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RESUMO 

O presente artigo discute a exploração dos recursos naturais e da destruição do modo de 
vida e das sociedades originárias, a partir da questão energética brasileira, 
particularmente da construção de grandes empreendimentos hidrelétricos impulsionados 
conforme a concepção desenvolvimentista adotada pelo país. Para isso, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica em textos publicados em meios escritos e eletrônicos. Estas 
informações caracterizam a relação entre Estado, sociedade e natureza, marcada pela 
crença na infinitude dos recursos naturais e, por conseguinte, na sua exploração 
desmedida, além da identificação da problemática atual que envolve as comunidades 
tradicionais e as construções hidrelétricas. Busca-se desenvolver um debate a respeito 
das lutas contra as injustiças socioambientais causadas pela construção de hidrelétricas. 
Assim, destaca o papel dos movimentos sociais (nesse caso o Movimento dos Atingidos 
por Barragens), como resistência que busca desestabilizar os discursos dominantes que 
coloca ambos os lados (empreendedor versus comunidades locais), frente à frente, como 
se estivessem em igualdades de condições em uma situação que se caracteriza por 
forças desiguais e portadoras de poderes assimétricos 
 
Palavras-Chave: Movimento dos Atingidos por Barragens; Hidrelétricas; Conflitos 
socioambientais. 

PANORAMA HISTÓRICO DE DOMINAÇÃO DA AMÉRICA LATINA 
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A América Latina tem sofrido nos últimos cinco séculos com a exploração 

indiscriminada e predatória de seus recursos naturais, com a destruição do modo de vida 

e interações que as sociedades originárias construíram com a natureza, o que gerou “uma 

ruptura contínua entre o homem e seu entorno” (SANTANA, 2009). Essa situação tem 

como marco inicial a conquista da América por povos europeus que impuseram sua lógica 

de acumulação econômica e controle social sobre essas sociedades (ALIMONDA, 2011).  

Para com LANDER (2005) “a conquista ibérica do continente americano é o 

momento inaugural de dois processos que articuladamente conformama história posterior: 

a modernidade e a organização colonial do mundo” (2005, p.11) tendo como elemento 

principal a colonialidade do poder ou seja “a classificação social básica e universalda 

população do planeta em torno da ideia de „raça‟” (QUIJANO, 2002, p. 4). 

A colonialidade1 do poder se caracteriza pela “classificação hierárquica das 

diferenças, que leva à supressão, desvalorização, subordinação ou até mesmo a 

destruição de formas de conhecimento e ser que não estão em conformidade com os 

preceitos da forma dominante de modernidade derivada do europeu” (ESCOBAR, 2013, 

p. 27). Assim, para PORTO-GONÇALVES & QUENTAL (2012): 

“[...] as diferenças fenotípicas, como por exemplo, a cor da pele, a forma e cor do 
cabelo, dos olhos, do nariz, começam a ser utilizadas no processo de colonização 
como forma de diferenciar conquistadores e conquistados, europeus e não-
europeus, estabelecendo, assim, uma relação de superioridade e inferioridade 
pautada nas distintas estruturas biológicas de cada grupo social e criando 
supostas gradações de seres humanos”. (PORTO-GONÇALVES & QUENTAL, 
2012, p. 7) 

Com o colonialismo2 na América, além da colonialidade do poder, tem início a 

constituição colonial dos saberes (LANDER, 2005) onde o “eurocentrismo é colocado 

como a perspectiva única de conhecimento, que exclui a existência e viabilidade de outra 

racionalidade e conhecimento que não os dos homens brancos europeus ou 

europeizados” (RESTREPO & ROJAS, 2010). 

                                                             
1
A colonialidade é ‘um fenômeno histórico *...+ que se estende até nosso presente e se refere a um padrão de poder 

que opera a través da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e epistémicas, possibilitando a 
reprodução das relações de dominação” (tradução da autora). (RESTREPO & ROJAS, 2010, p.15) 
2 O colonialismo se refere “ao processo e os aparatos de dominação política e militar utilizados para garantir a 
exploração do trabalho e das riquezas das colônias em benefício do colonizador” (tradução da autora). (RESTREPO & 
ROJAS, 2010, p.15) 
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Uma outra forma de dominação claramente imposta pelos colonizadores europeus, 

porém pouco comentada no meio acadêmico é o que WHASH (2008) trata como 

“colonialidade da mãe natureza” que segundo a autora: 

