

. X1NGU 

llllilID TERRITÔRIO INDÍGENA 
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O empreendimento de responsa 
bilidade do Grupo Goes-Cohabíta Cons 
truções SI A gerará l 2MW, destinados à 
cidade de Vilhena, em Rondônia. Os es 
tudos para instalação da usina já tiveram 
início, e o Rima da obra encontra-se na 
Fundação do Meio Ambiente, em Cuiabá 
(MT), para a apreciação. 

Embora ainda em fase de estu 
dos, o empreendimento já começou a 
gerar os primeiros efeitos perversos para 
os Nambiquara. A comunidade teve de 
conviver durante três meses com a pre 
sença de 58 técnicos contratados pela 
Gões-Cohabita, Estes funcionários, devi 
damente autorizados pela Funai, realizaram 
neste período investigações geológicas e 
levantamentos hidrológicos. Tais estudos 
implicaram desmatamento da reserva, 
abertura de picadas, perfurações no solo e 
ainda permanência dos técnicos no inte 
rior daãrea.abrigados num acampamento 
próximo do rio Doze de Outubro. 

Esta primeira experiência já ser 
viu para que os índios se colocassem 
contra a realização da obra. Em 8 de 
novembro, uma delegação de oito Nam 
biquara esteve em Brasília para protestar 
contra o projeto e pedir o apoio do Minis 
tério Público, que, a partir da nova Cons 
tituição, passou a ter entre as suas 
atribuições a tarefa de defender judi 
cialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas (Art. 129. V). 

Externando claramente sua opini 
ão, os Nambiquara, como os Kaiapó, não 
esperaram pela consulta oficial para ma 
nifestar sua oposição ao projeto e saíram 
em busca de apoio político. Com esta 
atitude, os Narnbiquara trouxeram à tona 
uma questão importante, que terá ainda 
de ser regulamentada cm lei: a forma e o 
momento em que as comunidades indígenas 
deverão ser consultadas. 

Segundo o entendimento da Funai 
e do setor elétrico, que vigorou nos enca 
minhamentos relativos à UHE Doze de 
Outubro, os índios só deverão ser ouvidos 
na etapa final dos estudos, após, inclusi 
ve, a aprovação do Rima; ou seja, quando 
o projeto for praticamente um fato consu 
mado. Ainda segundo esta visão, para a 
realização dos estudos de viabilidade, basta 
a autorização da Funai, sem necessidade 
de levar o caso ao Congresso. · 

Esta visão dos órgãos governa 
mentais procura desconhecer o fato de os 
estudos já implicarem conseqüências ne- 
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O desafio hoje é a 
construção de uma 

posição do movimento 
indígena ante a política 
energética que gera 
todos esses projetos 

fastas para as comunidades indígenas, 
como bem demonstra o caso da UHE 
Doze de Outubro. De outro lado, tem-se 
que tais investigações são parte im 
prescindível do processo de instalação 
das usinas. Constituem-se na primeira 
etapa para o aproveitamento dos poten 
ciais energéticos e neste sentido carecem 
de autorização do Congresso para a sua 
execução. 

Outro ponto importante diz res 
peito à forma como será realizada a con 
sulta às comunidades indígenas: No caso 
da UHE Doze deOufob.ro, a interpretação 
que parece vigorar é a âê que a empresa e 
a Funai deverão recolher a opinião dos 
índios e transmiti-la ao Congresso, Esta 

interpretação, no entanto, vai contra o 
que determina a Constituição, pois, ao 
estabelecer um intermediário, cria, na 
verdade, um entrave à livre manifestação 
da vontade dos índios junto aos congres 
sistas. o que deÍll,onstrârarn os Kaiapó ao 
convidar deputados federais para o En 
contro de· Altamira foi o interesse e a 
capacidade dê tratar diretamente com o 
Congresso .. ·· ... · .. ·. ... . 

. o parágrafo terceiro do Artigo 
231 da Constituição Federal, como dis 
semos, ainda deverá ser regulamentado 
por lei. O caso da UHE Doze de Outubro 
vem constituindo-se, porém, no primeiro 
grande teste à nova Constituição. Até o 
momento, a interpretação da Funai, que 
se julga competente para autorizar a reali 
zação dos estudos, foi a que vigorou. 
Veremosagora,em 1990,seomovimento 
indígena conseguirá reverter a situação. 
Os Nambiquara, ao procurarem o Minis 
tério Público em dezembro, já deram o 
primeiro passo neste sentido. 

