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Rios de um só dia 

 

 

Os rios, de tudo o que existe vivo, 

vivem a vida mais definida e clara; 

para os rios, viver vale se definir 

e definir viver com a língua da água. 

O rio corre; e assim viver para o rio 

vale não só ser corrido pelo tempo: 

o rio corre; e pois que com sua água, 

viver vale suicidar-se, todo o tempo. 
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Por isso, que ele define com clareza, 

o rio aceita e professa, friamente, 

e se procuram lhe atar a hemorragia, 

ou a vida suicídio, o rio se defende. 

O que um rio do Sertão, rio interino, 

prova com sua água, curta nas medidas: 

ao se correr torrencial, de uma vez, 

sobre leitos de hotel, de só um dia; 

ao se correr torrencial, de uma vez, 

sem alongar seu morrer, pouco a pouco,  

sem alongá-lo em suicídio permanente 

ou no que todos, os rios duradouros; 

esses rios do Sertão falam tão claro 

que induz ao suicídio a pressa deles: 

para fugir na morte da vida em poças 

que pega quem devagar por tanta sede 

 
(João Cabral de Melo Neto, 2005, p. 15) 
 
 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Durante os anos anteriores, mas sobretudo a partir da década de 1990, pesquisadores têm 

chamado a atenção para um campo emergente de estudos formados pela confluência de 

ambientalismo e movimentos sociais, vertente política bastante promissora já que integra 

demandas universalistas ao invés de particularistas, como é o caso da maioria dos 

movimentos sociais mais contemporâneos. Como este campo é emergente e, portanto 

desafiador, pareceu-me pertinente propor como objeto de investigação as relações entre a 

questão ambiental e um movimento social específico – o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), partindo da hipótese de que a as questões relativas ao meio ambiente 

deveriam receber um lugar de destaque na pedagogia e na metodologia deste movimento em 

razão de sua própria natureza política. Porém, a partir da pesquisa e análise dos documentos 

produzidos pelo MAB decidi verificar, através de um estudo de caso – e utilizando a 

observação participante como método – como a relação entre a questão ambiental e a 

participação política se configurava no cotidiano de moradores atingidos por barragens. Para 

proceder a esta verificação escolhi a barragem do Castanhão, localizada no Médio Jaguaribe, 

Ceará, e o reassentamento rural Novo Alagamar que à época da pesquisa (2004-2005) já 

obtivera resultados políticos consideráveis através do apoio e da militância no MAB. Os 

dados apresentados e discutidos neste trabalho, com apoio de textos teóricos atuais, 

confirmam que a temática ambiental é tão integrada na ideologia do MAB – seja na 

identificação de problemas ou nas formas emergenciais de solucioná-los, que este movimento 

já conseguiu, em diálogo com movimentos internacionais similares, produzir uma reflexão 

crítica sobre o modelo de políticas energéticas e hídricas no momento histórico atual do modo 

de produção capitalista, comumente denominado globalização. Esta pesquisa também 

constatou que os moradores do reassentamento Novo Alagamar possuem uma compreensão 

do significado de meio ambiente e educação ambiental, embora não utilizem essas 

terminologias produzidas pela cultura institucional brasileira. Todos os dados obtidos por 

meio da observação participante – o método considerado como o mais adequado para registro 

de concepções implícitas – revelaram que, para os moradores do reassentamento, o ambiente é 

concebido como historicizado, isto, é inseparável do ser humano e do universo social. 

 

Palavras chaves: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Participação 

política. Educação ambiental. 
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ABSTRACT 

 

During the previous years, but above all starting in the 90’s, researchers have been calling the 

attention for an emerging field of studies composed by the confluence of environmentalism 

and social movements, a quite promising political trend since it integrates universalistic 

demands instead of particularistic ones, as it is the case of the majority of the most 

contemporary social movements. As this is an emerging field, and therefore a challenging 

one, I have found it pertinent to propose as an investigation object the relationships between 

the environmental issue and an specific social movement – the Affected by Dams Movement 

(MAB), based on the hypothesis that environmental issues should receive a prominent place 

in the pedagogy and methodology of this movement due to its own political nature. However, 

considering the research and analysis of the documents produced by the MAB, I have decided 

to verify through a case study – and using the participating observation as a method – how the 

relationship between the environmental issue and the political participation was configured in 

the daily routine of the residents affected by dams. To carry out this verification I have chosen 

the Castanhão Dam, located in the Middle Jaguaribe, Ceará, and the Novo Alagamar rural 

resettling, which at the time of the research (2004-2005) had already obtained considerable 

political results through the support and militancy in the MAB. The data presented and 

discussed in this work, with the support of current theoretical texts, have confirmed that the 

environmental theme is very integrated in the ideology of the MAB – either in the 

identification of problems or in the emergent ways of solving them, this movement has 

already achieved, in dialogues with similar international movements, to produce a critical 

reflection on the model of energy and water policies in the current historical moment of the 

capitalist production way, commonly denominated globalization. This research has also 

verified that the residents of the Novo Alagamar resettling have an understanding of the 

environment meaning and environmental education, although they do not use those 

terminologies produced by the Brazilian institutional culture. All the data obtained through 

the participating observation – considered as the most appropriate method for the registration 

of implicit conceptions – have revealed that for the residents of the resettling, the atmosphere 

is conceived as historicized, that is, inseparable from the human being and social universe. 

 

Keywords: Environmental education. Political participation. Affected by Dams 

Movement (MAB). 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1990, intensifica-se a atenção de pesquisadores para o que se 

tornou um campo emergente de estudos, formado pela confluência de ambientalismo e de 

movimentos sociais, vertente política bastante promissora já que integra demandas 

universalistas ao invés de particularistas. 

Scherer-Warren (1993) reflete sobre movimentos sociais que articulam lutas em defesa 

da natureza e da garantia das condições de reprodução de grupos sociais específicos, e cita 

três tipos de movimentos sociais com essas características: os movimentos de camponeses 

atingidos por barragens, o movimento de indígenas atingidos por barragens e o movimento 

dos seringueiros (índios e posseiros) da floresta amazônica. Assinala essas combinações como 

pouco percebidas pelos pesquisadores acadêmicos.  

Waldman (1994) faz um estudo sobre diversas lutas sociais brasileiras de defesa do 

ambiente, destacando-se entre elas, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

Declara que a criação do movimento, em 1991, representa um grande marco da luta ambiental 

no Brasil, em que se pensa em um novo projeto de sociedade e denuncia-se, com 

preocupações planetárias, um conjunto de injunções econômicas intrínsecas ao modelo de 

geração de energia hidrelétrica, cujo setor corresponde a 25% de toda a dívida externa 

brasileira. Alia-se a esses interesses a indústria ambientalmente suja da produção de alumínio 

e ferro-gusa por eletrointensivas de bases acionárias no Primeiro Mundo, enquanto neste a 

tendência é a produção de tecnologia soft.  

Shiva e Mies (1997) desenvolvem reflexões sobre como as luta sociais de populações 

atingidas por barragens evidenciam que a reprodução dessas comunidades, suas vidas, 

trabalhos e sobrevivências são diretamente dependentes da teia de bens naturais. Alertam para 

a necessidade de formulações de estratégias para que suas reivindicações não caiam na 

banalidade em nome de valores ideologicamente definidos como superiores: o global sobre o 

local, a produção sobre o consumo, o interesse nacional sobre o das comunidades.  

Leff (2001) levanta um grupo de questões como merecedoras de estudos mais 

aprofundados, diante da tendência de movimentos sociais que não se autodesignam como 

movimentos ambientais englobarem, em suas formas, notáveis contribuições para a defesa do 

ambiente. Assim aponta a necessidade de compreender como essas lutas absorvem o impacto 

do discurso ambientalista, suas reivindicações e suas articulações políticas e econômicas, 

como se processam as estratégias de poder desses movimentos para transformar a 

racionalidade dominante e como se formam conciliações e divergências frente ao Estado. 
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A literatura aqui comentada assenta-se em diferentes formas de compreensão das 

inter-relações entre os saberes dos movimentos sociais – como o de atingidos por barragens – 

e as questões ambientais. Para os objetivos do presente trabalho, destaco que há algo em 

comum, implícito nas reflexões desses autores: a participação política de grupos sociais e 

comunidades impactadas por grandes projetos. E faço uma reflexão sobre como a pedagogia e 

as práticas metodológicas de um movimento social específico, o Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), integram as questões ambientais.  

Para os autores, essa participação política demonstra uma clara evidência de prática 

ambiental – no questionamento do modelo de desenvolvimento, nos debates a conectar 

aspectos globais e locais, na busca das razões das modificações do ambiente local e nos 

conflitos para resoluções de problemas sociais. Se a participação política evidencia uma 

prática ambiental contida na construção da pedagogia e da metodologia desses movimentos 

sociais, considero que esta é uma forma possível de educação ambiental produzida tanto nas 

relações sociais cotidianas quanto na cultura política desses movimentos. 

Esses debates teóricos suscitaram meu interesse em produzir uma pesquisa direcionada 

a uma melhor compreensão da relação entre participação política e práxis ambiental, enquanto 

meu percurso pessoal – durante três anos residi em Fortaleza (CE) – propiciou um contato 

inicial com o Movimento dos Atingidos por Barragens e com suas lideranças, no 

reassentamento rural Novo Alagamar, situado na barragem do Castanhão. O contato foi 

possibilitado por intermédio de amigos, antigos moradores daquela localidade. 

Desta forma, essa pesquisa se encaminhou na delimitação da seguinte questão: Como 

se situa a educação ambiental, considerada como uma forma de participação política, no 

cotidiano do MAB e na narrativa de seus sujeitos, sobretudo de líderes e de moradores do 

reassentamento Novo Alagamar? 

Essa pergunta demandou uma dupla inserção investigativa. Por um lado, foi necessário 

compreender os saberes dos moradores a respeito do MAB, como percebem seus avanços e o 

quanto isso se vincula às suas próprias participações e como compreendem a educação 

ambiental e o meio ambiente. Por outro lado, interessou conhecer parte do processo 

pedagógico do MAB e como isto se vincula a concepções ambientais pesquisadas em 

materiais educativos, cartas e declarações marcos de encontros e discursos de lideranças. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa participante caracterizada pelo compromisso 

político do pesquisador com os sujeitos que diretamente participam de sua investigação, neste 

caso, moradores do Novo Alagamar e militantes do MAB, além da pesquisa documental. 
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Essa opção metodológica implicou a necessidade de caminhar por um campo empírico 

amplo, com uma mobilidade investigativa além-Alagamar, para acompanhar parte da própria 

dinâmica do MAB. Dessa forma, tive a oportunidade de participar do programa do MAB de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltado para os atingidos, implantado em doze 

reassentamentos do Castanhão, assessorando e aprendendo. Participei de um encontro do 

Coletivo de Educação, em Brasília, em maio de 2005, e de algumas manifestações do MAB, 

em Fortaleza e em Jaguaribara. Em diversos momentos como esses, as entrevistas com os 

militantes foram realizados. Nessas circunstâncias, foram sendo construídas bases de uma 

relação de confiança mútua com o movimento. 

A elaboração do roteiro de entrevistas semi-estruturadas contou com a participação de 

representantes do MAB moradores do Novo Alagamar. Com base em um roteiro prévio, 

novas perguntas foram acrescentadas ou melhoradas para facilitar o diálogo com a 

comunidade, até detalhes foram notados como, por exemplo: “prefira as palavras 

reassentamento e reassentados a assentamento ou assentados”. O modo como as perguntas 

foram organizadas visou estabelecer um ritmo de conversa informal que pudesse deixar o 

entrevistado à vontade para expressar suas opiniões. 

As entrevistas com os moradores obedeceram à escolha de uma amostragem aleatória. 

Grande parte das entrevistas semi-estruturadas foi realizada nas casas dos reassentados, 

quando eles ainda moravam nos barracos provisórios, e iniciava-se com uma conversa 

explicando o intuito da pesquisa e o compromisso de retorno dos resultados à comunidade. 

Foram entrevistadas quinze famílias dentre as 98 que viviam no reassentamento.  

Todas as entrevistas transcritas e fotografias foram enviadas a cada entrevistado com 

uma carta de agradecimento. Observei que entrevistados analfabetos pediram aos parentes que 

lessem a entrevista, e alguns deles chegaram a solicitar à própria pesquisadora.  

Nesta pesquisa empírica procurei pautar-me nas orientações da pesquisa participante, e 

aqui, Brandão (2001) veio a colaborar significativamente com suas reflexões ao compreender 

que o pesquisador pode melhor contribuir com uma investigação social se, antes de 

empreender seu trabalho, pergunta a si próprio: 

Para o quê serve o conhecimento social que a minha ciência acumula com a 

participação do meu trabalho? Para quem, afinal? Para que usos e em nome 

de quem, de que poderes sobre mim e sobre aqueles a respeito de quem, o 

que eu conheço, diz alguma coisa? (p. 10). 

Sobre o desenvolvimento dos capítulos da dissertação, estes têm a seguinte ordem: 1) 

inicia-se com a contextualização da barragem Castanhão, as manifestações do MAB, a 
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comunidade Alagamar e suas concepções sobre o MAB; 2) discussão das teorias de educação 

ambiental e das opiniões dos moradores sobre meio ambiente e educação ambiental; 3) 

reflexão sobre as práticas pedagógicas do MAB e as concepções de coordenadores nacionais 

do MAB sobre a temática ambiental e 4) apresentação de teorias sobre barragens e temáticas 

ambientais. 

O capítulo I é dividido em dois momentos. Primeiro, apresenta-se uma breve síntese 

analítica sobre o histórico político do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(Dnocs) e sobre o seu empreendimento de maior porte, o complexo Castanhão, o qual entendo 

como parte de um sistema composto por práticas de grupos econômicos que o interligam à 

implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e ao Projeto de Integração do Rio 

São Francisco. Ressalto como esses interesses não estão explícitos para a opinião pública. Em 

um segundo momento, aponto as formas de pressão política de militantes do Movimento dos 

Atingidos por Barragens frente ao Grupo Multiparticipativo do Castanhão, uma entidade 

criada pelo Dnocs, atualmente extinta, para moderação de conflitos entre o Estado e os 

atingidos. De forma cronológica, elenco manifestações e atos públicos do MAB no Ceará, 

como parte das estratégias de enfrentamento. Nesse capítulo, ainda interessou compreender as 

formas de organização política do reassentamento Novo Alagamar, considerado um dos mais 

ativos nas negociações com o Dnocs pelas conquistas do projeto de irrigação e construção das 

moradias de forma autogeridas pela própria comunidade. Com o intuito de compreender o 

vínculo político desses moradores com o MAB, analiso diversas entrevistas que indicam 

simultaneamente a concepção que têm esses atores sobre os avanços do movimento e sobre a 

atuação das lideranças. 

No capítulo II, faço um recorte sobre teorias da educação ambiental em suas 

classificações formal, não-formal e informal, com o objetivo de alcançar chaves teóricas para 

lidar com a temática educação ambiental nas relações cotidianas, sobretudo extra-escolares e 

extra-programas planejados. Compreendo que a análise destas classificações também é uma 

forma de se apreender perspectivas epistemológicas da educação ambiental. Com dados 

empíricos de entrevistas e observações de campo mostro, do ponto de vista dos próprios 

moradores do Novo Alagamar, suas concepções sobre o que é educação ambiental e meio 

ambiente, uma leitura que evidencia como atividades corriqueiras do cotidiano social entre 

vizinhos foram influenciadas pelas precárias condições das moradias provisórias, e noto que 

esses elementos situam-se como o relevante, o mais significativo de se dizer pela comunidade, 

naquele período. 
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No capítulo III, faço uma reflexão sobre um percurso teórico-metodológico do 

Movimento dos Atingidos por Barragens ao lidar com a questão ambiental na formação de 

sua pedagogia. Para tanto, busquei enfatizar, sempre que possível, exemplos e relatos de 

militantes que se interligassem às práticas do MAB no Castanhão. Nesta etapa, utilizei 

materiais educativos produzidos pelo movimento, cartas e declarações nacionais e 

internacionais marcos de grandes encontros. Analiso, com ênfase nas concepções político-

ambientais, os discursos de quatro coordenadores nacionais do MAB (dois deles moradores 

do reassentamento Alagamar) expressos em atos públicos e entrevistas. 