“[...] encontrasuas bases na divisão binária natureza/sociedade, descartando o 
mágico-espiritual-social, a relação milenar entre os mundos biofísicos, humanos e 
espirituais e inclusive dos antepassados, que proporciona um meio de vida para 
sistemas inteiros e para a própria humanidade”.(Tradução da autora) (WHASH, 
2008, p. 138) 

Por essa razão, PORTO-GONÇALVES, (2012) afirma que a racionalidade 

hegemônica no mundo ocidental com relação ao meio ambiente foi forjada por “um projeto 

civilizatório de origem europeia que tem na ideia antropocêntrica de dominação da 

natureza um dos seus pilares” (2012, p.19).  Segundo esse autor: 

“[...] como é da natureza das relações de dominação, todo ser que é dominado 
não é respeitado em seu próprio ser, nas suas virtualidades e potencialidades, 
porquanto é considerado somente nas suas qualidades que podem servir ao 
dominador. Dominação é, sempre, em algum grau, a negação do outro, o que é 
válido tanto para povos, para etnias, para grupos e/ou classes sociais como para a 
natureza”. (PORTO-GONÇALVES, 2012, p.21).  

Dentro dessa ótica de racionalidade, passou-se a pregar que “todos os problemas 

da África, da Ásia e da América Latina e Caribe pareciam estar relacionados ao seu 

atraso [...] Para superar o atraso falava-se em modernização por todo lado” (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p.3).  

Segundo ALIMONDA (2011) isso “se reflete na proliferação de megaprojetos de 

mineração em todo o continente. Mas ao contrário do passado, as condições tecnológicas 

permitem agora sem grande força de trabalho contingente” (Tradução da autora) (2011, 

p.12). Esse autor ainda aborda a problemática que envolve as populações locais, visto 

que estes são, em sua maioria, retirados dos territórios que habitavam por gerações 

acarretando perdas socioculturais irreparáveis, além de presenciarem a destruição de 

todo um ecossistema os quais pertenciam. Como relata ESCOBAR (2005) “a ausência de 

lugar – uma „condição generalizada de desenraizamento‟, como alguns adenominam– se 

transformou no fator essencial da condição moderna, uma condição aguda e dolorosa em 

muitoscasos” (2005, p. 69). 

É visível que “até as orientações políticas „ecologicamente corretas‟ dos centros 

imperialistas se constituem opções ambientalmente catastróficas para nossa região: 
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transferência de indústria poluente, projetos de aterros nucleares, megamonocultura de 

agro combustíveis, etc” (Tradução da autora) (ALIMONDA, 2011, p. 22).  

Paralelamente a isso, os países latino-americanostem sofrido com a 

“[...] aceleração da destruição da agricultura camponesa e uma ampliação das 
monoculturas ligadas ao agronegócio de exportação. Como resultado verifica-se 
uma enorme concentração das terras na mão de poucos proprietários e a 
destruição das florestas nativas. As consequências ecológicas desse processo 
são bem conhecidas: a destruição das florestas destrói a biodiversidade, os 
mananciais, os rios e as comunidades camponesas”. (SIMONETTI, 2013, p. 2-3) 

Além de todas essas problemáticas, os conflitos relacionados aos recursos hídricos 

têm tomado proporções gigantescas, isso em função de que segundo BRUCKMANN 

(2011) controlar a água na América do Sul significa além de controlar uma das principais 

fontes renováveis de água doce do planeta e uma imensa concentração de biodiversidade 

do mundo (floresta amazônica, lagos interandinos e picos ecológicos da região andina), 

significa também controlar “um enorme potencial de energia elétrica” (2011, p.226). 

PROBLEMÁTICA DA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS  

Para compreender a problemática em torno da construção de empreendimentos 

hidrelétricos, é preciso ter em mente que a energia elétrica tem um papel fundamental na 

produção dos mais diferentes setores da economia. Sendo sua disponibilidade elemento 

chave para desenvolvimento de uma nação. (BORENSTEIN & CAMARGO,1997, p. 21). 

Na verdade, dependência da disponibilidade de energia não é uma prerrogativa somente 

dos países em desenvolvimento, ao contrário, os países tidos como desenvolvidos 

demandam cada vez mais energia para manter seus níveis de industrialização e 

consumo. 