O que se viu cm 1989foi, por 
tanto, a presença pontual das comunidades 
indígenas, procurando .. manifestar sua 
opinião e intervir nos planos· do setor 
elétrico. A mobilização deu-se ainda na 
fase dos estudos de viabilidade das obras, 
demonstrando que os índios · não estão 
dispostos a aceitar· planos comofatos 
consumados. No ano passado também foi 
possível aos Gavião contestar antigos 
"acordos" impostos pela Eletronorte e 
retomar um caso considerado encerrado 
pelo setor elétrico. 

O quadro apresentado neste. ar 
tigo evidencia também que a atuação elos 
índios deu-se em situações de enfren 
tarnento bastante isoladas umas das outras, 
tendo sido norteada por. projetos 
específicos. Assim, o desafio que sé coto 
ca hoje para as organizações Í!)d.íge!laS é 
a articulação desta luta. Isto implica/sem 
dúvida, a construção de uma 'posição do 
movimentoindígeniante·.apolitiêáeher~ 
gétíca mais ampla; que gera t09Ôs estes 
projetos. Isto significa sair da pêrs~tiva 
dos casos isolados epensar nacioruµménte 
a questão. Éestepasso.<(~e osaÜi:tgidos 
não-índios procuram dar, em 1989, com a 
criação da Comissão Nacional Provisória 
de Trabalhadores Atingidos pÓr ~~ens. 
Cientes dos limites das aç~es localizadas, 
os atingidos procuram agora formas de 
enfrentara política maior do ... ~etorfêí~~ 
tricoe exigir sua revisão. · · ' ·:/· ".~ 



Lutas de reelstênclaou :·,·: : . . .... .-· 

lutaspor umnovo 
modelo de soe edad«i? .· 

• 
Aurélio Víanna" 

Jéa11:-Pierr~Lei:oy** 
. Ricardo Tá~at~***; · 

Quando no início da década de 
,1980 o término do Movimento Justiça e 
"Terra dos expropriados ela hidrelétrica de 
-Itaipu .se anunciava, parecia que o 
·nfovimentodos atingidos tinha acabado, 
.por não-ter capacidade de se.manter ao 

...•. \longo dos anos. O Movimento de Itaipu 
··>acabou; mas antes de seu fim já começava 

. o dos atingidos na bacia do rio Uruguai, e 
:depois o dos colonos de Capanema, dos 

.. ; camponeses de Itaparica, dos ribeirinhos 
· ·• ; de'Iucuruí e muitos outros. Assim í apesar 

.daluta dos atingidos ter acabado em uma 
degião, continuou em outras. 

; J: < ()que em Itaipu e ltaparica foi 
~tj'fa;'.rê~posta a uma situação de fato, 

/pãssqu,a se'articular antes da construção 
,;dâsT:&arragens, . como .• na bacia do rio 
;. U ,rugµÍíf,~fu Capanema, nas hidrelétricas 
/dôXingí.CComo o tempo de implantação 
das hidrelétricas é relativamente longo 
(de} a 10 anos a partir dos estudos de 

. viabilidade), resultaram articulações que 
· conseguiram permanecer por muitos anos. 
Quantomaior o sucesso do movimento, 
maistelTlpO de atraso na implantação da 

.. hidiel~trica e, já em alguns casos, o can 
cêlamênio definilivo daconstruçãc. 

Os movimentos foram se con 
solidando em resposta à política agres 
siva do governo de construção de mais de 
160 grandes hidrelétricas até o ano 2010 
(o chamado Plano 2010 da Eletrobrás), 
surgindo em quase todas as principais ba 
cias hidrográficas, levando a um "pipocar" 
de resistência de camponeses em todo o 
país. · 

A permanência no tempo, a ge 
neralização do movimento, . o inimigo 
comum identificado nas empresas esta 
tais do setor elétrico (Eletrobrás, Fumas, 
Eletrosul, Chesf, Bletronorte, Cesp e 
outras), exigiram uma maior institucio 
nalização do movimento em articulações 
regionais . 

Depois de anos de lutasa Comis 
são Regional de Atingidos por Barragens 
- CRAB, o Pólo Sindical do Submédio 
São Francisco e outros, passaram a serre 
conhecidos como interlocutores .pelo 
Estado. E, mais recentemente, a Comis 
são Nacional Provisôríapassou à articu 
lar os. movimentos regionais em um 
movimento nacional. 