Apresento, no capítulo IV, aspectos gerais decorrentes da política ambiental do Estado 

utilizados nos meandros de implantação de grandes barragens; para tanto, abordo como são 

constituídos, freqüentemente, os processos de licenciamentos jurídico-ambientais, a 

elaboração de EIA/Rimas e o tratamento usual às questões sociais. Mostro um momento 

específico em um evento organizado pelos interesses da indústria barrageira visando reforçar 

para um conjunto numeroso de profissionais, estratégias discursivas para a disseminação da 

“defesa da imagem dos seus negócios”. Por outro lado, atento para a forma como o mito do 

sacrifício ao interesse nacional tem sido (re)significado e discorro um pouco sobre a 

repressão política contra as comunidades afetadas.  

A complexidade teórica das questões ambientais, barragens, movimentos sociais de 

atingidos e desdobramentos em preocupações globais, levaram-me a usar abordagens que 

contemplassem aspectos da teoria econômica como necessidades, desenvolvimento 

sustentável, arbitrariedade de cálculos verdes na valoração de recursos naturais e índices de 

desenvolvimento econômico. Por meio das análises de Castro e Andrade (1988), abordo a 

despolitização da questão ambiental. Exponho temas dialéticos entre Primeiro e Terceiro 

Mundo, na abordagem freireana; o imperialismo ecológico na visão de Crosby (1993), e o 

ecocolonialismo e a síndrome da falta de alternativas de Shiva (1997 e 2003). Teorias que 

ajudam a compreender, mesmo que aqui não tenham sido explicitamente inter-relacionadas, 

motivos expostos na comparação que realizo entre imagens fotográficas e circunstâncias 

vividas por duas comunidades atingidas e precariamente reassentadas, no ano de 2004 – o 

reassentamento Naya Harsud, na Índia, e o Novo Alagamar, aqui em estudo. Evidencio como 

lugares distintos e populações com processos culturais diferentes podem sofrer formas muito 

similares de desrespeito aos seus valores e direitos face ao autoritarismo presente no modelo 

das grandes barragens. Noto que tais comunidades estão mobilizadas em movimentos sociais 

reconhecidamente de destaque internacional como dois dos mais representativos no tocante à 

defesa dos grupos atingidos e ameaçados por barragens, o Movimento dos Atingidos por 
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Barragens, no Brasil, e o Narmada Bachao Andolan (Movimento Salvemos o Narmada), na 

Índia. 

Aproveito ainda esta introdução para situar a barragem do Castanhão e o 

reassentamento Novo Alagamar. 

Estima-se que o número total de atingidos pela barragem do Castanhão seja de 

aproximadamente quinze mil pessoas. Dentre a população impactada, cerca de 60% 

pertencem às áreas rurais dos municípios cearenses de Alto Santo, São João do Jaguaribe, 

Jaguaretama e, principalmente, Jaguaribara. Segundo dados oficiais, isso representa uma 

população diretamente atingida de 2.268 famílias no meio rural, na área circunscrita ao 

reservatório na cota 110 m (IDACE, 1997).  

Atualmente, essas famílias encontram-se divididas em dezenove reassentamentos 

rurais, sendo um deles o Novo Alagamar a 240 km de Fortaleza, no município de 

Jaguaretama, onde desenvolvi boa parte do trabalho de campo. A comunidade deste 

reassentamento ocupa um lugar de destaque na história de ações pelos direitos dos atingidos 

do Castanhão e a partir dela houve um significativo impulso para a organização das 

reivindicações das demais comunidades rurais com apoio do MAB. 

O reassentamento Novo Alagamar foi implantado inicialmente em regime de urgência, 

em fevereiro de 2004, data que coincide com o período em que o reservatório da barragem 

alcançou a cota 106 m. Neste momento, as famílias foram obrigadas a se alojarem por quase 

dois anos em barracos provisórios de madeirite até suas casas efetivas ficarem prontas. A 

pesquisa de campo nessa localidade e as entrevistas com os moradores foram realizadas 

sobretudo nesse período, a partir de abril de 2004. Ainda pude registrar a última família a sair 

dos barracos provisórios para as casas definitivas, em outubro de 2005, quando foi minha 

última etapa de campo para esta dissertação. 

As narrativas desses moradores referem-se a quatro tempos históricos distintos: o 

tempo pré-barragem dos ribeirinhos no viver com o rio Jaguaribe, no Alagamar; o tempo pós-

barragem de moradia nos barracos provisórios, no reassentamento Novo Alagamar; o tempo 

de moradia nas casas definitivas e o tempo futuro de produção irrigada na chapada do 

reassentamento. Algumas vezes, neste trabalho, substituo deliberadamente o nome Novo 

Alagamar por Alagamar para deixar claro que se trata da comunidade narrada no conjunto dos 

quatros tempos da memória coletiva. No entanto, ressalto que os moradores ainda se referem, 

no dia-a-dia, à comunidade atual como Alagamar. 

Com esta pesquisa, espero contribuir com o conjunto dos trabalhos sobre atingidos por 

barragens elaborados em diferentes campos disciplinares. Almejo também ampliar a reflexão 
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existente sobre o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) por meio do minucioso 

estudo de caso da barragem do Castanhão e dos resultados de minha pesquisa participante 

entre os moradores do reassentamento Alagamar. 
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CAPÍTULO I 

O  CASTANHÃO,  O  MAB  E  O  REASSENTAMENTO  NOVO  

ALAGAMAR 

 

 

1.1 Dados básicos sobre a barragem do Castanhão 

A barragem do Castanhão, considerada um dos mais importantes empreendimentos do 

Dnocs, é também a maior barragem brasileira em rios intermitentes. Localiza-se no Médio 

Jaguaribe, a 253 km de distância de Fortaleza, via BR-116. É delimitada pelos paralelos 5º25’ 

e 5º45’, ao sul, e pelos meridianos 38º25’ e 38º50’ a oeste, a 5,7 km do povoado Castanhão, 

na região denominada Boqueirão do Cunha (OLIVEIRA, 1996).  

A bacia hidrográfica do Jaguaribe ocupa 51% do território do Ceará, assim sendo, o 

Jaguaribe com 470 km de extensão (excluindo-se as bacias dos seus principais afluentes, o rio 

Salgado e o rio Banabuiu), é o principal curso d`água desse estado, onde também se encontra 

a barragem de Orós, inaugurada em 1960, medindo três vezes menos o tamanho do 

Castanhão, e a responsável pela perenização de 400 km desse rio. O vale do Jaguaribe é uma 

importante ilha de umidade do Nordeste semi-árido, um enclave natural tradicionalmente 

utilizado pelos ribeirinhos para produção de culturas de ciclo curto nas suas vazantes; para a 

população deslocada pela barragem do Castanhão, a agricultura de vazante representava, 

depois da agropecuária, a segunda mais importante atividade econômica, quase toda voltava 

para auto-reprodução.  

O Dnocs divulgava como planimetria da barragem a área de 228,79 km2 na cota 100m, 

porém, em 1992, admitiu um erro de cálculo de 99,21 km2, quando a barragem passou 

oficialmente a possuir 328 km2 na cota 100 m. Assim, a vazão regularizada do Castanhão, 

antes calculada para 12,35 m3/s diminuiria por conta da área de perda por evaporação 

(BORGES, 1999). Para efeito de comparação o açude Banabuiu, no Ceará, tem vazão 

regularizada de 11 m3/s, com espelho d`água de 60 km2. É importante ressaltar que esse 

equívoco técnico colocou em questão diversos outros dados antes dimensionados para o 

complexo Castanhão, como, por exemplo, o número de pessoas impactadas e a indenizar, uma 

vez que a área impactada se tornava bem maior e o EIA/Rima do Castanhão, de 1990, 

baseava-se na planimetragem inicial. 

A responsabilidade financeira do Castanhão é dividida entre o governo federal, por 

meio do Dnocs, respondendo por 71% do valor total do empreendimento Castanhão, e o 

governo do estado do Ceará, responsável por 29% do total do projeto, sobretudo no que se 
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refere aos reassentamento populacional (CEARÁ, 2000). A construtora responsável pela 

construção da barragem é a Andrade Guitierrez S/A. 

 

1.2 Contextualização política do Castanhão 

A barragem do Castanhão foi primeiramente projetada pelo Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento (Dnos), órgão federal com sede no Rio de Janeiro, que também realizou 

projetos na década de 1980, de transposição das águas do rio São Francisco. Com o Dnos 

extinto, em 1990, pelo presidente Fernando Collor de Melo, o projeto passou a ser de 

responsabilidade direta do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs),1 

atualmente, vinculado ao Ministério da Integração Nacional (MI), criado em 1999.  

Próximo ao período em que o Dnocs assumiu o projeto Castanhão, um documento 

divulgava dados representativos sobre um acúmulo de experiências desse órgão com a política 

de açudagem. Até o ano de 1989, o Dnocs já havia sido responsável pela construção de 536 

barragens que totalizavam uma capacidade de 9.028.032 m3, e somente no estado do Ceará, a 

construção de 72 barragens, que correspondiam a uma capacidade de 7.856.174 m3 (DNOCS, 

1990). De fato, o Dnocs possui uma relação bastante estreita com o estado do Ceará, onde 

iniciou as suas primeiras grandes obras e onde se situa a sede do órgão.  

Segundo Silveira (2000), o Dnocs foi comandado em grande medida pela oligarquia 

algodoeira-pecuária cearense. As obras de barragem eram executadas em propriedades 

particulares, e em relação à perfuração de poços, não há registros de que tenham tido serventia 

pública, com exceção de algumas cidades. Com o atraso dos recursos, o setor público 

negociava com fazendeiros e comerciantes que forneciam produtos a preços altos. No 

recrutamento de pessoas para trabalhar nas frentes de emergências, eram dadas prioridades a 

potenciais eleitores de interesse do grupo dominante, e a mão-de-obra era canalizada para a 

construção de barragens e estradas em propriedades privadas. O pagamento aos trabalhadores, 

geralmente, era realizado em troca de alimentos.  

                                                
1 Depois da experiência do açude do Cedro, em Quixadá (CE), no final do século XIX, iniciou-se a 
implementação do atual Dnocs, nos idos de 1909, quando o presidente da República, Nilo Peçanha, confiou a 
execução das obras contra as secas a uma Divisão Especial do Ministério da Aviação e Obras Públicas, 
denominada Inspetoria de Obras Contra as Secas (Iocs). Ainda, em 1913, chegou a realizar o mapa de um canal 
interligando o rio São Francisco ao rio Jaguaribe (MI, 2004). Em 1919, passou essa instituição a chamar-se 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (Ifocs) e finalmente, Dnocs, em 1945. Contabilizando todos esses 
períodos, o Dnocs completará, em 2009, cem anos. 
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Neves (2002) observa que muito das frentes de trabalho para construção de açudes 

tinham mais o papel de controle de migração para que retirantes não chegassem às capitais2, e 

para servir de manobra política diante dos alistamentos dos trabalhadores, em que se faziam 

as políticas das trocas de favores e lealdades, do que para se efetivar de fato as obras, como 

bem ficaram conhecidos os açudes sonrisal, que logo na primeira chuva se desfaziam. O 

conjunto de políticas públicas altamente centradas em questões técnicas voltadas para as obras 

de açudagem foi denominado políticas de solução hidráulica. Tais processos característicos 

da indústria da seca também se dispunham pela disputa entre a elite político-econômica para 

controle sobre instituições públicas diretamente relacionadas à seca, como, por exemplo, o 

Dnocs, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), criado em 1952, e, posteriormente, a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), criada em 1958.3  

Ab’Sáber (1998) comenta que as estratégias para segurar os homens nos sertões como 

a grande açudagem, a pequena açudagem, as frentes de trabalho e os trabalhos remunerados 

pelo governo em propriedades particulares desdobraram-se em resultados que não atingiram a 

base de uma pirâmide desigual: “Mesmo porque sempre houve alguém que, criminosamente, 

soube aproveitar-se das soluções intentadas, em seu próprio favor. Sem comentários...” (p. 

43). 

Dessa forma, o empreendimento Castanhão desenvolveu-se em períodos históricos 

marcados pela retórica da solução hidráulica no combate à seca e pelo espírito da 

modernização do estado do Ceará, com a intensificação da implantação de projetos 

desenvolvimentistas após o governo de Adauto Bezerra, quando entrou em cena o jovem 

                                                
2 A irregularidade das chuvas foi internalizada pelo poder público como um flagelo que periodicamente açoita a 
sociedade cearense, motivo pelo qual, a partir de 1915, os retirantes foram chamados de flagelados. Nesse 
período, foram criados, como políticas higienistas, os campos de concentração, em Fortaleza, espaços cercados 
por arame farpado nos quais ficavam presos os retirantes vindos do sertão e que chegaram a conter mais de 8 mil 
pessoas. Nesse ambiente, com indivíduos naturalmente enfraquecidos pelas adversidades da seca e do descaso 
público, as doenças rapidamente disseminavam-se, matando milhares de pessoas, cujos corpos eram empilhados 
ao lado dos campos, à espera dos carregadores que os levassem às valas comuns, ao que o famoso higienista da 
época, Rodolfo Teófilo, chamou de campo santo e cemitério de crianças. Na seca de 1932, o modelo dos campos 
de concentração foi ampliado, instalando-se estrategicamente sete deles, conforme as principais rotas 
migratórias, sendo dois em Fortaleza e os demais, no Crato, Quixeramobim, Ipu, Senador Pompeu, Cariús, e 
chegaram a concentrar 90 mil retirantes. Todos os campos estavam próximos a obras públicas, como no caso de 
Senador Pompeu, instalado no canteiro de obras da barragem do Patu, no qual também se registrou mais de mil 
mortes. As disciplinas eram rígidas, com horários fixos para utilização do banheiro, a higiene pessoal, vacinação 
e rigidez no cumprimento das tarefas de trabalho (NEVES, 2002; RIOS, 2001). 
3 O Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca, da Sudene, teve como principal ação, de 1998 a 1999, a 
abertura de frentes de trabalho ou frentes produtivas, prevendo atender a 50% das famílias residentes nas áreas 
atingidas pelas secas; nas frentes incluem-se obras e serviços nas áreas de recursos hídricos e saneamento básico. 
O carro-pipa, símbolo da emergência da seca, ainda é presente nas ações desse programa junto à implantação de 
poços tamponados e tubulares, recuperação de poços e implantação de dessalinizadores nas regiões afetadas. 
Suas ações nas áreas de educação e saúde denunciam um estado de abandono pois deveriam ter desenvolvimento 
contínuo e de longo prazo (GOMES, 2001). 
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empresário governador Tasso Jereissati, em 1986, e depois, seu sucessor e aliado Ciro Gomes, 

filho de ex-prefeito de Sobral (CE), que veio por duas vezes a ser reeleito governador (1994 e 

1998). Sua gestão foi denominada o governo das mudanças. Godim (2002) diz que o 

marketing do governo das mudanças (1987-1994) fez uso intensivo da mídia, apoiando a 

realização da novela Tropicaliente, da Rede Globo, em 1994, sob condição da divulgação de 

um Ceará com infra-estrutura turística, modernidade e indústrias. A autora considera esse 

governo marcado pelo autoritarismo na realização de grandes obras públicas, como a 

construção do Canal do Trabalhador (115 km), em 1993, para adução da água do rio Jaguaribe 

ao açude Pacajus, consagrando publicamente esse feito como ato heróico (a obra do século), 

uma vez que se alardeava constantemente nos meios de comunicação a iminência de colapso 

hídrico em Fortaleza, a propalada urgência fez que o canal custasse 48 milhões de dólares, 

sem a ocorrência de licitações públicas, e a obra ficou pronta em três meses.4 

Um dos motivos que impulsionou a construção da barragem do Castanhão foi o fato 

de ter sido sua utilização vinculada a um futuro reservatório pulmão ou caixa de passagem da 

transposição de águas do rio São Francisco, do qual sairia um canal adutor até Fortaleza. 