Como expõe SANTOS & NACKE (2014), quando eclodiu a primeira crise do 

petróleo em 1973, uma das consequências observadas foi a mudança de postura dos 

países desenvolvidos quanto a importação de matérias-primas, além de criarem 

mecanismos fiscalização e de restrição do uso discriminado dos recursos naturais pelas 

indústrias em seu território. Nesse mesmo período o governo brasileiro “fazia anúncios 

nos jornais e revistas do 1º Mundo convidando as indústrias poluidoras a transferirem-se 

para o Brasil, onde não teriam nenhum gasto em equipamento antipoluente” (VIOLA, 

1987, s/n).  

Nesse contexto, os países desenvolvidos tiveram a oportunidade de transferir o 

ônus e a responsabilidade de agregar mais energia a diversos produtos primários de 
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exportação para os países subdesenvolvidos. E atualmente o Brasil exportada para outros 

países embutida nos mais diversos produtos aproximadamente 15% do total de energia 

elétrica disponível (SANTOS & NACKE, 2014). 

Quanto a construção hidrelétricas é possível perceber que os conflitos estão 

presentes em toda a América Latina, em especial no Brasil. Isso porque, “no que diz 

respeito à eletricidade, podemos dizer que,esta se apresenta como ponto estratégico da 

economia global” (ROCHA, 2012, p.132). 

Porém, essas construções ocasionam diversos impactos como a perda de solos, 

perdas de espécies de plantas e animais, perda de recursos madeireiros e modificações 

da geometria hidráulica do rio (modificações na hidrologia, modificações da carga 

sedimentar, mudanças florísticas e faunísticas abaixo e acima da represa, impactos para 

a pesca e a aquicultura, deterioração da qualidade da água e problemas sanitários) 

(JUNK & MELLO, 1990).  

Além disso, os impactos socioambientais causados pela implantação desses 

megaempreendimentos nas populações locais são enormes e complexos ficando muito 

difícil ter a dimensão exata de suas consequências e abrangência. Sendo que é 

praticamente inevitável o deslocamento compulsório das populações localizadas ao longo 

das áreas atingidas, provocando “uma reconfiguração da realidade local, não apenas no 

aspecto físico, geográfico e ambiental, mas também no aspecto social” (ROCHA, 2011, 

p.40-41), produzindo “efeitos que extrapolam sua área de alcance, causam mudanças na 

configuração territorial, alterando estruturas e relações sociais construídas historicamente” 

(BRAGA & SILVA, 2011, p. 102).  

Essas transformações a que são submetidas essas populações, deixa aparente o 

desrespeito com os povos tradicionais que depois de quinhentos anos ainda tem que 

sofrer com o desrespeito e a perda de seus territórios para dar lugar a 

megaempreendimentos pensados sob uma lógica capitalista de apropriação dos recursos 

naturais e de minimização de custos e maximização de lucros a qualquer custo, seja ele 

ambiental ou social. 

Fica claro que, essa problemática é bem complexa e são muitos os conflitos 

existentes, em função de que este se estabelecem, segundo ROCHA (2012) entre dois 

“projetos políticos antagônicos”, o neoliberal e o democrático-participativo. 

Para DAGNINO (2006) o projeto neoliberal, relacionados aos empreendimentos 

hidrelétricos é “principalmente representado pelo Estado e pelas grandes empresas do 
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capital privado” (2012, p.40-41), já com relação ao projeto democrático-participativo, “a 

participação da sociedade nos processos de decisão assume um papel central”, agindo 

como um “instrumento da construção de uma maior igualdade” e “cidadania” (2006, p. 48-

52) representado principalmente pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), no 

Brasil. 

A relação entre o projeto neoliberal e o democrática participativo é, de acordo com 

ROCHA (2012), marcado por“conflitos e alianças entre os múltiplos agentes sociais com 

interesses variados, onde cada agente utiliza estratégias tendo em vista um ambiente 

democrático marcado pela tensão entre legalidade e legitimidade, onde o resultado 

significa a instalação – ou não – de uma hidrelétrica” (2012, s/n). 

A questão é que, diante da avalanche neoliberal que atingiu a América Latina a 

partir da década de 90, em razão principalmente “das condições impostas pelos 

organismos financeiros internacionais e bancos privados, que só aceitavam renegociar as 

dívidas externas ou conceder novos empréstimos se as “reformas” liberalizantes fossem 

levadas a cabo no interior dos países latinos” (SILVEIRA, 2009, p.67). Essa década 

também caracterizou-se pela privatização do setor elétrico brasileiro3.  