Energia e sociedade 

o significado político dessa luta 
não pode ser reduzido à luta de resistência 
para permanecer na terra ou à obtenção de 
uma boa indenização' que possibilíte a 
compra de terra ou mesmo reassentamento. 
A luta dos atingidos contém elementosde 
defesa de. um modo de vida e. de uma 
relação econômico-cúltÚrál com ó espaço 
ambiental, ancorados na manutenção de 
valores e relações sociais que não podem 
ser "realocados". Nos casos concretos 
em que os movimentos continuam áp6s a 
construção das hidrelétricas, as exigên 
cias são de "reconstrução'. de.seu modo 
de vida, ou melhor, de construção de um 
novo modo de vida, -porém mantendo 
uma relação integrada das famílias é das 
com unidades com o espaço e o ambiente. 
Nos reassentamentos se coloca.também.a 

• Antrop61ogo, assessorde Programa Movimento 
Camponês/Igrejas do CEDI (Centro Ecumênico de 
Documentação elnforma'.çãô): .. ; ' ·. ' ' .. 
u Educador; membro' do-Setor de Pesquisas e 
Debates (Scpede) da FASE. , 
• •• Editor de proposta e ,ass.essor da Í' ASE. 
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luta pelas condições de produção e repro 
dução social. 

É neste sentido que a luta dos 
atingidos amplia e coloca num outro pa 
tamar a questão da reforma agrária. Pois 
essa passa a ser entendida não só como 
luta pela terra mas luta pela manutenção/ 
organização de um espaço rural integrado 
e harmonioso, em que inclusive são im 
plicados e portanto tornam-se atores da 
reforma agrária os moradores das vilas e 
cidades, os comerciantes, os prestadores 
de serviço. as pequenas indústrias locais, 
etc. 

Se a luta pela reforma agrária 
em muitos movimentos é articulada po 
liticamente a questões urbanas, desem 
prego, inchamento das sociedades etc., a 
luta dos atingidos amplia essa articulação. 
Ao questionar as grandes barragens, se 
questionam o padrão de consumo ener 
gético e a política econômica urbano 
industrial. Que alternativas energéticas 
estão sendo trabalhadas? Que prioridades 
são dadas à produção industrial e ao con 
sumo? Não deve sé pensar uma sociedade 
menos consumista, menos devoradora de 
energia? Esse questionamento feito aos 
planejadores e pesquisadores, aos sindi 
catos operários e dos trabalhadores na 
área de energia, etc., mas também à popu 
lação urbana em geral os obriga - ou 
deveria - um repensar o campo brasileiro 
com outros olhos; não como um terreno 
«vazio" a retalhar pela mineração, bar 
ragens, vias' de comunicação, etc., em 
proveito do modelo de desenvolvimento 
dominante mas como um espaço ocupado 
por pópulaçõés com quem precisam dia 
logar. Ao querer apagar no mapa popu 
lações camponesas, as classes dominan 
tes urbano-agroindustriais se vêem con 
frontadas com a questão da reformaagrária 
que não se dá mais então no velho embate 
com o latifúndio. E as classes trabalha 
doras se vêem · forçadas (por esse ponto 
comum que é àenergia) a se aproximar da 
reforma agrária. 

Processo educativo 

No movimento· no sudoeste do 
Paraná, por ter-se desenvolvido numa área 
onde a Igreja tem uma forte presença e 
por ter sido um dos primeiros movimen 
tos contra barragens, os agentes de pas- 
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O modo de vida e a 
relação com a natureza 
não são "realocáveis" 

torai presentes junto a ele usavam o método 
oriundo das ações católicas: ver, julgar, 
agir. Mas a antecedência da observação 
em relação à ação introduzia um ele 
mento de exterioridade, de suspensão do 
tempo que não era condizente com a 
premência da ameaça a exigir ação ime 
diata. Sem falar na separação do ver e do 
julgar, como se o olhar não fosse dirigido, 
orientado por alguma hipótese; e do ver e 
do agir, como se o agir dos atores sociais 
e dos próprios observadores não fossem 
elementos centrais da observação. 