Todavia, esse motivo atendia aos interesses de uma pequena elite política cearense, e grande 

parte da população local atingida pela barragem até hoje desconhece essa intenção, mesmo 

em razão de outros motivos muito mais midiatizados.5 Não obstante, mesmo que de forma 

muito resumida, sem explicações pormenorizadas, o Rima do Castanhão chegou a relatar:  

                                                
4 Segundo Furtado (2005) havia também a promessa de irrigação de 40 mil hectares às margens do Canal do 
Trabalhador, porém a irrigação restringe a apenas uma área de cajueiros da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Em localidades a menos de 1 km do canal, como o assentamento Fazenda do Murici, 
de 1996, a água é bombeada para um tanque, mas não existe nas torneiras das casas, e no Assentamento Nova 
Esperança, de 2002, a água é retirada do canal e transportada por meio de carroças ou em baldes carregados 
individualmente. Disponível em <http://risf.ana.gov.br/detalhenoticias.asp>, Acesso em: 29 ago. 2006. 
5 Consta de forma destacada, no Rima do Castanhão, bem como em materiais de divulgação do Dnocs, que os 
benefícios da barragem são múltiplos: garantia de água para o abastecimento da região metropolitana de 
Fortaleza; controle das enchentes do Baixo Jaguaribe; irrigação de 43 mil hectares de terras férteis do Chapadão 
do Castanhão e da Chapada do Apodi (CE); controle de cheias do Baixo Jaguaribe; produção de 3.800 ton/ano de 
pescado; instalação de usina hidrelétrica capaz de gerar 22,5 megawatts; criação de um pólo turístico para 
atender a população dos municípios circunvizinhos. Acerca desses dados há enormes contestações, dentre elas, o 
frágil desenvolvimento da produção de pescados basicamente em um só reassentamento o Curupati Peixe, onde 
há uma fila cadastral enorme de atingidos aguardando poder participar desse projeto que jamais chegou perto de 
atingir sua meta de 800 reais por mês para cada família como muito divulgado nos jornais estaduais. Todavia, 
um outro projeto de piscicultura junto à prefeitura de Alto Santo, com recursos do Dnocs, possui mais da metade 
dos trabalhadores oriundos de fora do estado do Ceará. Porém, mais grave é o fato de todos os demais atingidos 
ribeirinhos não poderem, como era de costume, realizar a pesca, pois com a barragem há a necessidade de um 
barco para essa atividade, e raro são os que podem adquirir um. E, sobre a criação de um pólo turístico, ainda 
inexistem práticas planejadas a serem consideradas para geração de renda. Em 2004, alguns adolescentes 
trabalharam de guias-mirim na parede da barragem do Castanhão, e um deles relatou ter recebido dos visitantes, 
em um final de semana, cinco reais, que a alimentação e água era por conta deles, não podiam usar boné mesmo 
com o forte sol e durante o treinamento a prefeitura local orientou-os para falarem coisas boas da barragem. Esse 
programa ainda durou cerca de seis meses.  
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Na verdade, a obra se insere num programa mais amplo, envolvendo a 

transposição de água da bacia do rio São Francisco, razão pela qual, mais 

adiante, o açude continuará aduzindo água ao longo do rio Jaguaribe, mas 

igualmente, aduzirá para outras bacias (DNOCS: SIRAC, 1990, p. 6.17, 

grifos nossos).  

Porém, como parte do programa mais amplo referido à transposição do rio São 

Francisco, revelam-se outras intenções político-econômicas do complexo Castanhão, pois, da 

barragem o canal adutor Eixo de Integração (em término de construção) de 270 km, conecta-

se em uma de suas pontas finais – outra ponta estará na Região Metropolitana de Fortaleza – 

ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no litoral Oeste do Ceará cujo Plano 

Piloto aponta o uso e ocupação de uma área de 320 km2. Integrando a constituição do 

Complexo Industrial, e como chamariz para os investidores internacionais, há o Gasoduto da 

Petrobras Guamaré-Pecém (Gasfor), inaugurado em 2002, interligando o Rio Grande do Norte 

ao Ceará para o transporte de 2,8 milhões de metros cúbicos de gás natural que irão abastecer 

tanto a Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com potência de 216 MW, 

isto é, 20% do atual consumo do Ceará, quanto a Usina Siderúrgica do Ceará (USC) ou Ceará 

Steel que produzirá chapas de aço. Os maiores acionistas da Ceará Steel, com um 

investimento de 754 milhões de dólares, são a Dongkuk, da Coréia do Sul com 38%, seguido 

da Danieli, da Itália com 20%, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) com 20% e a Vale do Rio Doce com 9% das ações. A previsão de funcionamento é 

para 2009, quando a usina deverá consumir 1,7 m3/s de água, equivalente ao consumo urbano 

de um 1,7 milhão de pessoas. O porto foi inaugurado em março de 2002, com uma ponte de 

acesso, dois piers de atracação e um quebra-mar de proteção. Sua construção também 

deslocou forçosamente dezenas de famílias de uma vila de pescadores. 

De uma perspectiva conjunta da transposição do rio São Francisco-barragem do 

Castanhão-Eixo de Integração-Complexo Industrial e Portuário do Pecém, ressalta-se que 

esses projetos já representaram uma enorme dívida social acumulada, em razão dos 

deslocamentos forçados, das indenizações inapropriadas e não realizadas, da modificação nos 

modos de vida das populações e de seus ambientes, e do que já foi disponibilizado e 

comprometido pelos cofres públicos.6 

                                                
6 Estima-se que os investimentos da União e do governo do estado do Ceará com o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, com o canal adutor Eixo de Integração e com a barragem do Castanhão, atingem cerca de 
1,2 bilhão de reais. Caso a transposição do São Francisco aconteça, calculam-se investimentos em torno de 4,5 
bilhões de reais. Os dados financeiros podem ser verificados de forma individual em algumas páginas da 
internet. Disponível em <http://www.integracao.gov.br/comunicacao/noticias/noticia.asp?id=1750> Acesso: 12 
ago. 2006; <http://www.cearaportos.ce.br/complexo.asp>. Acesso: 12 jun. 2006. 
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Por outro lado, é interessante notar, que esse conjunto de empreendimentos – aqui, 

interpretado como de incalculável dívida social – vem sendo freqüentemente mostrado na 

grande mídia e nos espaços públicos como algo socialmente favorável. O projeto de 

transposição do rio São Francisco, oficialmente, denominado Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, relata, por meio do seu 

Rima (MI, 2004), que outras obras já foram previamente desenvolvidas para a sua finalidade, 

como a construção de grandes barragens: Santa Cruz (rio Apodi), Acauã (rio Paraíba) e 

Castanhão (rio Jaguaribe), recentemente terminadas. Nessa esfera, ainda se apresenta a 

construção do Eixo de Integração, interligando a barragem do Castanhão às bacias 

metropolitanas de Fortaleza. Curiosamente, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém não 

é mencionado nesse documento.  

Ademais, deve o Estado melhor esclarecer sobre as barragens a serem construídas no 

Projeto de Integração, no Rima, são referidas como pequenos reservatórios, sem que haja 

especificações de suas dimensões e mesmo quantidades, quando ora o documento menciona o 

número total de 26 reservatórios ora, de 24.7  

Atualmente, o Projeto de Integração tem sido o carro-chefe da política do Ministério 

da Integração Nacional (MI), cuja maior parte da gestão, no governo Lula, esteve a cargo de 

Ciro Gomes. O projeto prevê dois canais ou eixos, o menor a leste, para levar água a 

Pernambuco e Paraíba, e o maior na direção norte, para atender ao Ceará e ao Rio Grande do 

Norte. Para o eixo leste, a captação ocorrerá nas imediações da barragem de Itaparica (PE), e 

para o eixo norte, nas imediações da cidade de Cabrobó (PE). O projeto encontra resistência 

de inúmeras ONGs e movimentos sociais, dentre eles o MAB, que esteve presente no ato 

reivindicatório contra a transposição do rio São Francisco, durante o qual o bispo Luiz Flávio 

Cappio, da diocese de Barra (BA), fez 11 dias de greve de fome, iniciada no dia 26 de 

setembro, dia do nascimento de São Francisco. Calcula-se que mais de 1.200 pessoas de 60 

organizações juntaram-se ao protesto do bispo, e militantes do MAB do estado do Ceará 

também estiveram presentes. 

 

1.3 Barragem para abastecimento de água e para fins energéticos 

Grande parte dos membros do MAB é oriunda de áreas de barragens para geração de 

energia hidrelétrica, por isso, muito do esforço do movimento refere-se, visivelmente, a esse 

tema. Todavia há um consenso, que tanto grandes barragens para abastecimento hídrico 

                                                
7 cf. MI, 2004, p. 37 e p. 40, notar o esquema das intervenções hidráulicas. 
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quanto para geração de energia são indissociáveis do mesmo processo político e econômico 

de opressão sobre as populações atingidas. Nesse sentido, ainda que a militância do MAB no 

estado do Ceará não seja afetada por barragens para geração de energia hidrelétrica, 

compreende que problemas relativos à política energética devem ser também discutidos por 

elas.8 Sobre as diferenças e semelhanças de barragens com finalidades distintas, um militante 

veio a declarar: 

É diferente [o Castanhão] por não ser a barragem para energia, mas o 

tratamento com o povo atingido é o mesmo, todo o povo está perdendo as 

terras. Na concepção do modelo, o tratamento não há diferença de barragem 

para hidrelétrica ou para abastecimento, o problema é o mesmo. Em Acauã 

[barragem na Paraíba], hoje, quem fica com a água? As pessoas vivem ao 

lado do lago mas estão indo aos poços disputar água com o gado. A 

finalidade da água não é para o povo. Simbolicamente, na sociedade, o lago 

é para água e água para o povo. Isso é um tabu e um desafio para o próprio 

movimento resolver (dados de entrevista, militante do MAB, 34 anos). 

Por sua vez, na sua expressão nacional, o movimento gera debates sobre as barragens 

para abastecimento humano, irrigação e indústria – mesmo que tais debates careçam ainda de 

maior profundidade teórica, como reconhecido pelo próprio MAB, e pela militância do 

Nordeste, no Ceará, Paraíba e Sergipe.9  

Os militantes percebem que faltam pesquisas e publicações sobre os atingidos situados 

no semi-árido para subsidiar as reuniões de estudo locais, os cursos de formação de militância 

nacional, encontros do Coletivo de Educação e outros eventos de modo geral. Discutem, 

atualmente, a necessidade de aprofundamento do significado de ser atingido por barragem 

para abastecimento hídrico, no Nordeste, em regiões semi-áridas, onde há um conjunto de 

especificidades. Ainda, debatem a carência de maiores discussões sobre as macro-políticas 

governamentais que podem comprometer suas vidas, como a questão da transposição do rio 

São Francisco. Tais discussões já estão em andamento e enriquecem o sentido político 

movimento.  

 

 

 

                                                
8 Um exemplo, é a marcha Água e Energia, Soberania ao Povo Brasileiro apresentada adiante neste capítulo. 
9 Na Paraíba, a barragem na qual o MAB tem organização chama-se Acauã, e em Sergipe, Poxim-Mirim e 
Poxim-Açu, ambas em construção. No Ceará, além dos atingidos pela barragem do Castanhão, atingidos de 
outras barragens também fazem parte do movimento como na barragem em construção, Figueiredo, na Sub-bacia 
do rio Salgado, pertencente à bacia do rio Jaguaribe e na barragem de Aracoiaba, no município de mesmo nome. 
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1.4 A Associação de Moradores de Jaguaribara e as primeiras relações 
com o MAB 

As primeiras reuniões voltadas para a comunidade sobre a barragem do Castanhão 

foram organizadas, no município de Jaguaribara, pela Igreja Católica local com vínculo com a 

Congregação Filhas do Imaculado Coração de Maria, que já desenvolvia diversos outros 

trabalhos, na região, desde 1979. Em 1985, um pequeno grupo da comunidade visitou a 

barragem de Sobradinho (BA/PE), entrando em contato com Dom José Rodrigues, em 

Juazeiro da Bahia, que já havia acompanhado as conseqüências sociais do deslocamento 

forçado de 72 mil pessoas. Mais tarde, em 1987, membros da comunidade de Jaguaribara 

também efetivaram visitas à barragem de Itaparica, em Petrolândia (PE), responsável pelo 

deslocamento de 40 mil pessoas. Nessa oportunidade, houve trocas de experiência com 

representantes do Pólo Sindical do Sub-Médio São Francisco, que, em 1990 e 1993, chegaram 

a visitar Jaguaribara (IMOPEC, 1995). Com a iminência da construção da barragem, 

percebeu-se a necessidade de uma pessoa jurídica para representar os interesses dos atingidos 

do Castanhão e, dessa forma, em 1989, veio a surgiu a Associação de Moradores de 

Jaguaribara (AMJ). Dentre suas atividades, houve a coordenação de reuniões em Jaguaribara, 

com até mais de cem pessoas, organização de grupos da comunidade para participar de 

audiências públicas em Fortaleza e, ainda, acompanhamento do cadastro das famílias 

necessário para o pagamento de indenizações de responsabilidade do governo. 

O momento histórico de formação dessa associação também foi marcado pela inédita 

manifestação de encontros regionais, no Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do país, para tratar de 

comunidades impactadas por barragens como preparativos para um evento maior, ocorrido no 

mesmo ano de 1989, o Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens. Em 

1991, ocorreu o I Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens, momento da 

institucionalização do MAB, e nele também estava presente a Associação de Moradores de 

Jaguaribara (AMJ), que, continuou a participar de diversos outros encontros do MAB.  

Um cronograma anual das atividades desenvolvidas pela Associação de Moradores de 

Jaguaribara demonstra o quanto o MAB esteve próximo no apoio a essa organização.10 A 

seguinte declaração proferida por Irmã Bernadete Neves, da AMJ, também assinala aspectos 

dessa conexão: 

                                                
10 Destaca-se como um ponto de interseção inicial da comunidade de Jaguaribara com o MAB a participação de 
atingidos desta localidade nos seguintes eventos: I Encontro Regional de Atingidos por Barragens, em fevereiro 
de 1989, em Igarassu (PE); no I Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, em março de 
1989, em Goiânia; no I Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens, em 1991; no II Encontro Regional de 
Atingidos por Barragens, em Iguatu (CE), em 1994, e no Encontro Internacional de Povos Atingidos por 
Barragens, em março de 1997, em Curitiba. 
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Fazemos parte do Movimento dos Atingidos por Barragens, tanto a nível de 

região como a nível nacional. Já participamos de encontro com os atingidos 

de todo o Brasil, em Brasília. Essa articulação amplia muito o nosso 

horizonte (IMOPEC, 1995, p. 29).  

No momento da formação do MAB nacional, foram congregados a ele diversos 

movimentos sociais de atingidos por barragens que existiam no país de modo segmentado, e 

logo muitos passaram por um processo de auto-identificação com o MAB, e como 

conseqüência, também foram reconhecidos coletivamente como MAB, adotando certas 

metodologias organizativas, como a do enfrentamento político. No entanto, é preciso 

esclarecer que o fato de uma organização ser apoiada pelo MAB não implica que ela seja ou 

deva ser transformada em MAB. Como exemplo, cito a Associação de Moradores de 

Jaguaribara, apoiada pelo MAB, e não sendo o próprio MAB como representação de 

movimento social. 

1.5 A inserção do MAB no Castanhão 

O MAB surgiu como movimento social atuante na comunidade do Castanhão, nos idos 

de 1998, quando ainda grande parte dos reassentamentos rurais não existia, apesar do alto 

percentual de atingidos ser constituído por moradores das áreas rurais (cerca de 60%). Nesse 

período, a mobilização popular desses grupos encontrava-se praticamente nula, sobretudo 

considerando-se os municípios de Alto Santo, São João do Jaguaribe e Jaguaretama. Assim, o 

empenho do MAB foi, primeiramente, ater-se às demandas sociais das áreas rurais de todos os 

quatro municípios afetados convergindo-os para um encaminhamento político.  