Assim, se permitiu, como constata LOCATELLI & ROCHA (2012) a intervenção nos 

processos para a construção de hidrelétricas “organizações dotadas de recursos legais, 

políticos, econômicos e cognitivo-simbólicos com vista a cumprir as determinações da 

política pública de energia, dos contratos firmados entre o estado e o concessionário e 

das obrigações junto aos financiadores e investidores (2013, p.28). Segundo esses 

autores, os investimentos nos empreendimentos hidrelétricos tem seu risco vinculado as 

“questões ambientais (obtenção das licenças de implantação e operação) e nas questões 

sociais (aceitação pacífica ou pela linha do menor conflito dos processos indenizatórios 

pelas pessoas atingidas)” (2013, p.28-29). 

Na tentativa de amenizar as disparidades entre poder do empreendedor e as 

populações locais, emerge uma parte da sociedade na forma de “movimentos sociais [...] 

opondo-se ao processo ou sua lógica e lutando pela positivação de direitos dos atingidos” 

(LOCATELLI e ROCHA, 2012, p. 29). Dessa forma, o MAB representa o interesse das 

populações locais que tem seu modo de vida drasticamente alterado em função dos 

                                                             
3neoliberalismo – enquanto tendência global – aconteceu de forma exemplar no Brasil, que teve o maior pacote de 
privatização do mundo no período compreendido entre os anos de 1990 e 2002, chegando a 48,3% de transferência 
de capital estatal para a esfera privada, dos quais, a maior parte coube ao setor de energia elétrica, que correspondeu 
a 31% do capital transferido (GONÇALVES JR., 2007, p. 25).  
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reassentamentos, perdendo parte importante de suas raízes e identidades socioculturais, 

além de estarem sofrendo uma imposição desproporcional do ônus decorrente das 

políticas de ampliação do setor elétrico no país. 

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS 

O movimento dos atingidos por barragens, de acordo com LOCATELLI & ROCHA 

(2013), surgiu a partir da Comissão Regional dos Atingidos por barragens (CRAB), criada 

na região Sul do país, mais precisamente no Alto Uruguai, no final dos anos 70, por 

pequenos agricultores, meeiros, arrendatários e trabalhadores rurais “em reação aos 

reflexos da exploração sistemática do potencial hidrelétrico da bacia” (LOCATELLI & 

ROCHA, 2013)”. A principal reinvindicação era o ressarcimento, através de indenizações 

justas: 

“[...] das perdas a que estavam sujeitos com a construção das usinas” Logo 

adiante as famílias avançaram no debate da indenização no sentido de que tinham 

o direito de continuar na terra, sendo agricultores, produzindo seu próprio 

alimento. Ou seja, a indenização não poderia ser qualquer coisa, deveria 

garantir a permanência na terra. Por isso a principal bandeira de reivindicação 

passou a ser TERRA POR TERRA”. (MAB,2013) 

 Essa junção de forças entre os atingidos trouxe importantes conquistas a nível 

regional e que serviram de exemplo para o restante do país. Um desses avanços ocorreu 

em 1987, quando as famílias atingidas pela construção UHE Itá “conquistaram um acordo 

sobre a construção de reassentamentos coletivos” (MAB, 2013). Nesse acordo 

constavam: 

“[...]regras de quem eram os atingidos e também sobre os padrões de casa, terra, 
assistência técnica para as famílias reassentadas. O acordo é uma referência até 
hoje para a luta por reassentamentos nas várias regiões onde os atingidos estão 
organizados. (MAB, 2013) 

Em 1989, na realizado do Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos 

por Barragens, que contou com a presença de representantes de movimentos 

semelhantes ao CRAB de várias regiões do país “foi então decidido constituir uma 

organização mais forte a nível nacional para fazer frente aos planos de construção de 

grandes barragens” (MAB, 2013). Assim, em 1991 “fundou-se o MAB – Movimento de 

Atingidos por Barragens, hoje o principal movimento popular brasileiro de resistência à 

construção de barragens” (VIANA, 2003). 
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O MAB se intitula “um movimento nacional, autônomo, de massa, de luta, com 

direção coletiva em todos os níveis, com rostos regionais, sem distinção de sexo, cor, 

religião, partido político e grau de instrução [...] um movimento popular, reivindicatório e 

político” (MAB, 2013).  