Por isso, rapidamente estabeleceu 
se no processo educativo dos movimen 
tos, a preeminência do agir: "aprendendo 
no processo. O caminho se faz caminhan 
do ... ". Este modelo educativo: prática 
teoria-prática encontra a sua plena afir 
mação na experiência de Itaparica. O 
próprio artigo, porém, leva a relativizar, 
ou melhor, complexificar esse modelo. 
Pois enunciar primeiro a prática (a ex 
perimentação ) .. poderia levar a. negar um 
conhecimento anterior acumulado-e evi 
dentemente transmitido, que explícita ou 
implicitamente é usado na condução da 
ação. Poderia acabar, corno acabou de 
fato com freqüência, numa sobrevalori 
zação do saber popular como guia único 
da prática e numa negação do saber in 
telectual acumulado.' 

o momento da teoria afirmado 
nestas condições acaba · sendo bastante 
pobre por surgir de uma prática na qual 
não se explicitam os elementos teóricos 
que a sustentam ou por não conseguir 
articular/integrar teoria e prática, já que 
se justapõem linearmente a ambas. O 
artigo sobre Itaparica tenta de fato su 
perar essa· dicotomia guarido diz que 
"aliava-se conhecimentos técnicos com 
o saber popular dos trabalhadores" ou 
que se vàlórizaváo conhêéi'ínerlto do povo 
mas se fazia -"a crítica a esse saber nos 
momentos em que era necessárío' '. 

Em outras situações concretas, 
como por exemplo no Alto Uruguai (RS) 
vislumbra-se todo um processo de trans- 

missão de conhecimento e de informações 
sobre questões tais como a política ener 
gética e o meio ambiente, através de dias 
de estudos e assembléias, seminários/das 
comunidades até fóruns· internacionais, 
que alimentam a ação, problematizando e 
instrumentalizando-a. · · · 

o processoeducativo neste caso 
não se encerra na prática imediata; émpíríca 
dos atingidos. Até porque, ao tentar ex: 
propriá-íos, os empreendedores de bar 
ragens expropriam o seu saber, tanto seu 
saber social e político (a sua arte de viver 
e se relacionar no seu 'espaço tradicíonal) 
quanto seu saber técnico de produtores 
agrícolas, pescadores' etc. A "porta de 
entrada" para o processo de teoiÍiaçãÔ 
não é esse saber'. mas a prática socíat' 
experimentada pelos atirigidôsjüstâmentê 
num momento dérüptura, dê vazio ( entre 
a sua vida anterior de'''hãb-atingidó'' e 
uma vida futura dê'pêquénos produtorês 
confirmados; no 'seu; território' e no 'seu' 
papel econômícõ-social.õu reassentados). 

Essa'prátiêa:-socfal/em' quê se 
confrontam'cóm váriasidiinens'ões'dô Esili:.: 
do, com o planejarifonto'rêgioifal, êórri'â 
legislação/com a' política' ê o môdefü 
energético, com empréiteirás, etc:;oslévà 
a uma: elaboração intelectual coletiva}''-' 

Isto credenciâ d rnovírrieritó comô 
interlocutor' índispensãvêl'' na' .· discüssã'ô 
de def íníção não s6 do destiil<> dofatingidôs 
mas do projeto de' sociedade; pfoéúfüdô 
pelas forças progressistas do pâ(s;t'ii .u .'.,'. 

' . -~-.; '. :_: :: ·; '!. ·' ~; ·:, ' : .'; ::..i:-,rt·;/ 

As assessorlas.> 

Ao longodêsre'~;ásassês-: 
serias têm lim papefrelêvântê:''Pôis'<os 
camponeses se orgânizam'êlutâm côhtrâ 
u~ adversário (l ue'plànêja em lfo1gôj'ii.izô 
(deS'a 30 anos!);c:ôritfatâ'éôrisúhôfiãs 
em todas as áreas,f óryriá'a'ôpín'iãóptibfiêâ 
na defesa de um tipo' de, progresso ê côfí.1 
trola · a informaçã<{ Côríti-o.Ià\~' ésêôndê 
pois, mesmo có111 à garaniia\:ônstituêi9nhl 
do acesso à infonnâção~ iÍif 6rináçõ'ês ==~~~e~~,~~~~t~~ 
o acesso áoRelatóriÔdé'ImpâcfoÂmbii 
ental - Rima - foi negado aos movimentos 
enquanto deveria ser discutido em au 
diência publica:.• Sê'êrii ~ôútr6s movimen 
tos a informação técnica não é fundamen 
tal, 'nesta luta -contra barragens é im 
prescindível. , Existe·• uma: hidrelétrica 
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planejada? Quando será construída? Até 
onde alagará? Para que esta energia? O 
que será da terra dos camponeses? O cli 
ma sera alterado? São algumas das questões 
que o setor elétrico não socializa. 