Alguns integrantes da área rural do Castanhão haviam participado de encontros do 

MAB fora do estado do Ceará, e a necessidade e vontade iniciais de que o MAB pudesse ter 

uma presença mais marcante no Castanhão foi expressa por eles. Nesse momento, discutiu-se 

bastante sobre as formas de atuação do governo para com os atingidos das áreas rurais, pois 

não havia planejamento coerente nos reassentamentos rurais, ao passo que a cidade de Nova 

Jaguaribara já estava, à época, praticamente concluída. 

A atenção marginal aos atingidos da área rural foi assunto posto em debate pelos 

novos militantes, que constatavam como essa parcela da população permanecia adormecida 

politicamente, mesmo uma década depois de iniciado os trâmites legais para execução da 

barragem. Para alguns, não tinha sido construído um espaço adequado para a socialização de 

informações que poderia ter fortalecido a resistência contra a própria construção da barragem, 

outros complementavam que grande parte do espaço de participação que se organizava, a 

exemplo do Grupo Multiparticipativo, e que deveria ser protagonizado sobretudo pela 
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comunidade, era prioritariamente ocupado pela elite política local ou mesmo por técnicos de 

fora da cidade, obstaculizando avanços políticos na participação da comunidade:  

Eu participei algumas vezes de debates aí na Jaguaribara, em Fortaleza, em 

audiências públicas que se faziam. A gente via que tinha um grupo, 

engenheiros e outros que davam a sua contribuição, no sentido de oferecer 

uma alternativa ao Castanhão, mas a gente sentia uma grande distância. 

Algumas pessoas aqui da Jaguaribara participavam, políticos e instituições 

participavam, mas quando chegavam aqui não tinha aquela socialização do 

debate com a comunidade, com o povo, aí foram empurrando. Até que em 

um dado momento, a gente foi se dando conta que precisava se organizar, no 

lugar de ficar discutindo essas coisas em geral e que não tinham 

encaminhamento nenhum (dados de entrevista, militante do MAB, 37 anos). 

É cada vez mais comum que responsáveis por obras barrageiras, quer seja o Estado ou 

empresas privadas, estipulem formas de mediação participativa com a comunidade, porém, 

como não se trata de uma articulação endógena da comunidade, tal processo funciona, em 

geral, como palco de participação espetacularizada, disputado, a rigor, pela elite 

governamental e econômica, momento em que a voz dos mais vulneráveis com a mudança de 

bases de auto-sustentação não encontra espaço profícuo de argumentação política. Não raro, 

são momentos utilizados para tramitar o mito da geração de emprego e do empreendedorismo, 

propondo a transformação de camponeses em irrigantes; de donas-de-casa em pequenas 

empresárias e de pescadores em piscicultores.  

Andrioli (2004) esclarece que, em processos como estes, quando se inicia algum tipo 

de avanço social na realidade dos atingidos, o feito é projetado de maneira ardilosa pelo 

poder dominante como tendo sido possibilitado por iniciativa do empreendimento. Nessa 

estratégia, não é posto em foco que se os reassentamentos e suas estruturas organizacionais 

existem, ou, se muitas indenizações são realizadas, isso se deve, principalmente à 

mobilização popular dos atingidos ao longo de vários anos.   

No caso da barragem do Castanhão, houve a instituição do Grupo Multiparticipativo 

pelo Decreto n.º 23.752 de 18 de julho de 1995 pelo estado do Ceará, antes mesmo do início 

das obras do Castanhão. Sua representação é composta por um colegiado de representantes do 

governo federal, estadual e municipal, do poder legislativo, da sociedade civil e da secretaria 

executiva do grupo.11 Silveira (2000) constata que no colegiado do Grupo havia, em geral, 

                                                
11 O mesmo modelo de “participação” está tendo continuidade em partes do conjunto político de obras públicas 
em que se incluem o Castanhão, como pode ser observado por meio da instituição do Grupo de Trabalho 
Multiparticipativo para o Acompanhamento do Planejamento, Implantação e Aproveitamento do Eixo de 
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apenas três moradores de Jaguaribara e que, em sua performance, divulgava-se 

constantemente tratar-se de um progresso democrático, utilizando a imagem de algumas 

lideranças locais diante da grande mídia. 

O Grupo Multiparticipativo foi apelidado pela comunidade de Grupão. Usualmente, as 

reuniões aconteciam em um local de nome esquisito à população, no showroom da barragem, 

em Jaguaribara, onde poucos conseguiam chegar, por ser distante mesmo dos moradores da 

antiga e da Nova Jaguaribara. Para os demais atingidos de outros municípios, devido à área 

impactada da barragem ser bastante extensa, comparecer às reuniões implicava realizar 

percursos de até 80 km e, como não havia reembolso financeiro das despesas com transporte, 

a distância já funcionava como um obstáculo para a participação da maioria. 

A relação do MAB com o Grupo Multiparticipativo foi bastante conflituosa. O 

movimento articulava maneiras de pessoas da comunidade rural poderem participar do Grupo 

e serem inseridas como conselheiras. Estas práticas ofereceram maior visibilidade ao MAB, 

na região, revelando um contraponto explícito que colidia com a metodologia de participação 

do Estado.  Novos questionamentos eram gerados, conforme o depoimento que se segue: 

E nós questionava e aí nós fomos. Nós iniciamos fazendo esse trabalho, 

dentro de comunidade a comunidade, comunidade a comunidade, então 

vamos fazer um debate: Então porque que de fato de tudo ocorre aqui no 

Castanhão e de nada nós participa? Então, nós puxamos, ampliamos o 

debate, aí nós fomos tendo um entendimento melhor do movimento, a gente 

foi conseguindo entender a nível geral e a nível local. Então nós puxamos 

esse debate nas comunidades, nós conseguimos de fato avançar, as pessoas 

se convenciam dos direitos que tinham e do tratamento que estavam tendo, o 

quanto estavam sendo usadas sempre, por vários setores. O povo era citado 

quando era pra ampliar, né, os interesses dos maiores, quando era pra 

melhorar o direito dos mais pequenos aí não, não tinham direito, né (dados 

de entrevista, militante do MAB, 40 anos). 

Mesmo depois da ocorrência dos primeiros atos públicos do MAB, no Ceará, em 2002, 

envolvendo aproximadamente 500 participantes em Fortaleza, percebe-se como era difícil à 

mesa tradicional aceitar o movimento como uma entidade de direito. Ocorreram situações em 

que membros do MAB foram pressionados publicamente por representantes do Estado a não 

reivindicarem como movimento social. Abaixo, um fragmento da fala de um representante do 

                                                                                                                                                   

Integração da Bacia do Rio Jaguaribe e Bacias Metropolitanas, por meio do Decreto nº 27.176/03, de 3 de 
setembro de 2003. Como em parte aqui já referido, o canal de 270 km levará água da barragem do Castanhão ao 
Porto do Pecém, no litoral oeste do Ceará, grande parcela do financiamento desse canal advém do Banco 
Mundial (CEARÁ, 2003). 
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Estado, responsável pela mediação no Grupo Multiparticipativo, quando um integrante do 

MAB exigia tomadas de posição oficiais quanto à viabilização de recursos para construção 

das casas dos reassentamentos rurais. Reivindicava-se o deslocamento da população para os 

reassentamentos antes da construção da parede da barragem e a disponibilização de pelo 

menos dois salários mínimos para cada família manter-se até poder produzir dentro dos 

projetos econômicos previstos pelo Estado, pauta anteriormente discutida pelo MAB com o 

Ministério da Integração Nacional: 

O Dnocs e nem instituição nenhuma vai fazer um documento explicando 

para o Movimento isto. O Dnocs e o Governo do Estado vêm explicar dentro 

da reunião, para a população de Jaguaribara o que está fazendo. Por que tem 

que fazer um documento para o Movimento? É por aí Valdo que a coisa não 

se pode pôr e, principalmente, num momento em que se discute. Sei, mas 

nós estamos analisando e o que a gente trouxer, o que a gente criar de 

critérios para isso, nós vamos levar para a população, nós vamos discutir 

com a população diretamente impactada, não vamos discutir com o MAB, 

com o MST, vamos discutir com a população e vocês do Movimento vão 

estar presentes, enquanto população. [...] E leva isso para uma pessoa lá [no 

Dnocs], eu estava presente na reunião que vocês estiveram lá, que estava o 

Diretor Geral do Dnocs, que estava o André, que estava o Secretário de 

Recursos Hídricos, a gente ouviu vocês, não foi preciso nada, nós recebemos 

vocês e tudo, muito bem. E aqui todo mês a gente está nessa discussão, mas 

isso é só uma colocação, as pessoas vão responder aquilo que for possível 

dentro das colocações que você fez. O próximo é o vereador Matusalém 

(ATA 77ª, set. 2002, declaração de Francisco Pardaillan). 

Pelo fato da população não mais acreditar nas infindáveis promessas das entidades 

governamentais que se faziam presentes no Grupo Multiparticipativo e pela incapacidade 

deste de encaminhar demandas de modo favorável à maioria, o grupo gradualmente foi-se 

encerrando. A chegada das águas deixou ainda mais patente que o cumprimento dos 

cronogramas programados desde os primeiros documentos da barragem do Castanhão12 para 

execução dos projetos sociais das comunidades atingidas não haviam sido priorizados pelo 

                                                
12 Um dos cronogramas do EIA/Rima da barragem do Castanhão estabeleceu uma série de prazos para execução 
dos três perímetros de irrigação previstos. No caso do perímetro Jaguaribara/Castanhão descreve-se: início de 
construção em 1996; prazo de construção de dois anos; início de operação, em 1998; ritmo de implementação de 
3.333ha/ano; final de implementação, em 2000; e enfim, o ano para estabilização dos benefícios, em 2003. Os 
outros perímetros seriam os de Jaguaruana/Aracati e Transição Sul Morada Nova, respectivamente os anos de 
estabilização, em 2003 e 2005. Ainda consta que deveriam ser investidos nesses perímetros cerca de 
U$100.800.000 (DNOCS, SIRAC, 1990, p. 6.20 e 6.32). Todavia, ainda em setembro de 2006, não existe projeto 
irrigado em funcionamento. 
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Estado, e muitas famílias ficaram sem ter onde morar, com suas casas submersas, a exemplo 

do que ocorreu com a comunidade Alagamar: 

Chegou um período, com a obra da barragem feita, e nós tinha advertido que 

isso poderia acontecer. E aí o que ocorreu? A barragem veio e encheu, as 

pessoas ainda estavam aqui aguardando que as casa fossem definidas e 

construídas. E aí foi esse o caminho, não tinha outro, né, a água já estava 

botando pra fora, não tinha outro caminho, né. Mas a gente podia estar com 

as nossas casas prontas há muito tempo, nas casas definitivas (dados de 

entrevista, militante do MAB). 

Ainda assim, os técnicos do Dnocs usavam de subterfúgios desculpando-se, na mídia, 

de que o enchimento do Castanhão somente atingiria a cota 100 m, em 2007, apesar de um  

documental reservado do próprio órgão afirmar a previsão do enchimento do reservatório em 

fevereiro de 2004.13 Assim, reitera-se as observações de McCully (2004) de que quando os 

donos das barragens se vêem na necessidade de explicar algum mau andamento em seus 

planejamentos diante de uma inundação “imprevista”, logo recorrem, a título de isenção de 

culpabilidade, ao pretexto da vontade de Deus sobre os fenômenos climáticos.  

Para efetivar reivindicações, a população atingida do Castanhão lida não somente com 

o Dnocs mas também com uma infinidade de instituições do governo estadual do Ceará, 

caracterizadas por uma complexidade de identificação sobre a quem compete cada tipo de 

atividade, de modo geral, gerando uma dificuldade concreta para lideranças e até funcionários 

públicos.14 Além disso, agrava o acompanhamento das atividades reivindicadas a constante 

mobilidade na qual uma ordem de responsabilidade transfere-se de um órgão ao outro, além 

de freqüentes mudanças de diretorias nas entidades que paralisam ações antes definidas.15 

                                                
13 Em Dnocs (2002), um relatório reservado do órgão público, explica porque a verba para conclusão da parede 
da barragem deveria ser rapidamente viabilizada, pois, havia grande risco, com as chegadas das águas previstas 
para início de 2004, da parede como estava não sustentar e poder provocar desastres irreparáveis à população à 
jusante do reservatório. 
14 A barragem do Castanhão demandou enorme atenção dos órgãos estaduais que passavam por um período 
caracterizado por estruturas já comprometidas com tarefas sobrecarregadas, ainda, muitos funcionários tentavam 
se habituar com mudanças tecnológicas introduzidas com o uso de computadores e com o Sistema Global de 
Posicionamento (GPS) para trabalho de campo. Lidar com a situação de uma barragem nas proporções do 
Castanhão era um desafio novo para eles: “O Castanhão foi um grande erro do governo federal e estadual, 
paralisou o trabalho de diversos órgãos que, sem drásticas mudanças nas suas estruturas, nunca dariam conta do 
recado e foi o que ocorreu. Muitos funcionários têm resistência em lidar com trabalhos do Castanhão, por muitos 
anos de entraves, e é o MAB na pressão política que dinamiza internamente as ações nos órgãos, não deixando 
cair no esquecimento os compromissos firmados” (dados de entrevista, funcionário do Idace, 31 anos). 
15 Para se ter uma idéia da complexidade referida, apresento, a seguir, dados retirados do quadro Matriz 
Institucional (atividade/órgão responsável), elaborado pelo Dnocs e Plena (2002): desapropriação (SRH); 
titulação (SRH); seleção das famílias (Seagri); capacitação dos produtores (Seagri); organização dos produtores 
(Seagri); infra-estrutura hídrica de uso comum (SRH); infra-estrutura elétrica de uso comum (SRH); projeto de 
exploração (Modelo Caminhos de Israel) (Seagri); projeto do núcleo habitacional (120 casas e 1 escola) (Idace); 
implantação do núcleo habitacional (Dert); construção das 4 casas dos técnicos (Seagri); projeto da sede de 
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1.6 Manifestações do MAB no Ceará 

A seguir, a descrição dos eventos públicos agenciados pelo MAB serão subdivididos 

em blocos, iniciados por letras (A, B, C...), de acordo com a cronologia de seus 

acontecimentos políticos.  

A) Em março de 2002, um ato público contra o BID e o Dnocs representou a primeira 

manifestação de maior visibilidade midiática relativa aos problemas das populações atingidas 

do Castanhão. Por ocasião da 43ª Assembléia Anual de Governadores do Banco 

Interamericano do Desenvolvimento (BID), em Fortaleza, o MAB do Ceará protestou contra o 

banco, denunciando que este, o Banco Mundial, a Organização Internacional do Comércio e o 

Fundo Monetário Internacional representam interesses do grande capital e suas atuações no 

Brasil têm destruído os modos de vida, valores, culturas e meio ambiente das populações 

locais.16  

Os manifestantes entregaram a Carta Águas para a Vida. Não para a morte! 

encaminhada ao diretor geral do Dnocs. A carta chama atenção para os problemas sociais e 

ambientais causados pelo empreendimento Castanhão, responsabilizando-o pelo 

deslocamento forçado de quatro mil famílias e a indução para que muitas outras optassem por 

um reassentamento de sequeiro e, ainda, que várias famílias foram excluídas injustamente ao 

direito de reassentamento. O documento exige que todos os moradores da área rural fossem 

reassentados em áreas com infra-estrutura de irrigação, e providências com relação às 

condições sub-humanas de diversas comunidades atingidas submetidas à fome, à inexistência 

de água potável em uma situação que faz a população recorrer à água de carros-pipa ou ao 

próprio lago poluído.  