Para NASCIMENTO et. al. (2003): 

“[...] não se trata somente de uma luta de camponeses, muito embora seja essa a 
base fundamental do movimento”. Envolve também outros setores sociais 
interessados na contestação do modelo de desenvolvimento vigente em nosso 
país, modelo esse que expropria o campesinato, destrói a natureza e está 
vinculado a uma política industrial que coloca o Brasil no sistema capitalista 
internacional como grande exportador de energia em produtos”. (NASCIMENTO 
et. al., 2003) 

Com relação a atuação do MAB na bacia do rio Uruguai, além, de poder se 

considerado o berço do movimento, conforme LOCATELLI & ROCHA (2013), “ou seja, 

onde parte significativa de suas lideranças é formada, onde se desenvolveram complexos 

e profundos laços com outros movimentos sociais de trajetórias semelhantes” 

(LOCATELLI & ROCHA, 2013, p. 28), como o Movimento dos Sem Terra (MST). 

O MAB expõem a realidade das populações ribeirinhas e tradicionais e faz 

resistênciaa forma como vem ocorrendo a expansão elétrica no Brasil,reivindicando, entre 

outras coisas o respeito aos direitos dos atingidos tais como: direito à informação e à 

participação; à liberdade de reunião, associação e expressão; ao trabalho e a um padrão 

digno de vida; à moradia adequada; à educação; a um ambiente saudável e à saúde; à 

melhoria contínua das condições de vida; à plena reparação das perdas; à justa 

negociação, tratamento isonômico, conforme critérios transparentes coletivamente 

acordados; direito de ir e vir; às práticas e aos modos de vida tradicionais, assim como ao 

acesso e preservação de bens culturais, materiais e imateriais; dos povos indígenas, 

quilombolas e tradicionais; de grupos vulneráveis à proteção especial; de acesso à justiça 

e a razoável duração do processo judicial; à reparação por perdas passadas; de proteção 

à família e a laços de solidariedade social ou comunitária (CDDPH, 2006). 

É preciso ter claro que este movimento não busca apenas indenizações e sim em 

primeiro lugar a permanência na terra e o respeito as comunidades envolvidas no 

conflitoexpondo “a relevância e magnitude dos impactos sociais negativos decorrentes do 

planejamento, implantação e operação de barragens” (CDDPH, 2006, p.15), além de 

cobrar estudos mais elaborados sobre impactos socioambientais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de quinhentos anos de abusos e exploração da América Latina, os 

movimentos sociais emergem, principalmente a partir da década de noventa, lutando por 

uma sociedade mais justa e pelo direito das populações que de alguma forma foram 

historicamente excluídas do âmbito da decisão. 

Nessa ótica, o MAB vem reivindicando os direitos das populações atingidas pelos 

empreendimentos elétricos no Brasil, que praticamente se resume a construção de 

grandes hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica “deve ser medida pela sua 

capacidade de produção de energia, pelo tempo que a energia produzida estará 

disponível para o consumo da sociedade e pelos problemas de ordem social e ambiental 

que essa usina representa” (BERMANN4, 2010), levando assim a discussão “para além 

dos aspectos meramente compensatórios” (BAQUERO et al. 2013), necessitando uma 

avaliação do nível de alteração na qualidade de vida das dessas comunidades. 

Esse é um movimento de resistências, e “quem resiste precisa encontrar brechas 

dentro do sistema capitalista, que tem como característica um perfil explorador, 

excludente, que atua na lógica da ideologia imperialista e colonizadora” (TEMPS2013, 

p.79).  

Várias são as questões que devem ser revistas, uma delas é o planejamento e o 

gerenciamento do sistema elétrico, que se baseia em experiências de outros países, não 

refletindo as necessidades nem as características do Brasil e reproduz uma tradição 

colonial de importação de modelos, em sua maioria, inadequados a realidade brasileira. 

Mas para que seja possível uma luta contra “a lógica perversa de um sistema de 

produção, de ocupação do solo, de destruição dos ecossistemas, de alocação espacial de 

processos poluentes” (ACSELRAD, 2013, p.11) onde as populações tradicionais ficam 

com a maior fatia do ônus do chamado “desenvolvimento”, é preciso um debate aberto 

com a sociedade sobre as lutas contra as desigualdades socioambientais e uma revisão 

dos processos educacionais que continuam a reproduzir a colonialidade do poder e do 

saber. Só assim, será possível promover um entendimento das reais implicações da 

questão ambiental e suas relações com a manutenção do sistema de dominação vigente.  

 

                                                             
4
Célio Bermann - Professor de pós-graduação em Energia do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Foi assessor 

do Ministério de Minas e Energia durante os dois primeiros anos do governo Lula. Entrevista publicada em 03/06/2010 
disponível em: http://www.viomundo.com.br/entrevistas/bermann-a-energia-hidreletrica-nao-e-limpa-nem-barata.html 
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