Daí o papel relevante da assesso 
ria. Além disso, a linguagem técnica não 
permite o entendimento do que realmente 
estã planejado. Como entender o que está 
sendo ~to pelo setor elétrico (cota, eixo 

·. de .. barramento, mitigação de impactos, 
· etc.)? Assim,' a assessoria tem destacado. 

·· papel n~ informação, levar a(má) notícia 
do planejamento.da construção de uma 
~idrelétrica, e mais, num momento .íni 
çllll; efetuar a tradução desta Iínguagem 
~)éçni~" do setor elétrico e, posteri-. 
ormente, introduzir esta nova linguagem 
J!O yoca.bulário dos camponeses; 
.. . . · .. .. . . Outro momento importante de 
participação da assessoria se dá na hora 

· : , e,111 q11e, os movimentos procuram trans-, 
··.· : formar a sua resistência em propostas,q1.1:~ 
<âfe!am. por exemplo o plano energético 
n,a,ci<>nal, o planejamento regional, a legis 
)?-ção estatal, as políticas agrícolas, O as 
s.es,sor tem então o papel delicado de in 
µ-odµtqr a um universo polítíco-técnico 
·~e>y<> para os camponeses e de mediador, 
énti:e esses dois universos, com suas ~orças, 
c_uJtura.e racionalidade próprias. E uma ~fa delicada poisimplica o risç<>de, dar 
:fü~~:<líreção subliminar.ao,m.o".'.~mento,'. 
:Póréfo; ó exemplo da CRAB mostra que, 

; . sêó movimento for amadurecído.a asses 
"soría encontra o seu lugar dialogal e a süâ 
.· contribuição. 

. . Na questão da informação, a parti 
. cipação de técnicos e funcionários do 
setor eiétrico,pode também ser importan 

•... tê,p~Ôs movimentos. !uéindos_l.iirigen~ 
< ~s_das empresas estatais e privadas en- 

'.11\, .. ( lti~!i~I 
:< ' : , : . . tos:~ assim bloquear o sigilo imposto au- 
.\· :. , _ . : toritariamente. Mas.cabe destacar, via de • ~: ·, .. . i~w. os técnicos e funcionários do ~t<>r 
[:;\]))'.• •• •'.:•·••,;: •.••.•••.••. ~~~~#~t!:;u:t/:~~::~!~·~dês,~ 

. ~:i·:·.: 

,A questãodo po~~( 

, .; . . .Como se viu, muitos movimen- 
· tôi não alcançaram vitórias.muitas bar- 
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ragens foram construídas ... Mas, em to 
das as regiões onde surgiram esses 
movimentos, houve tomada da direção 
dos sindicatos de trabalhadores rurais "pe 
legos", a criação de sindicatos, a eleição 
de vereadores, em síntese, aconteceu o 
questionamento do poder local. A geo 
grafia dessas lutas mudou as relações de 
poder. Mais que um processo de cons 
cientízação, os movimentos instituciona 
lizados provocaram uma ruptura em parte 
dos .. mediadores tradicionais (prefeitos, 
vereadores, etc.), mostrando-se como 

· alternativas mais de mediação, perante o 
governo federal e mesmo bancos multi 
laterias -. Além disso, o deslocamento 
compulsório de milhares de camponeses 
forçou um arranjo político nos locais em 
que eles. chegam, sem o. controle das 
oligarquias tradicionais . 

> Por outro lado, a nova legislação 
recentemente aprovada indica que cada 
município que tiver áreas de terras ala 
gadas por hidrelétricas deverá receber um 
percentual sobre a venda da energia gerada. 
Estes .royaltíes pagos aos municípios 

Os movimentos 
)>,rgâ~iza~os 

•<:' >provocaram uma 
'rúpturacom os 

mediadores 
· tradicionais 

chegam às mãos dos prefeitos que na 
maioria das vezes "trocam" o bem-estar 
de seus munícipes e o alagamento das 
áreas mais férteis e produtivas no mu 
nicípio por uma maior arrecadação mu 
nicipal com este percentual. Neste sen 
tido, a necessária autonomia de estados e 
municípios pode ser, quando não articu 
lada à sociedade civil, uma recriação de 
oligarquias regionais, numa "prefeiti 
zação", 

Na sua trajetória do final dos 
anos 70 até hoje, os movimentos de 
atingidos por barragem questionaram 
também o modelo de planejamento cen 
tralizado e tecnocrático praticado pelo 
setor elétrico, tão próprio do regime mili 
tar e tão presente ainda hoje. Questiona 
ram e questionam um tipo de planeja 
mento que não leva em consideração os 
interesses das populações direta e indire 
tamente afetadas pelas hidrelétricas, trata 
das como objeto das macropolíticas do 
setor elétrico. 