Da manifestação participaram, aproximadamente, 200 atingidos, apresentando de 

forma geral à sociedade uma realidade social diferente da convencionalmente mostrada pela 

grande mídia e de enfoque propagandístico ao Estado. A partir desse ato, pela primeira vez, 

representantes do MAB do Ceará foram recebidos pelo Ministério da Integração Nacional, 

cujo ministro à época era Ney Suassuna. Apesar da negociação não ter representado avanços 

                                                                                                                                                   

administração (Seagri); construção da sede da administração (Seagri); projeto da unidade de seleção e 
embalagens de produtos (Seagri) construção da unidade de seleção e embalagem de produtos (Seagri); 
desmatamento (SRH); transferência das famílias (Idace); programa emergencial de sustentação (Setas); 
negociação e contratação de crédito (Seagri); assistência técnica (Seagri); licença ambiental (Seagri) e 
implantação do Projeto (Seagri). 
16 O projeto Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura da América do Sul (IIRSA), do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), e a Corporação Andina de Fomento (CAF) apoiam financeiramente projetos 
hidrelétricos, aeroportos, estradas, canais, linhas de trem. Só na Amazônia, financiam-se a construção de 10 
hidrelétricas, 14 portos, 8 mil km de estradas, 2 mil km de linhas de trem, 3 canais, 4 aeroportos e 2 gasodutos. 
No Brasil, 363 projetos do setor elétrico são financiados pelo BNDES (TRIERVEILER et al., 2004). 
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efetivos, o movimento considera a manifestação como um marco político importante na 

mobilização da população atingida pelo Castanhão. Houve a compreensão de que a ocupação 

de um prédio público, de forma organizada e com intencionalidade, é um modo legítimo de 

exigir direitos: 

Nós fizemos uma atividade no mês de março a Fortaleza. Então feito isso, 

nós encontramos mil e uma dificuldades. Primeiro, o policiamento na 

barreira que não deixavam os trabalhadores cruzarem, mas fomos à 

Fortaleza, nos mobilizamos educadamente, chegamos a ser recebidos pelo 

governo federal, através do diretor geral do Dnocs. A nossa pauta de 

reivindicação naquele momento tinha treze pontos de cobrança. Nós 

colocamos comissão compostas por: MST, CPT, paróquia local e outros 

companheiros do MAB aqui do Castanhão e de outros estados. (vídeo Três 

Dias de Ocupação na BR-116,  2004, militante do MAB, transcrição nossa) 

B) Em junho de 2003, por dois dias, o canteiro de obras da barragem do Castanhão foi 

ocupado e paralisado. Em média, 400 pessoas organizaram-se para reivindicar infra-estrutura 

para projetos de produção econômica envolvendo 708 famílias, e para que outras 800 famílias 

fossem urgentemente relocadas antes do enchimento do reservatório. Reivindicavam o 

reconhecimento de dezenas de famílias excluídas do cadastramento oficial. Discutiam que era 

necessário considerar as famílias constituídas, pelo menos até a data do enchimento do 

reservatório, uma vez que o número de famílias aumentaria em razão próprio dinamismo 

social das comunidades, o que de fato gerou um excedente de famílias acima do cadastrado no 

Castanhão como um todo. Mais tarde, o Estado comprometeu-se em incluir no cadastro as 

famílias constituídas até maio de 2004.  

C) Em março de 2004, ocuparam a BR-116 cerca de 600 pessoas, em frente ao 

reassentamento Sossego/Contendas, no município de Jaguaribara. Mais uma vez, 

denunciaram que famílias passavam fome; exigiam a fixação de datas para entrega dos 

projetos econômicos e a presença no local do diretor geral do Dnocs, que não aparecera 

enviando outros funcionários para negociação, a contragosto dos militantes. No momento, 

também reforçaram a necessidade do reconhecimento pelo Estado da existência de famílias 

atingidas não cadastradas para serem reassentadas e uma compensação de dois salários 

mínimos para cada família: 

Nós queremos dois salários mínimos para cada família poder sustentar os 

seus filhos, comprar os alimentos, comprar os remédios até nós estarmos 

produzindo. Nós não queremos viver de dívida, vendendo tudo que temos 

para sobreviver, e nós não queremos viver de esmola. Nós queremos o 

cadastro das famílias que estão excluídas dentro do complexo Castanhão. 
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Aqui nesse reassentamento tem várias famílias que não estão sendo 

reconhecidas pelo governo. Elas não têm área para produzir, moram 

emprestadas, com parentes. Isso tem em todos os reassentamentos. Tem no 

Alagamar, no Mandacaru, na Caroba, Lindeza, Santa Bárbara, no Alegre, 

Campina Alegre, Alto Santo... (vídeo Três Dias de Ocupação na BR-116, 

2004, militante do MAB, transcrição nossa). 

D) No dia 30 de setembro de 2004, houve uma reunião no Dnocs17 com a presença de 

sessenta militantes do movimento, atuantes em áreas rurais do contexto Castanhão, para 

discutir o Plano Produtivo, um orçamento indicado de R$5.370.000,00 para investir nos 

reassentamentos já constituídos da região, tanto em ações temporárias (para garantir os meios 

produtivos enquanto os projetos não funcionavam) quanto de caráter permanente. Esse 

recurso financeiro surgiu como resultado de reivindicações do MAB junto à Casa Civil da 

Presidência da República, ocasião em que se acordou que esse plano fosse gerido de forma 

participativa com atingidos, Dnocs e secretarias governamentais envolvidas no 

empreendimento barrageiro.  

Na oportunidade, foram expostas dúvidas sobre propostas do governo a respeito de 

alguns modelos de produção com intervenção de empresas-âncora para implantação das 

culturas agrícolas e suas comercializações, assim como em relação aos empréstimos 

financeiros para equipamentos de irrigação junto ao Banco do Nordeste do Brasil. Os 

militantes questionavam a possibilidade desses empreendimentos comprometerem seriamente 

os pequenos agricultores com endividamento (CASA CIVIL, DNOCS, MAB, nov. 2004). 

Sobre o Projeto Novo Alagamar, foram discutidas providências necessárias para a 

instalação elétrica do setor de irrigação e área de moradia do reassentamento. A Seagri 

informou que as providências estavam sendo tomadas, que logo após a liberação do recurso 

que ocorreria, dentro de 15 dias, “estimava que o problema estaria todo resolvido”.  A 

respeito da estrada ligando o Alagamar à sede do município de Jaguaretama, o governo 

informou que o projeto executivo estava sendo licitado e que o pagamento seria feito “com 

recursos deste orçamento alocado para os projetos produtivos. Ainda foi sugerido parceria 

com o Dert, onde essa verba ficaria para outras ações específicas do projeto produtivo” 

(CASA CIVIL/DNOCS/MAB, nov. 2004, p. 1-2). Em setembro de 2006, os mesmos 

problemas ainda permanecem. 

                                                
17 Aqui não se trata exatamente de um ato público mas de uma reunião formal com o Estado, incluída neste 
conjunto de manifestações por representar, de alguma forma, um momento em que a comunidade também 
oportunizou para reiterar pontos de protesto.  
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E) Em março de 2005, realizou-se um ato público na cidade de Nova Jaguaribara, 

precedido de uma marcha de 5 km, com participação de 500 pessoas. A pauta de cobrança 

geral exigia: a liberação da verba negociada (R$5.370.000,00), em 2004, pelo MAB junto à 

Casa Civil; o desenvolvimento das atividades temporárias e de caráter permanente nos 

projetos de sequeiro e irrigação; urgência na liberação dos recursos do Dnocs, do orçamento 

de 2005 para o Castanhão; elaboração de um plano de ação para amenizar os efeitos da seca 

na área de abrangência do Castanhão. A pauta específica do Novo Alagamar incluía: liberação 

urgente dos recursos para a conclusão das 134 casas; construção de equipamentos públicos 

(posto policial, creche, centro social, igreja, quadra poli-esportiva); instalação de telefone 

público; pavimentação e drenagem da área residencial. 

F) Em outubro de 2005, o Dnocs foi novamente ocupado. Foram acordadas propostas 

específicas e gerais para todos os reassentamentos rurais.18 Alguns dos acordos gerais assim 

estabelecem: o Dnocs ficou de apressar a construção dos prédios que faltam nos diversos 

reassentamentos (escola, praça, posto de saúde, igreja e ainda obras de uso comum dos 

Projetos Produtivos); sobre as construções dos novos reassentamentos, concordou em 

conveniá-los diretamente com as associações de moradores de cada localidade; a Secretaria de 

Desenvolvimento Local e Regional (SDLR) reafirmou que algumas despesas não foram 

previstas pelo Estado no projeto de construção comunitária do Novo Alagamar, razão pela 

qual houve falta de recursos para pagar os gerenciamentos dos atingidos, despesas com 

combustível e água nas construções, dentre outros itens, e que esses entraves já haviam sido 

avaliados e resolvidos para novos projetos, além do pagamento de um salário maior para os 

trabalhadores; o Dnocs comprometeu-se em desenvolver estruturas nos reassentamentos 

específicas para fornecimento adequado de água tratada e ressaltou que esse era um 

compromisso prioritário para o ano de 2005. 

Algumas das resoluções referem-se ao reassentamento Novo Alagamar: efetivação de 

energia e água encanada até o dia 15 de novembro de 2005, com o compromisso de enquanto 

isso se adotar uma alternativa de fornecimento de energia à comunidade, inclusive, para que a 

escola voltasse a funcionar; novembro de 2005 foi o prazo declarado pelo Dnocs para que 

houvesse também água no canal de irrigação do Novo Alagamar; o Idace se comprometeu a 

                                                
18 O cronograma da manifestação foi o seguinte: às 10h, ocorreu uma marcha em fila dupla ocupando uma das 
avenidas mais movimentadas de Fortaleza, a Duque de Caxias. Às 10h30min, o prédio do Dnocs foi ocupado, 
exigindo-se presença de representantes governamentais do contexto Castanhão. Às 12h30min, iniciaram-se as 
negociações com diversos representantes dos reassentamentos rurais do Castanhão e representantes 
governamentais, diretores ou superintendentes – Dnocs, Incra, Seagri, Idace, SDLR, SAS. Às 18h, os militantes 
desocuparam o Dnocs. 
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cadastrar seis famílias para adquirirem casas, ainda a construir no reassentamento e a Seagri 

comunicou que o projeto produtivo do Novo Alagamar já está pronto para ser negociado com 

o BNDES, e seria passado à comunidade naquela semana. 

G) A marcha Água e energia para a soberania do povo brasileiro foi iniciada no dia 

20 de julho de 2006. Mais de 400 atingidos por barragens do estado do Ceará realizaram o 

percurso de 100 km realizando diversas assembléias em Baturité, Aracoiba e Redenção até 

chegar em Fortaleza. O protesto foi uma atividade conjunta com o MAB nacional na jornada 

de lutas pela redução do preço da energia que ocorreram em diversos outros estados 

brasileiros. As principais reivindicações são: nenhum ônus para os que consomem até 100 kw 

de energia (em geral, a população de baixa renda); que haja igualdade de preço do kw pago 

pelas indústrias e pela população, e o cumprimento imediato da decisão judicial que dá direito 

à tarifa social (desconto de 65% na conta de luz) para aqueles que consumirem até 200 

kwh/mês. 

Na marcha, estavam presentes também o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e o Movimento dos Conselhos 

Populares (MCP) de Fortaleza. Diversas assembléias foram realizadas com populações rurais 

e urbanas, com a finalidade de discutir preço da energia, privatizações no setor elétrico, 

utilização dos recursos hídricos e os impactos das construções de barragens. 

 

1.7 Localização do Alagamar 

O reassentamento rural Novo Alagamar situa-se à margem esquerda da barragem do 

Castanhão, no município de Jaguaretama, definido pela coordenada geográfica 38o 40’ e 38o 

42’ longitude oeste, 5o 40’ e 5o 43’ latitude sul (SEAGRI, SRH, 2004). Dista 240 km de 

Fortaleza, de onde o acesso pode ser realizado pela rodovia federal BR-116 e pela rodovia 

estadual CE-273. O reassentamento fica a 19 km da sede de Jaguaretama por meio de estrada 

carroçável. A área do reassentamento apresenta 880 ha, sendo 312 ha para o projeto de 

irrigação; o espaço de reserva legal ainda não está definido.  

Antes da barragem do Castanhão, a antiga localidade rural Alagamar, mesmo 

possuindo sua capela, uma pequena feira, posto de saúde, escola (até oitava série do ensino 

fundamental), mantinha uma intensa vida social relacionada à antiga cidade de Jaguaribara, 

sede do município de mesmo topônimo, que foi totalmente demolida, originando a primeira 

cidade planejada do estado do Ceará, Nova Jaguaribara. Todavia, ficou 72 km distante do 

reassentamento Novo Alagamar, uma enorme diferença quando a distância da antiga cidade 

era apenas 9 km. Ambas as localidades, a cidade de Jaguaribara e o Alagamar, ficavam 
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situadas às margens do rio Jaguaribe e muito da economia local consistia na pequena pesca e 

na agricultura de vazante no período de verão (julho a dezembro), onde se plantava sobretudo 

feijão. No inverno (janeiro a junho), o plantio ocorre na caatinga, com culturas de feijão, 

batata, campineira, milho, arroz, mandioca para produção de farinha e macaxeira para 

cozimento comum. 

Em todas as segundas-feiras, era costume dos moradores do Alagamar irem à antiga 

Jaguaribara para vender ou trocar o que produziam na feira e também para assistir à missa.19  

Dessa forma, as lembranças da antiga Jaguaribara são recorrentes, afinal, lá era o lugar onde 

muitos se casaram, se batizaram, participaram das festas juninas, das festividades relacionadas 

à padroeira Santa Rosa de Lima. Ali também organizavam vaquejadas e se divertiram nos 

forrós. Também, no cemitério dessa cidade, estavam sepultados diversos seus familiares.  

Por causa das transformações espaciais provocadas pela construção da barragem, 

grande parte das demandas da comunidade por comércio e serviços públicos (saúde, 

educação, segurança) foram transferidas para o município de Jaguaretama, cuja sede situa a 

19 km do reassentamento Novo Alagamar. Essa situação acabou em litígio, pois se contestava 

sobre qual município o Novo Alagamar iria pertencer, uma vez que, além dos motivos antes 

relacionados, as terras do reassentamento situam-se justamente no limite entre os dois 

municípios. Atualmente, o reassentamento pertence ao município de Jaguaretama, mas a 

comunidade não se identifica como pertencendo a este por causa de suas relações identitárias 

com Jaguaribara, e, ao mesmo tempo grande parte das pessoas ainda votam, como nas 

eleições de 2004, em políticos de Jaguaribara.  

 

1.8 A constituição populacional do Novo Alagamar 

Quando grande parte da pesquisa de campo no reassentamento Novo Alagamar foi 

realizada, existiam nessa comunidade 98 famílias, embora o reassentamento englobe 134 

famílias. Destas, 104 encontram-se cadastradas nas atividades do projeto de irrigação, com 

área média de 3 ha por família. As famílias que não foram cadastradas no projeto de irrigação 

pertencem ao grupo dos aposentados. Em outubro de 2005, período em que a última família 

do núcleo provisório de madeirite se mudou para as casas permanentes de alvenaria, o 

reassentamento, apesar de possuir 134 residências, ainda não estava com todas as moradias 

                                                
19 Ab’Sáber (1998) discute que um dos sistemas socioeconômicos mais eficientes já registrados na vida das vilas 
e cidades do sertão nordestino tem sido o das feiras livres, tão fundamental que ultrapassa em importância “toda 
a soma de ações governamentais dirigidas ao Nordeste em diferentes tempos” (p. 43). 
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ocupadas, e 25 famílias ainda estavam espalhadas por outros municípios, acolhidas nas casas 

de parentes e amigos.  
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Gráfico 1. Pirâmide populacional do Novo Alagamar 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Coleta de dados: Calisto, out. 2005. 
Organização dos dados e tabela: pesquisadora. 

 
O Novo Alagamar possui uma população muito jovem, pois 48% têm menos de vinte 

anos. Pode-se prever que, em um curto prazo de cinco a dez anos, um número considerável de 

pessoas terão constituído novas famílias. Onde estas famílias residirão e como obterão 

sustento econômico já é um problema atual da comunidade, um fato que preocupa a maioria 

das famílias. É comum haver casais jovens, entre dezenove e trinta anos, com quatro a cinco 

filhos. 

Estes dados revelam uma população extremamente jovem, o que acontece também, em 

geral, em outros reassentamentos do contexto Castanhão, e esse é um dos motivos de grande 

parte da militância do MAB ter perfil jovem. Muitos chefes de família, trabalhadores e 

trabalhadoras rurais têm esse perfil. O movimento depara-se com um desafio, o de alertar o 

Estado para que as políticas públicas projetadas para essas comunidades considerem essa 

questão. 

 

1.9 A educação no Novo Alagamar 

Em fevereiro de 2004, as águas da barragem ao submergir o antigo povoado 

Alagamar, conseqüentemente, também submergiu a antiga escola. Os alunos ficaram quase 

quatro meses sem aula, até um espaço de madeirite ser providenciado. Atualmente, as pessoas 

em idade de freqüentar a escola, da educação infantil à oitava série, estão matriculadas, salvo 
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exceções. Os alunos que cursam o ensino médio dirigem-se diariamente à cidade de 

Jaguaretama, em caminhonetes pau-de-arara. A Secretaria de Educação de Jaguaretama 

custeia o transporte para os estudantes irem à escola. As saídas diárias dos estudantes também 

garantem à população local transporte freqüente cobrando cinco reais, ida e volta à cidade. 

São poucos os moradores que têm emprego fixo como o caso dos professores e 

agentes de saúde que recebem de salário R$270,00.  

O programa de Educação de Jovens e Adultos do MAB possui, desde 2006, uma 

classe no reassentamento. No ano de 2005, a execução do programa no reassentamento foi 

impossibilitada, principalmente, pelas condições improvisadas em que se encontrava a 

comunidade, inclusive com a escola tendo que oferecer turmas à noite, de sexta a oitava série, 

porque a escola só dispunha de três pequenas salas de aula.20  
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Não
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 Gráfico 2. Alfabetização da população do Novo Alagamar 

 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Coleta de dados: Calisto, out. 2005. 
 Organização: pesquisadora. 

 

Nessa comunidade, há um grau de analfabetismo maior entre os homens que entre as 

mulheres: 10 pontos percentuais de diferença. No gráfico 2, o que está sendo considerado 

sujeito alfabetizado refere-se à capacidade de ler e escrever pelo menos uma simples frase, 

                                                
20 Por meio de um convênio com o Ministério da Educação e a Eletrobras, o MAB veio desenvolve seu programa 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) enfatizando a necessidade de construir, de forma autônoma, uma 
metodologia própria para lidar com o público de comunidades atingidas por barragens. Em 2005, o programa 
chegou a alfabetizar cerca de três mil jovens e adultos, organizados em 149 turmas, em 14 estados. No caso do 
MAB do Ceará, foram implantadas 12 turmas de EJA situadas nos reassentamentos rurais. Nem todos os 
professores dessas turmas antes eram militantes do MAB. Atualmente, além de todos eles se considerarem 
pertencentes ao MAB, muitos alunos relataram estar mais ativos em relação às decisões referentes aos seus 
reassentamentos e compreenderem melhor a situação política do contexto Castanhão. A idéia do MAB é 
continuar efetivando o programa agora para a escolarização desses alunos e alfabetização de outros. A 
metodologia do Coletivo de Educação incentiva que a EJA tenha participação ativa, não só dos educandos, mas 
que o projeto seja considerado como de responsabilidade de toda a comunidade do reassentamento, das 
lideranças das associações de moradores, dos professores das escolas locais e outros. Há a intenção da formação 
de grupos infantis denominados atingidinhos para incluí-los nas discussões político-pedagógicas.  
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conforme indicação dos dados coletados em campo pela agente de saúde da localidade. 

Portanto, não significa o mesmo que um grau de analfabetismo funcional (pessoas com até 

quatro anos de escolarização) cujo índice, para o Alagamar, pode chegar a mais de 80% na 

faixa etária acima de quinze anos, conforme informações do IBGE de 2001, para a área rural 

do município de Jaguaribara. 

 

1.10 Histórico da organização política da comunidade Alagamar 

Conforme lideranças locais, a comunidade do Alagamar começou a envolver-se com 

as questões da barragem do Castanhão, sobretudo no final de 1996, e, mais efetivamente, 

quando se fundou a Associação Comunitária do Alagamar, em janeiro de 1997. Nos primeiros 

contatos do Dnocs com essa comunidade, para negociação indenizatória ou compensatória, 

por meio de reassentamentos rurais, foram apresentados como projeto econômico atividades 

agrícolas em áreas de sequeiro. A comunidade rejeitou essa proposta considerando, por suas 

experiências, que as atividades de sequeiro apresentam baixo rendimento agrícola, que são 

insuficientes para o sustento familiar. Assim, a organização local reivindicou reassentamento 

relacionado a um projeto de irrigação.  

À época, questionou-se o motivo por que em torno de todo o reservatório do 

Castanhão, se previa apenas um projeto irrigado, no caso, a mancha do reassentamento 

Curupati Irrigação. Se, afinal, o Estado divulgava uma futura área irrigada de 43 mil hectares, 

por que não poderia destinar parte dela aos próprios atingidos?  

Estudando hipóteses de forma participativa, o grupo de moradores observou que havia, 

nos próprios documentos da barragem, uma mancha de solo fértil denominada Chapada do 

Alagamar. A partir desse momento, a comunidade começou a vislumbrar a possibilidade de 

um projeto de irrigação, em um local que já era conhecido dos moradores. Todavia, essa área 

de 720 ha necessitava ser desapropriada, o que causou entraves imediatos com os 

proprietários do terreno, que resistiram à idéia, e que foram respaldados por políticos locais. 

Duas comissões foram organizadas, a dos proprietários e a dos trabalhadores sem-terra. A 

comissão dos sem-terra estabeleceu entre seus componentes uma comunicação objetiva e 

clara de todos os acontecimentos da comunidade, e as decisões eram levadas ao Grupo 

Multiparticipativo.21 

                                                
21 Conforme Calisto (1999), no dia 16 de dezembro de 1998, foi publicado o Decreto de Utilidade Pública para 
desapropriação da área no Diário Oficial do Estado. E, de 26 de março a 2 de abril de 1999, em apenas uma 
semana, foi realizado pela SRH o cadastro das famílias contempladas com o projeto. Em agosto de 1999, a 
empresa Maciel Construções iniciou as obras civis do Projeto de Irrigação do Novo Alagamar, como a execução 
de adutoras, com cerca de dois mil metros e um reservatório principal, com capacidade de armazenar 4.968 m3. 
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Concomitantemente, lideranças do Alagamar participavam de reuniões com o MAB, 

em São Paulo, influenciando a metodologia de organização da comunidade para uma prática 

mais crítica sobre o projeto Castanhão, em seus aspectos políticos mais abrangentes, 

encaminhando reivindicações e pressões populares orientadas pela pedagogia do 

enfrentamento direto. O MAB surgiu como apoio decisivo à comunidade e à Associação 

Comunitária do Alagamar que, por sua vez, continuou sendo a expressão local de organização 

popular, já identificada pela comunidade como uma construção coletiva para a busca de seus 

direitos. E, o MAB logo passou a manifestar-se, como o MAB do Ceará ou MAB do 

Castanhão, contribuindo para o fortalecimento do conjunto de associações e indivíduos 

atingidos pela barragem do Castanhão como um todo, pressionando o Estado para 

transformação de outros projetos econômicos, também a priori apontados para agricultura de 

sequeiro, em projetos de irrigação. Um militante do MAB, morador do Alagamar, explica um 

pouco sobre este processo, que foi um dos pontos mais acirrados no enfrentamento com o 

Estado: 

Então, nós entramos [no Grupo Multiparticipativo] fazendo todo este debate. 

E a questão das irrigações? Se era 43 mil hectares que o Castanhão vinha 

puxando que irrigaria? Então para quem vão ser? É só para empresários? 

Esse solo estava nas manchas de solo pesquisado pela SRH, a chapada 

daquela área da Jaguaribara, que é a chapada do Castanhão com mais de 10 

mil hectares, e por aí ia, então nós começamos a fazer este questionamentos. 

Me diga uma coisa, e as áreas de produção irrigada, vão ser pra quem? Aí 

eles começaram a dizer, olha mas não pode porque pequeno não pode irrigar, 

não tem capacidade do ponto de vista... Não tem tecnologia [...] do ponto de 

vista financeiro; ele é burro demais... dizia com outras palavras, mas é isso 

que a gente sentia. É porque tem a questão tecnológica, tem a questão 

mercadológica e tudo. Aí nós fomos comprando, de uma certa maneira, briga 

com grupos, né, de dentro do governo ligado à questão empresarial, ou que 

vendia equipamentos de irrigação, enfim, isso é toda uma cadeia (dados de 

entrevista, militante do MAB, 40 anos).22 

                                                
22 Até o presente momento, nenhum hectare foi irrigado com as águas do Castanhão. Borges (1999) calcula que o 
Castanhão poderá irrigar, no máximo, 20 mil ha, se nenhuma destinação da vazão regularizada de 12,35 m3/s 
(quando acima da cota 100 m) destinar-se ao abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza. 
Para a Codevasf (1999), 1 m3/s serve a 666 ha no projeto de irrigação Tourão, gerenciado por essa empresa 
estatal, em Juazeiro, na Bahia, (infiltração por sulcos, microaspersão, gotejamento, pivô central). O projeto de 
irrigação Mandacaru, no Castanhão, está projetado para ter 419 ha e consumir 0,72 m3/s (infiltração por sulcos). 
No projeto Salitre são 29.210 ha e utilizam-se 42 m3/s, isto é, 0,695 m3/s para 695 ha (infiltração por sulcos, 
aspersão convencional, microasperção e gotejamento). Em Pirapora, região de cerrado, tem-se 1 m3/s irrigando 
1200ha, na precipitação pluviométrica de 1145 mm (aspersão convencional, microasperção “o mais usado” e 
gotejamento). 
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Essas reivindicações transformaram o quadro de projeto econômico e fundiário do 

complexo Castanhão para as comunidades, fazendo que houvesse não somente um 

reassentamento de irrigação, mas três: o projeto Curupati Irrigação, já com construção 

prevista à margem esquerda do lago; o projeto Mandacaru, a 5 km da sede municipal Nova 

Jaguaribara e o que está aqui em foco neste trabalho, o projeto Novo Alagamar.  

Em entrevistas coletadas em 2004, pude perceber que havia uma preocupação por 

parte dos moradores em relação a uma mudança drástica no modo de trabalhar, pois o Estado 

propunha um modelo produtivo agroexportador convencional, a exemplo do Projeto 

Caminhos de Israel, sugerido pelo Dnocs, ao passo que a comunidade desejava um projeto 

que também contemplasse os ciclos múltiplos de trabalho próprios da experiência tradicional 

local. A comunidade procurava, por meio do diálogo com profissionais de sua confiança, uma 

alternativa adequada, considerando variáveis técnicas, sociais e econômicas: 

Eles chegaram a dizer que não iam permitir a pessoa criar uma reis, uma 

vaca. Era só plantar agricultura de exportação, produtos nobres, como eles 

dizem. E nós questionava. Mas pôxa, e o homem do campo? E as vacas e as 

galinhas? Como é que corta isso assim bruscamente, se esses animais fazem 

parte do ecossistema e são importantes num projeto integrado de agricultura 

e de pecuária, né? Isso eu acho que não pode morrer, tem que continuar, né 

(dados de entrevista, militante do MAB, 38 anos). 

E, na fala seguinte, pode-se perceber uma dupla crítica, primeiro, a algumas 

características consideradas inadequadas ao modo de produção do pequeno agricultor que já 

estavam presentes no trabalho da comunidade local, e segundo, a um modelo agroquímico em 

escala indicado pelo Estado, tornando-se urgente encontrar outras alternativas: 

Porque uma coisa é essa agricultura que nós temos aí de subsistência, que de 

uma certa forma o homem também envenena a terra, o solo, a planta que ele 

mesmo produz pra ele comer, se autodestruindo com o veneno que ele joga 

aí sem nenhuma proteção. E a outra coisa é o modelo também agroquímico 

planejado pelos grandes que tá vindo pra nós fazer... vamos usar uma certa 

proteção, mas que vamos agredir o solo. E o que será das futuras gerações? 

Eu penso assim. Isso não é da noite pro dia que nós vamos mudar. Mas 

quanto mais... nós já tem uma certa consciência... demorar a implementar 

isso aí, vai ficando pior (dados de entrevista, militante do MAB, 38 anos). 

                                                                                                                                                   

Acredita-se que, desses projetos, um dos melhores para ser comparado ao que é planejado ao Projeto de Irrigação 
do Novo Alagamar parece ser o de Pirapora (gotejamento). O Nilo Coelho também é um bom exemplo, com 
infra-estrutura totalmente montada e em funcionamento, com lotes de 5 ha e captação de água de 23,2 m3/s para 
área de 20.948 ha, precipitação de 400 mm/ano (aspersão, gotejamento e microaspersão). 
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Muitos moradores do reassentamento não eram proprietários das terras onde antes 

moravam, alguns eram arrendatários, outros meeiros, ou trabalhavam em combinação 

familiar. Em relação à concepção desses moradores quanto a se sentirem donos das casas e 

das terras de produção, observei que muitos ainda não se consideravam proprietários daquele 

espaço. Alguns explicaram que somente depois de pagarem o financiamento necessário à 

plantação irrigada é que poderiam dizer que a terra e até a casa eram suas. Havia receio de 

alguns quanto ao endividamento: “Eu tenho medo dos empréstimo, do banco, que sempre a 

gente vê assim que o Banco se a pessoa não tiver muita responsabilidade, é difícil. E é um 

empréstimo alto. Aí eu sempre fico pensando” (professora, 41). Outros demonstravam 

confiança de que o trabalho iria funcionar bem, acreditando no trabalho do grupo, embora 

muitos ainda não soubessem do valor do crédito para cada irrigante. Falava-se em valores que 

variavam de 26 a 40 mil reais, porém a imprecisão das explicações também se explica por 

ainda não haver um plano financeiro desenvolvido para essa comunidade. Os moradores 

calculam que, em 2007, será possível iniciar, enfim, a irrigação. 

 

1.11 A opinião dos moradores do Alagamar sobre o MAB 

Os entrevistados, com uma única exceção, revelaram algum conhecimento a respeito 

do MAB. Esse saber varia muito em extensão. Ao longo de toda esta análise, posso sintetizar 

que os entrevistados se referem ao MAB basicamente sob dois eixos mutuamente 

condicionantes: um é marcado pela pressão política popular, das manifestações e atos 

públicos, da organização e aprendizado da própria comunidade diante das negociações com o 

governo; o outro expressa-se com base nas conquistas concretas vivenciadas no cotidiano da 

comunidade, como a construção das casas em regime de autogestão participativa, que, à 

época, estava em curso, nos projetos produtivos econômicos a serem implantados, como a 

colocação de equipamentos de uso coletivo para produção irrigada e na conquista do 

recebimento de cestas básicas. 

Quando, nas entrevistas semi-estruturadas, eu perguntava sobre o MAB, em geral, 

meu objetivo era apreender como os moradores poderiam definir o MAB em seus próprios 

termos. Vários moradores compreendiam parte dos complexos caminhos do movimento social 

além dos limites do reassentamento e do Castanhão, outros nem tanto, e logo se referiam ao 

MAB como sendo o lugar onde as lideranças locais trabalham: “Eu escuto muito os meninos 

dizer aí”. Em menor grau, também se referiram ao que familiares destes, um filho ou esposa 

tinham dito, de certa forma, denotando como os compromissos das lideranças acabam 

envolvendo seu núcleo familiar. No entanto, em geral, os depoimentos são ricos em 
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expressões nas quais o entrevistado identificava o MAB diretamente com luta, esforço, 

organização, melhorias e direitos. 

Eu não sei entender bem de que é do MAB não. Eu sei assim, né, sobre as 

bolsa. E tudo eu sei, né, que é eles que faz força, luta, né. Luta por isso, né, 

se esforça, né, procura melhora (agricultora, 45 anos)23. 

Eu acho que o MAB seja essas pessoas que tem organizando. Eu acho que 

sejam as pessoas que estejam organizando aí forma aquele núcleo, o MAB 

(agricultor, 39 anos). 