Experiências como a de Ca 
panema, no Paraná, por exemplo, passam 
também pela autonomia federativa dos 
estados, como território relativamente 
autônomo para definição das formas '. de 
ocupação do espaço. Mais do que isso, 
mostram que só uma sociedade civil ca~ 
paz de se articular para defender o seu 
espaço social vital, pode permitir uma 
verdadeira autonomia regional.. 

· Numpaístãocomplexoediverso 
como o Brasil, a sobrevivência de uma 
concepção tecnocrática e autocratíca de 
planejamento central trama contra a .efetiva 
democratização. Os movimentos . de 
atingidos por barragensdão uma nova 
consistência à teia da .socíedade. civil 
brasileira, ao caminharem para uma qes7 
cente institucionalização e recçnhecimento 
como interlocutores d,o planejrunento 
energético e do . próprio planejamento 
estratégico do desenvolvimento. : .. • 

Indicam também que as soluções 
apresentadas como sendo '. meramente 
técnicas, ditadas por uma lógica econômica 
objetiva e portanto inevitável, são na 
realidade informadas .. e orientadas pelos 
setores . dóminàrites, - ééon.ômka e po 
liticamente. Os movimentos mostram que 
outras forças sociais .. P9(i~!l1,:com seu 
peso, élpon~ e impor:c<>!'!~ .. à,s ._so-. 
luções .•. ·• econômicas .im,postas'. Ao des 
mascarara pretensa preerninêndá<la lógica 
econômica e mostrar a sua subÔrdi11ação 
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à política, ao poder mostram também que 
é possível a outras forças sociais, num 
contexto democrático, impor outros ru 
mos à política econômica sem que por 
isso o país e a sociedade afundem no caos 
e no atraso. 

O tradicional e o novo 

Toda esta novidade apresentada 
pelos movimentos contra as barragens 
fundamenta-se basicamente na manutenção 
de um modo de vida, com destacada pre 
sença da Igreja cm sua articulação e 
mobilizações. O dilúvio acontecendo às 
vésperas do ano 2000 é uma realidade! E, 
mais que um mito, o absurdo da inun 
dação da caatinga no Nordeste não é 
menor que a das terras dos colonos do Sul. 

As romarias da terra contra o 
dilúvio, as missas, a presença constante 
dos padres e a celebração de missas e 
cultos perpassam as atividades dos 
movimentos. Além disso, a organização 
social preexistente (as "capelas" do Sul, 
por exemplo) em tomo da religiosidade 
tem sido fundamental na articulação dos 
movimentos. 

Mas, a participação dos religio 
sos e a importância da religiosidade no 
movimento não se dão apenas ao nível 
organizativo, mas também na visão de 
mundo que orienta os camponeses. A 
defesa dos cemitérios, dos locais sagra 
dos, mais que um respeito à tradição, é 
uma forma de manter a visão de mundo 
que os orienta. 

Este movimento camponês é, às 
vezes, considerado anacrônico por ques 
tionar um modelo de desenvolvimento e 
um certo progresso econômico. Mas 
questionar a ideologia do progresso e 
defender a preservação de um modo de 
vida não é defender o passado, o tradi 
cional. É resgatar valores universais e se 
encontrar com o futuro, o único possível 
futuro comum de toda a humanidade, o 
desenvolvimento econômico que respeite 
o homem e a natureza. 

Assim. neste final de século, mais 
avançados que os atuais movimentos 
ecológicos europeus que lutam pela recu 
peração da natureza já degradada, os 
atingidos defendem seu modo de vida e 
um desenvolvimento sem degradação 
ambiental hoje! • 
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O que há paraler sobre 
movimentos de atingidos por 

barragens 
• 

Leila Monteiro da Silva" 

Impactos de grandes projetos 
hidrelétricos e nucleares. Aspectos 
econômicos, tecnológicos, ambientais e 
sociais. Coordenação Luiz Pinguelli Rosa, 
Lygia Sigaud e Otávio Míelnik, AIE/ 
COPPE e Editora Marco ~ro.)988, 
200p. 