O MAB, a gente sabe que é um movimento, né, que luta em todas essas 

construções de barragens, né, trazendo melhorias pra definir os direitos 

pras pessoas, né. E a gente sabe que o MAB sempre vem lutando em todos 

esses movimentos para que seja realizado, né, essa luta. È um órgão que ele 

vem lutando pelos os direitos da gente (professora, 41 anos). 

Apesar de os moradores apontarem com habilidade conquistas do MAB, quando 

questionados sobre o significado da sigla, vários deles apresentaram dificuldades ou 

enfaticamente declararam não saber. Não obstante, assim alguns declararam: “O MAB é o 

Movimento dos Atingidos por Barragens” (professora, 47 anos). Constatou-se uma forma 

bastante autêntica como alguns expressaram variações de fundo inerentes à própria oralidade 

local: “Eu sei. É os atingido por barrage?” (agricultor, 26 anos), ou, “O MAB não é o 

Movimento Atingido por Barrage?” (agricultor, 37 anos). 

Interessante como algumas questões suscitaram pausas maiores antecedendo as 

respostas, como frente à indagação “Você se considera do MAB?”. Julgar-se pertencer ou não 

ao MAB, auto-identificar-se como membro, apresentou-se também como uma novidade 

reflexiva inédita para muitos entrevistados que se viram implicitamente explicando o que, 

para eles, os qualificariam ser ou não ser do MAB: “Agora o raciocínio... no momento agora, 

acho que sim, porque eu tô dentro da luta, né. Eu tô dentro dessa luta, então eu faço parte, né” 

(professora, 41 anos). Para outra professora, a resposta também esteve relacionada à somar-se 

a formas de participação popular: “Sim, posso dizer que sim. Eu admiro muito. Sempre que 

                                                
23 Aos inscrever muitos desses sujeitos como agricultores, é necessário esclarecer que suas atividades rotineiras 
são múltiplas: podem vender sua força de trabalho na construção de uma obra, no roçado de outro, contratar 
ajudantes quando necessário, cuidar de diversos animais de criação (galinhas, porcos, bodes, gado, cavalo, 
jumento), fazer um queijo para vender, pescar. O mesmo vale para as mulheres, em menor intensidade ou igual 
intensidade. Todas as entrevistadas responderam que trabalhavam na colheita de vazante, sobretudo de feijão, 
que agora não mais existe e recordavam-se desse trabalho como uma atividade prazerosa. No entanto, via de 
regra, o trabalho de casa é realizado por elas. Notei nessa comunidade, a presença de homens na lavagem de 
roupas com as suas esposas na barragem, e um militante informou que isso é uma prática mais recente e ainda de 
poucos. Observei, em duas famílias de casais jovens, o pai auxiliando os filhos no banho e na cozinha.   
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eu posso, quando precisa eu tô lá pra apoiar. Porque a gente ajuda quando pode, quando 

precisa a gente tá lá nas reuniões, nas manifestações” (professora, 47 anos). 

A palavra nós denotativa da auto-inclusão, apareceu sobretudo em depoimentos de 

pessoas cuja biografia está associada à liderança da luta na localidade. Para muitos outros 

moradores, mesmo pessoalmente demonstrando grande afinidade com o movimento e 

julgando atender com prontidão aos chamados para participar das manifestações, essa 

afinidade não necessariamente implicava em declarar-se do MAB: 

Não, nós não somos não. Quando precisa da gente, às vezes pra ajudar numa 

reunião fora. Ali, em Jaguaribara, nós já fomos, numa reunião, em Fortaleza, 

também. Quando precisa assim de ir uma quantidade de gente, aí nós se 

reúne assim um grupo e vai (agricultor, 39 anos).  

Dessa forma, entendo que, para os moradores, realmente há um peso significativo de 

importância sobre o que representa o empenho individual das lideranças do MAB nas 

conquistas ao reassentamento. Inseridos nas respostas sobre o MAB, percebo formas de 

retratar agradecimentos e admiração pelas atuações da liderança, que, muitas vezes, se 

expressa no afirmar que os militantes saem “no mei do mundo, lá” para falar com o deputado, 

com o ministro, com o diretor do Dnocs, nos encontros internacionais etc. Talvez se possa 

depreender de muitos relatos dos moradores uma personificação do MAB no trabalho das 

lideranças. Independentemente da concepção idealizada que o MAB possa ter de uma relação 

orgânica com as comunidade – expressa em encontros e cartilhas – as falas dos moradores 

revelam que a resistência se caracteriza coletivamente, porém, na sua concretização, é papel 

das lideranças que negociam com o governo: “É junto com eles e com nós. Mas, mais são 

deles. Nós se reúne aqui com eles e eles saem aí no meio do mundo” (agricultor, 34 anos).  

Essa constatação não invalida, no entanto, que os moradores percebam sua 

participação na mobilização interna do reassentamento e em uma luta maior no Castanhão: 

Foram várias já [conquistas], pelo menos a parte deles do movimento, não 

só, mas a parte das comunidades dos reassentamentos, a parte de luta de 

pressão. Aqui, por exemplo, essa parte de construção das residências, com a 

luta que a gente conquistou, através do movimento também que deu força 

pra que fosse feito assim através da comunidade (professora, 47 anos). 

Eu gosto demais desse pessoal. Sabe por quê? Porque quando eles arranja 

essas coisa não é só pra nós aqui. É geral, sabe, é geral, né. E abaixo de Deus 

e Nossa Senhora, foi o MAB que desenrolou mais (agricultor, 37 anos). 

É interessante perceber como os moradores também citaram as próprias reuniões com 

os militantes como parte das conquistas, apontando o valor de um aprendizado pessoal por 
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meio do repasse das experiências e informações, do que as lideranças aprendem com o 

movimento, ou mesmo, de como ocorreram os encaminhamentos políticos efetivados nas 

manifestações e atos públicos: “Nas reuniões, quando eles vai, quando eles vêm e explica pra 

o povo, muita coisa a gente entende, né” (agricultora, 45 anos). “E ajuda a trazer alguma coisa 

pra o lugar, em conversa, em reunião, que nem eles aí sai pra fora” (agricultor, 39 anos). 

Ocasiões em que militantes do MAB de outros estados visitaram a comunidade também são 

momentos lembrados: “Sempre tão com a gente, sempre faz a reunião do MAB, 

acompanhando, né. Houve também, uma vez, aqui na capelinha que foi inundada, né, um 

pessoal de outras barragens” (agricultor, 37 anos). 

Sobre a participação da comunidade em atos públicos, os entrevistados relataram já ter 

acontecido situações envolvendo o deslocamento de até quatro ônibus com moradores do 

Alagamar a uma manifestação em Fortaleza, organizada pelo MAB (com apoio do MST e da 

CPT). É intrigante como os relatos de moradores que ainda não tinham participado dessas 

situações identificavam o MAB como “o que leva as pessoas”: “Aí tem onde eles levaram o 

povo, foi muita gente. Acho que é sobre essas coisas também, como é do assentamento? Esses 

trabalho, dos prantilho que tem, né, verdura, fruta. Já foram, em Fortaleza, levaram o pessoal” 

(agricultora, 45 anos). Por outro lado, nos testemunhos de pessoas que já haviam participado 

dos atos, elas se retratavam de modo mais protagonizado, expressando os motivos políticos 

necessários para que a comunidade se impusesse: 

Já participei de uma lá na obra mesmo [ocupação do canteiro de obras], no 

tempo de obra do Castanhão. Nós fomos lá pra conseguir as casas, na BR, no 

Dnocs. Eu acho muito importante o movimento MAB (professora, 41 anos). 

No tocante ao modo como os próprios moradores gostariam que suas casas fossem 

construídas, evidenciando tomadas de opinião divergentes entre o Dnocs e a Associação 

Comunitária do Alagamar24, destaco uma fala: 

Porque promessa aqui existia, sabe? Só não marcava era o dia. E teve o ato 

de fazer também, sabe? Teve ali foi, em junho, ou foi, em julho do ano 

passado, sabe? Uma firma ganhou concorrência pra fazer as casa. Quer 

dizer, foi aprovado assim, pelo Grupão, mas pela Associação não (agricultor, 

37 anos). 

Diversas pessoas das comunidades afetadas pelo Castanhão que atualmente são 

lideranças do MAB já compuseram ou compõem a direção das associações dos moradores. 

                                                
24 As casas aparecem com tanta ênfase porque era o problema mais premente durante o período de pesquisa. É 
possível que o assunto atualmente seja outro, como as discussões sobre o futuro na produção irrigada. 
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Atualmente, muitos deles relataram se posicionar fora do seu quadro institucional, como 

apoio à necessidade de descentralização de funções. Mesmo assim, no Alagamar, a atual 

direção ainda se queixou de que há muitas responsabilidades que sobrecarregam algumas 

pessoas, principalmente após a mudança para os barracos provisórios, quando dois membros 

da diretoria foram morar na cidade de Jaguaretama. A associação possui mais de cem sócios. 

Em geral, as reuniões acontecem à noite, raramente na escola, que é utilizada para aula em 

todos os turnos; usualmente as reuniões são realizadas nos espaços da rua, e cada um leva sua 

cadeira. Há uma taxa de contribuição dos moradores para a associação de cinqüenta centavos 

por mês, e mesmo assim, há atrasos no pagamento. Um dos avanços mais importantes da 

associação foi, de fato, evidenciado na conquista da construção das casas, com repasse de 

verbas do Estado diretamente para ela. Sobre uma possível interferência da política partidária 

local no trabalho da associação, todos os que exerceram alguma função na associação 

declararam que os políticos não os procuravam, talvez porque soubessem que eles não tomam 

partido de ninguém. 

A análise das entrevistas revela que quase metade declarou que era no fato de juntar-se 

para discutir na Associação, e ir com o MAB a manifestações, em Fortaleza ou Jaguaribara, o 

que engendrava avanços significativos. Dessa forma, o MAB foi apresentado como um ponto 

de união necessário junto à associação de moradores sem que coubessem distanciamentos 

entre conquistas do MAB e conquistas da associação. Assim, muitas vezes quando 

perguntados sobre o MAB, surgia nas respostas a imagem espelhada da associação, como 

assinala um morador: 

É. Porque é todo mundo junto né. Ninguém aqui, ninguém faz nada só. Tudo 

que a pessoa faz, é combinado. Tem a turma todinha, tem a associação, 

reúne a associação todinha e a pessoa faz reuniões e consegue tudo. Por esse 

pessoal da associação, aí a gente consegue tudo, por eles (dona de casa, 47 

anos). 

Não, eu vou falar até pra você, e não fosse mode essa associação, nós tava 

lascado, você tá entendendo? Porque muita gente não dá crença não. Não 

fosse mode eles, tava tudo assim... lá pra baixo, porque vamo, não querem [o 

Estado não quer] discussão não... (agricultor, 37 anos). 

Essa constatação não invalida também a identificação do papel crucial do MAB na 

mobilização e encaminhamento de demandas. Tanto na citação acima quanto nas seguintes, a 

expressão “se não fosse eles” – referindo-se ao MAB – sinaliza para o encaminhamento 

político do movimento: 
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Rapaz, eles já arrumaram muita coisa pra cá. Porque eu mesmo acho que se 

não fosse eles tinha muita coisa atrasada aqui. Esses negócios desses 

assentamentos, dessas casas aí. Talvez se não fosse eles talvez ainda não tem 

nem começado. A gente ainda ia sofrer muito nesses barraco aqui 

(agricultor, 34 anos). 

Se não fosse o MAB aqui, era muito difícil pra nós. Eles aqui peleja muito. 

Desde que começou essa batalha dessa barragem que eles se dedicaram a 

esse trabalho e faz muito tempo que eles vem nessa luta (agricultor, 39 

anos). 

Não, eu penso que se eles não fosse atrás desse assentamento, eu acho que 

não tinha nada feito não. Eu acho, que o governo nem ia saber que nós tava 

aqui. Eu penso que não (agricultor, 26 anos). 

A militância do MAB também foi identificada como aquela em quem se pode confiar 

mesmo nos momentos de ordem mais delicados do ponto de vista político, quando alguns 

problemas sociais são recrudescidos. Como exemplo, foi citada uma circunstância em que a 

comunidade ficou três dias sem energia elétrica. Antes desse fato, logo quando a comunidade 

foi alojada em barracos provisórios, a princípio sem água e energia, o MAB e a comunidade, 

por meio da sua associação, reivindicaram que, enquanto não houvesse a transferência dos 

atingidos para suas casas definitivas, deveria o Dnocs assumir a responsabilidade pelas 

despesas financeiras de água e energia, uma vez que os moradores não possuíam meios de 

gerar renda familiar por causa da submersão da base de auto-sustentação das famílias. Acordo 

feito, todavia, ofereceu-se apenas água de carro-pipa e uma rede elétrica mal instalada, com 

alto potencial de desenvolver incêndio no conjunto contínuo de barracos madeirite. Mais 

tarde, a Companhia Energética do Ceará (Coelce) alegou que o Estado não havia pago a conta 

por vários meses, e cortou a energia elétrica. No impasse, uma liderança conhecida do MAB, 

mesmo atuando em atividades externas, foi acionada para ajudar: 

A gente ajeitou, que nessa época ele não tava aqui, tava viajando. A gente 

ajeitemo e liguemo pra ele, pra combinar, né, como ele é daqui e ele é por 

dentro dessas coisas. Aí foi ele disse que nós ajeitasse e mandasse o menino 

ligar. Nós ajeitemo e mandemo o menino ligar, que o menino é eletricista, 

sabe, mora aqui mais nós nos barracos (agricultor, 39 anos). 

Percebe-se que, na verdade, a comunidade já havia tomado a decisão de ligar por conta 

própria a energia, o famoso gato, porém era necessário lembrar ao Dnocs o compromisso 

assumido, para que a comunidade não ficasse de forma ilegal ante a companhia de 

eletricidade, entrando em jogo o poder político de representação das lideranças. 
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Embora existissem projetos maiores sendo realizados, como a construção das casas e o 

encaminhamento coletivo dos projetos de irrigação, vários depoimentos associaram o MAB 

também às cestas básicas alimentares que recebiam em decorrência de articulações do 

movimento: “Tá com umas pouca de vez que vem [sobre as bolsas alimentares]. Se não fosse 

eles era mais ruim aqui” (agricultora, 36 anos). 