Rua Inácio Pereira dá Rocha, 273 
- São Paulo - SP / 05432 · 

Este livro sintetízàcs resultados 
de estudos sobre os Impactos dê grandes 
projetos· energéticos, desenvolvidos ria 
Área Interdisciplinar de Energia da COPPF/ 
UFRJ, com importante 'i>artidpáção 'do 
Programa de Antropologia Social do Múseu 
Nacional' - UFRJ. Os estudos· conceri 
tram-se na geração de enérgiáelétrica rio 
Brasil- hidrelétrica e nuclear -analisando 
os aspectos econômicos," iecriôlógiêós, 
sociais e ambientais dos grandes projetos 
de geraçãode energia. .Apresénta ásca 
racterísíícas da produçãode ériêrgla/ os 
efeitos SOCÍ!lÍS de grandes projetos hidrelé 
tricos e ós impactos daCentral'Nucléar de 
Angra dos Reis sobre ápopulàção local. 
Traça um paralelo entre grandes projetos 
hidrelétricos e nucleares; 'abordando 'os 
impactos ambientais e os conflitosso 
ciais provocados por estas usinas. , 

As hidrelétricas do Xirigu eos 
povos indígenas. Organi~d<>'pôrLeinad 
Ayer O. Santos e Lúcia M. ele Andrade; 
Comissão Pró-Índio de SãoPatilo.1988, 
195 p; 

Rua Ministro Godoy, 1484 "São 
Paulo- SP · CEP 05015 . 

Tel:(011) 864-1180 ,. 

Coletânea de textos de diversos 
autores que procura discutir a questão das 
hidrelétricas do· Xingu. Assim, ac{tado 
das 'conseqüências para os povos indígenas, 
procura . apontar os graves' problemas 
sociais, políticos' e ecológicôsênvôlvidos 
neste projeto. Mostra osétéíios' ámbién 
tais das barragens do Xingú'é às impH~ 
cações sociais da poíüícádó •setor elé 
trico, Traz dados acercados 'empréstimos 
dos: bancos multilaterais ,; dê · desén 
volvimento e 'das diretriáésdà-política 

•Documentalista do Progr~a .· 
Camponês/Igrejas, do Cedi 

proposta n11 ~6. setembro1990 
,. ··.·· .. ' .. -,; : .·, · .. 



dos bancos multilaterais para o meio 
ambiente e para os povos indígenas. Dis 
cute propostas alternativas à política ener 
gética brasileira e um histórico dos povos 
indígenas do médio Xingu e dos povos 
indígenas da área Xingu-Bacajá. 

Hidrelétricas e meio ambiente. 
Informações básicas sobre o ambienta 
lismo oficial e o setor elétrico no Drasil. 
Aurélio Vianna. Cedi - Centro Ecumênico 
de Documentação e Informação. 1989, 
42p. 

Rua Cosme Velho, 98 - Fundos - 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22241 

Tel.: (021) 205-5197 

O objetivo deste texto é subsidiar 
assessores e líderes dos movimentos de 
atingidos por barragens na questão ambi 
ental. Neste sentido, apresenta uma breve 
história do desenvolvimento do setor 
elétrico no Brasil e da legislação ambien 
tal. Traz, em anexo, a legislação ambien 
tal brasileira relativa aos aproveitamen 
tos hidrelétricos, os endereços dos princi 
pais órgãos ambientais do Estado, um 
pequeno glossário de termos técnicos e 
ainda, uma listagem com a área do espelho 
d'água e potência das hidrelétricas do 
país. 

Terra sim, barragens não. I 
Encontro Nacional de Trabalhadores 
Atingidos por Barragens. CUT/CRAB. 
1989, 40 p. 

Rua Ouvidor Peleja, 112 - São 
Paulo - SP - CEP 04128 

Tcl.: (011) 577-483 

Apresenta a situação dos movi 
mentos de trabalhadores atingidos por 
barragens que participaram do Encontro 
Nacional, aponta os principais pontos 
discutidos no encontro e as resoluções 
finais. Examina os impactos provocados 
pelas hidrelétricas, a população atingida 
e suas lutas. 

Revista Travessia - ANO II Nº. 
6-JAN/ABR de 1990. CEM-Centro de 
Estudos Migratórios. 50 p. 

Rua Vasco Pereira, 33 - São Paulo 
- SP - CEP 04299 

Tel.: (011) 287-6227 

proposta n11 4ô setembro 1990 

Traz artigos que analisam pro 
jetos hidrelétricos, a política energética 
brasileira, as condições de vida dos tra 
balhadores das obras de barragens, os im 
pactos sociais e culturais causados pelo 
projeto de construção de usinas hidrelé 
tricas na bacia do Rio Uruguai, a relação 
entre os grandes projetos implantados no 
processo de ocupação intensiva da região 
amazônica e o aumento de casos de malária 
e os efeitos ecológicos provocados pela 
construção da usina hidrelétrica de Bal 
bina e de Ji-Paraná. 

Hidrelétricas, ecologia e pro 
gresso. Contribuições para um debate. 
Organizado por Aurélio Vianna. Cedi . 
Centro Ecumênico de Documentação e 
Informação, 1990, 68 p. 

Rua Cosme Velho, 98 - Fundos - 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22241 

Tel.: (021) 205-5197 

Coletânea de artigos que procura 
discutir questões relacionadas a hidrelé 
tricas, ecologia e progresso. Neste sen 
tido, analisa a questão da busca de formas 
alternativas de geração de energia. Apre 
senta a lógica de decisão de implantação 
de hidrelétricas pelo setor elétrico e os 
momentos cruciais do processo decisório. 
Traz um histórico e analisa a situação do 
movimento ambientalista. E, por fim, 
discute aspectos da relação entre o 
movimento de atingidos e o Estado. • 

YANOMAMI 
A TODOS OS 
POVOS DA TERRA 
Xawara - A visão dos 
pagés Yanomami 

sobre a tragédia de seu povo. 
Os médicos avaliam a situação 

de saúde e constatam 
12,6% de mortalidade 

Dinamitar pistas resolve? 
Uma avaliação do que fez 

o governo Collor. 
Leia. Entre nessa luta! 

Uma publicação de 
Ação pela Cidadania; CEDI; 

CCPY; CIMI; NDI 
Pode ser comprada no CEDI 

Av. Hígienõpolís, 983 
01238- São Paulo- SP, ou através 
de cheque nominal pelo Correio. 

Também disponível no 
CCPY, CIMI e NDI. 
Preço: os 300,00 
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Solo Urbano 
Rua Gabriel Piza, 464 
CEP 02036 
São Paulo - SP 
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Próximo 

@ifASE - A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO POPULAR 

Número 
Depois das chuvas: movimento 

comunitário e projeto habitacional 
na Baixada Fluminense 

S ão João de Meriti é um município da Baixada 
Fluminense, no Rio de Janeiro, com mais de 
600 mil habitantes. Operários, trabalhadores 
de serviços e pessoas que sobrevivem no mer 

cado informal constituem a grande maioria de sua popu 
lação. As chuvas de fevereiro e março de 1988 causaram 
prejuízos incalculáveis à população. Aproximadamente 
18 mil pessoas ficaram desabrigadas. 61 casas simples 
mente desabaram. 

A resposta do poder público ficou muito aquém 
das necessidades da população. O movimento de mora 
dores decidiu então procurar um projeto autônomo de en 
frentamento da questão. A ABM-Federação de Moradores 
de São João de Meriti, como desdobramento dos acúmu 
los de suas lutas por saneamento básico e habitação, arti 
culou o Projeto de Reconstrução de Casas, com o apoio 
da FASE e recursos da cooperação internacional repassa 
dos diretamente para os movimentos, sem a mediação do 
Estado. 

É esta experiência inovadora, seus problemas e 
seus significados para o movimento popular que estarão 
em debate no próximo número de proposta. 

A possibilidade de reflexão sobre essa experiência 
comunitária alternativa de São João de Meriti serve para 
socializar os seus resultados e levantar questões sobre o 
caráter educativo dessas iniciativas, sua relação com o 
movimento associativo e o papel dos técnicos que traba 
lham neste tipo de projetos. 

A revista permite também avançar na discussão 
sobre a relação entre a sociedade civil (principalmente o 
movimento popular organizado) e os órgãos do Estado; 
nas contradições que envolvem um determinado tipo de 
cooperação internacional (pública ou privada); no processo 
educativo como modificador de atitudes no sentido do 
fortalecimento da cidadania coletiva; e por fim na auto 
avaliação do próprio movimento. 