Em virtude da realidade social perversa em que não são atendidas as necessidades 

básicas das comunidades atingidas – lutando por aquilo que uma liderança expressou 

indignação pelo absurdo de se estar exigindo direitos que até animais devem ter, como 

direitos à água, à comida e a um lugar para se viver – o MAB acabou tendo que reivindicar 

também soluções de caráter emergencial, como a distribuição de alimentos, historicamente, 

definidas como práticas assistencialistas, ambíguas, por serem paliativos mas que se tornam 

freqüentes, e com as quais o próprio MAB não concorda.25 

Parecia fazer sentido quando se perguntava sobre o MAB investigar se os moradores 

se identificavam como atingidos por barragem. E noto como alguns demonstraram ainda não 

terem se feito essa pergunta. Todavia, os depoimentos revelaram imediatamente um 

sentimento de perda, ligado não tão diretamente aos bens materiais, mas sobretudo aos 

costumes cotidianos que não podiam mais reproduzir junto ao Jaguaribe (a agricultura de 

                                                
25 A distribuição das cestas básicas foi uma medida necessária, não obstante o MAB afirma que se deve 
encaminhar novas políticas para que esse tipo de demanda seja extinta. Para tanto, a participação da comunidade, 
no enfrentamento político, torna-se um pré-requisito da mudança. Diversos relatos, sobretudo de atingidos de 
outros reassentamentos do Castanhão, como, Madacaru I e II, revelaram que muitas famílias passam fome, já 
tendo vendido todos os bens, até mesmo se desfazendo de animais de criação para auto-sustento. Esse é um 
problema relacionado, de modo geral às barragens e um dos maiores riscos para os afetados é o endividamento, 
pois passam a depender do dinheiro efetivo dos mercados. Endividados vendem seus poucos bens e até as suas 
terras (MCCULLY, 2004; SIGAUD, 1986, 1992).  
A realidade de atingidos que sofrem para manter suas necessidades básicas é presenciada em outras barragens: 
Acauã, na Paraíba, Serra da Mesa e Cana Brava, em Goiás, e Manso, no Mato Grosso. Por isso, O MAB 
negociou junto à Presidência da República, representada pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), a 
entrega dos alimentos (GTI, ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2004, p. 24). Todavia, o que se pretendia era 
que, para as famílias ainda sem condições de voltar às suas atividades produtivas, fossem repassados dois 
salários mínimos. A proposta não foi aceita. As cestas básicas chegam às comunidades sem prazo certo, às vezes, 
enviadas com intervalos até de 4 meses.  
Para responder com projetos econômicos às comunidades atingidas pelo Castanhão, o Dnocs terceirizou uma 
prestadora de serviços (Plena) para realizar um minucioso planejamento. Afirmou-se que, entre novembro de 
2002 e dezembro de 2003, a previsão da aplicação de R$44,4 milhões, no intuito de se gerar renda familiar para 
1.515 famílias (DNOCS: PLENA, 2002). Caso esse valor realmente tenha sido aplicado, resultou-se na perda da 
oportunidade de repassar diretamente a essas famílias o valor de R$2.442,24 por mês, no prazo de um ano (ainda 
se dividido por 1.600 famílias). Dessa forma, certamente não teria sido registrada fome nas comunidades. O 
Plano foi comunicado aos atingidos por meio do Grupo Multiparticipativo da seguinte forma por um 
representante do Dnocs: “[...] esse plano da Plena, esse vai ser, vamos dizer, a nossa Bíblia, é o que nós vamos 
seguir daqui para frente para cumprir prazo, valores e critérios” (ATA 77ª, set. 2002, declaração de representante 
do Estado, André). “Quero dizer também que para a população que reclama, que receba uma bolsa, que nós 
estamos estudando isso, nós estamos verificando isso, ainda ontem a tarde inteira a gente falou sobre isso, para 
criar critérios, criar valores. Esta população, nós estamos procurando dar emprego em vez de bolsa” (ATA 77ª, 
set. 2002, declaração de representante do Estado, Francisco Pardaillan).  
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vazante, a pesca, a lavagem de louças e roupas, as brincadeiras, a cacimba de verão na areia 

do rio). E revelou-se, dentre outras explicações do porque teriam sido atingidos por 

barragens, como o olhar para o passado, por vezes, voltava-se para o espaço da barragem, o 

interior da barragem, como se fosse possível enxergar através das águas o antigo espaço 

social: “Lá, nós morava dentro da barrage, né?” (agricultor, 26 anos). 

Ao relatarem os avanços e conquistas do MAB, também surgiram como contraponto 

as controvérsias, as limitações e dificuldades internas e externas ao Alagamar, inclusiva a 

descrença produzida pelo sofrimento e por promessas não-cumpridas: “É porque não tem fé, 

o pessoal tá tão sofrido, que não acredita mais, sabe? Acham que é conversa” (agricultor, 37 

anos). 

Como dificuldades enfrentadas fora do Alagamar, citou-se bastante o quanto se 

empenharam por persuadir o Estado da capacidade organizacional dos moradores, de que era 

possível que o reassentamento fosse de irrigação e não de sequeiro e que a melhor solução 

possível era que a construção das casas fosse conduzida de modo autogerido pela 

comunidade:  

Não foi fácil, né, graças a Deus, conseguimos e tá dando certo, né, nós 

estamos vencendo. Até teve quem duvidava que desse certo, né? O governo, 

o pessoal do governo, né. Achava bem difícil, né, a comunidade assumir 

uma responsabilidade grande, né [a irrigação e a construção das casas] 

(professora, 41 anos). 

Eu venho acompanhando todo detalhe. Esses dinheiro dessas casa aí. Desde 

que começou a barrage do Castanhão, que a conversa da mesa do Grupão era 

não fechar a barrage antes de fazer assentamento, eu acreditava, né. Agora, 

antes do Dnocs liberar a firma pra trabalhar nas casa, aí o pessoal do 

Alagamar não quis as casa, né,26 não quiseram. Aí pronto, aí desse dia pra 

cá, o dinheiro enrrascô. Depois dessa passage, aí pronto, o que eu lhe conto, 

dinheiro mais difícil do que não sei o que. Porque antes havia discussão lá 

sem a gente, né. Mas que aquele grupo que gerencia a Associação, pra mim é 

todos fruto positivo, trabalha bem demais. Mas aí, graças a Deus, o MAB foi 

                                                
26 A proposta inicial era a construção de casas geminadas, com 35 m2. A negociação resultou na construção de 
casas de 75 m2. E os moradores que trabalharam durante a construção das casas receberam uma diária de onze 
reais. Esse ponto de difícil negociação política realizado pelos moradores também se torna, circunstancialmente, 
tema utilizado pelo próprio Dnocs para demonstrar avanços institucionais: “Podemos citar, ainda, a participação 
dos irrigantes [...] a de ‘atingidos por barragens’, na construção em mutirão, de obras de reassentamento 
(exemplo: a construção de casas e a estrutura para atividades produtivas no complexo do Castanhão, em 
Jaguaribara-CE)” (SANTANA, Conviver, jun. 2004, p. 27). Sobre o termo mutirão, os moradores procuram não 
utilizá-lo, por ter sido, em geral, identificado a obras sem remuneração. A esse respeito, têm convicção de que é 
dever o Estado pagá-los por esse trabalho. Percebi, em uma reunião de negociação no Dnocs, em outubro de 
2005, a solicitação veemente de um morador para que o Estado não utilizasse esse termo ao se referir às 
construções por eles gerenciadas. 
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lá conversar com ministro mesmo, no Ministério mesmo lá (agricultor, 37 

anos). 

Mesmo fatos sobre uma repressão política violenta a que foram submetidas as 

lideranças, e que todos ali sabiam, foram preservados, numa compreensão surpreendente de 

que isso não deveria ser motivo de falação, denotando mais uma vez a admiração e respeito 

pelo trabalho das lideranças: 

Eu acho muito importante o movimento MAB, com pessoas daqui mesmo, 

que a gente admira muito, né, pessoas nascidas na roça, como a gente fala, e 

chegarem até onde eles chegaram através da boa vontade de ajudar os outros, 

que hoje é difícil a gente ver pessoas com interesse não só pra si, mas para os 

outros. Diante de tanta coisa que já passou, já aconteceu com eles, a 

dificuldade, os problemas, se eles não fosse por amor a esse povo, jamais 

eles estariam nessa luta, já teriam desistido há muito tempo, né. Diante das 

dificuldades. Eu tenho muito que agradecer (professora, 47 anos). 

1.13 Imagens do Alagamar e de atos públicos do MAB 

  

Fotos: Christianne Araújo, abr. 2004.  
Figura 1. Vista do núcleo de barracos e a problemática da água no Novo Alagamar 

Ao fundo da imagem, acima à esquerda, está a barragem do Castanhão, a 1 km dos 

barracos de madeirite, e onde era o antigo Alagamar. Os moradores não tinham água nos 

adm
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barracos, utilizavam os tanques coletivos abastecidos por carro-pipa podendo pegar, em 

média, somente cinco baldes de água por dia cuja qualidade não era boa ao consumo humano. 

Os banheiros também eram de uso coletivo. Cada porta e janela à mostra na imagem, 

corresponde a uma residência de 35 m2, às vezes, chegava a comportar famílias de até dez a 

doze pessoas, este núcleo provisório existiu de fevereiro de 2004 a outubro de 2005, até os 

moradores transferirem-se para as casas de alvenaria. 

 

 
Fotos: Christianne Araújo, abr. 2004.  

Figura 2. Vista de um grupo residencial ainda em término de construção 

Como referido, a Associação Comunitária do Alagamar e o MAB empreenderam 

reivindicações para que as casas fossem por eles construídas. Verifiquei com as lideranças 

dezenas de mapas rejeitados sobre como seria organização espacial da casas no 

reassentamento e seus formatos internos, até que a comunidade chegasse a um consenso que 

melhor lhe agradasse, entre os detalhes, nas cozinhas foram projetados fogões à lenha. A 

figura 3 demonstra como a falta de água nas residências ainda é um problema que persiste.  

 

Fotos: Christianne Araújo, out. 2005. 
 

Figura 3. A problemática da água permanece no novo núcleo das casas de alvenaria 
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Foto: Christianne Araújo, mar. 2005. 

Figura 4. Marcha 14 de Março, em 2005, na cidade de Nova Jaguaribara (CE) 

A imagem 4 é um registro da marcha que precedeu as negociações do MAB 

compostas por pessoas dos 19 reassentamentos rurais do Castanhão, nela, estiveram presentes 

o diretor do Dnocs, uma funcionária da Seagri, a prefeita de Jaguaribara, dentre outros. A 

comunidade do Algamar compareceu com aproximadamente 50 pessoas, dentre as 500 

participantes. 

 
Foto: Christianne Araújo, out. 2005. 

 

Figura 5. Ocupação do prédio do Dnocs, em Fortaleza (CE), outubro de 2005 

A imagem 5 trata da ocupação do prédio público do Dnocs, em que pude acompanhar 

de perto a sua organização, no tocante à comunidade do Novo Alagamar, de onde partiu a 

decisão de realizá-la e convocar demais reassentamentos rurais. Em Fortaleza, a ocupação 

também foi precedida de uma marcha que, a exemplo da imagem acima, é organizada em fila 

indiana dupla. A ocupação aconteceu de um modo bastante tranquilo e organizado. As 

reivindicações destes atos foram descritas no item 1.6 deste capítulo.  
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CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO  AMBIENTAL,  MEIO  AMBIENTE  E  O  ALAGAMAR 

 

 

2.1 Formal,  não-formal e informal: significados e conflitos na educação 
ambiental 

Trabalhar com os conceitos ou concepções teóricas sobre educação ambiental formal, 

não-formal, informal é uma tentativa de recorte sobre o campo discursivo da educação 

ambiental, que é extremamente amplo. A partir dessa análise, busca-se compreender como as 

relações sociais cotidianas são refletidas pelos pensadores da educação ambiental. Para então, 

poder-se caminhar por uma base teórica que contribua para a análise das relações cotidianas 

vivenciadas pela comunidade do reassentamento Novo Alagamar, com foco na educação 

ambiental e meio ambiente.  

O léxico das subdivisões entre educação ambiental formal, não-formal e informal 

compreende uma variação ampla e conflitante de significados. Dessas três subdivisões, o 

maior consenso registra-se no campo da educação ambiental formal como espaço de 

acontecimento institucionalizado por escolas e universidades. Os maiores campos de 

desencontros teóricos referem-se às denominações não-formal e informal, razão pela qual, a 

seguir, incide-se o foco nos modos como essas duas tipologias são empregadas em diferentes 

situações teóricas.  

Com esse exercício, espera-se elucidar como se processam algumas articulações 

conceituais relacionadas à educação ambiental, em situações em que diversos trabalhos 

buscam classificá-la. Discutir educação ambiental sem a obrigatória menção às denominadas 

formal, não-formal e informal é tarefa possível, porém, o debate a respeito pode contribuir 

para o esclarecimento de bases epistêmicas para uma teoria da educação ambiental. 

Em geral, a educação ambiental não-formal caracteriza-se por ações planejadas e de 

contato pessoal entre os sujeitos. E regularmente, a informal trata de ações em que não há 

contato pessoal, como divulgações ambientais nos meios de comunicação midiáticos. No 

entanto, também se pode aferir, se cotejadas algumas colocações textuais, que essas diferentes 

definições podem aparecer como sinônimas, o que, provavelmente, seja um dos motivos do 

que curiosamente também se nota em algumas obras: quando há nominação da educação 

ambiental não-formal, não há referência à informal, e vice-versa. 

Não se pretende, contudo, afirmar que as autoras e autores que discutem uma 

classificação suprimindo a outra não possam considerar ambas as perspectivas, não-formal e 
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informal, em outros trabalhos de forma distinta. Esta pesquisa, admite tratar-se de uma análise 

pontual de algumas obras, mas que, em conjunto, expressam uma tendência da natureza 

epistemológica da educação ambiental. Em geral, os conceitos de formal, não-formal e 

informal são apresentados de forma sucinta, como nas obras cotejadas, que, embora não se 

detenham em discussões aprofundadas, trazem indicações teóricas elucidativas, seja com 

exemplos, seja com definições dos termos. Muitos outros autores aqui não discutidos podem 

utilizar de modo aprofundado os três conceitos, porém, isto não foi constatado no 

levantamento bibliográfico. 

 

2.2 As perspectivas entre educação não-formal e informal 

Assim, no andamento da compreensão dessas tipologias, os trabalhos contemplados 

que curiosamente mencionam a educação ambiental não-formal, e não mencionam a informal 

e vice-versa, são: Paula Brügger (1999); Genebaldo Dias (1999); a Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 

1999) e Isabel Carvalho (2004) – a seguir discutidos nessa sequência. Como obras que 

apontam as três tipologias, surgem aqui: Enrique Leff (2003) e Javier Gomez (2003). Após 

algumas análises, apresenta-se um Quadro de resumo comparativo: educação ambiental não-

formal e informal. 27 

Brügger (1999), exemplificando a educação ambiental informal, a faz questionando os 

casos de campanhas comemorativas de datas ecológicas, como Dia do Meio Ambiente, Dia da 

Terra e Dia da Árvore, e declara serem esses eventos relacionados a ações limitadas que, 

muitas vezes, repercutem a idéia de que a degradação é necessária para o progresso, sem 

mesmo discutir o próprio significado de progresso, como ele é produzido e por quem. Brügger 

(1999) não cita a educação ambiental não-formal em suas discussões. 28 

O educador ambiental Dias (1999), ao discutir o segundo princípio básico para 

educação ambiental firmado diante da Conferência de Tbilisi, em 1977 – “Constituir um 

processo contínuo e permanente, através de todas as fases no ensino formal e não-formal” 

(UNESCO/UNEP apud DIAS, 1999, p. 30) – afirma que a educação ambiental deve permear 

todas as etapas do ensino: a formal é realizada por instituições de ensino, e a não-formal, fora 

delas. Reitera o autor que a educação ambiental deve permear todas as etapas do ensino, 

                                                
27 O levantamento bibliográfico realizado para este trabalho constatou a utilização resumida das três 
conceituações de educação ambiental (formal, não-formal e informal) também em MEC (1988, p. 86-87). 
28 Brügger (1999) apesar de neste momento, assinalar nas discussões a educação ambiental formal e a informal, 
não concorda ser legítimo uma educação ambiental em si, por ser ato fragmentador do saber que não cabe às 
questões ambientais; ainda mais, seria uma incoerência para a autora concordar com a legitimidade de 
ramificações dentro dessa mesma educação ambiental. 

adm
3.2 As perspectivas entre educação não-formal e informal



 

 

 

61 

iniciando-se nos lares, até mesmo antes do ensino pré-escolar, e que, nas empresas, deve 

ocorrer em forma de “programas específicos” de educação ambiental. Suas análises oferecem 

visibilidade ao papel da educação ambiental não-formal, situada na família quando ainda não 

foi possível ao indivíduo uma educação escolarizada, não frisando o aspecto contínuo da 

educação ambiental no âmbito familiar. E quando se refere às empresas, centra-se nos 

programas-pacotes de educação ambiental.29 

A Lei nº 9.795/99 trata da Política Nacional de Educação Ambiental e teoricamente 

fundamenta a educação ambiental em seu caráter formal e não-formal, e não faz menção à 

informal. Situa, inclusive, os meios de comunicação na classificação não-formal. Quando a lei 

se refere à educação ambiental formal, vincula-a aos currículos das instituições de ensino 

públicas e privadas, e não exclui do âmbito da educação ambiental não-formal a participação 

das instituições de ensino. Essa é uma abordagem importante por contribuir para a necessária 

interação entre educação formal e realidade social. Ainda sobre a educação ambiental não-

formal, a lei confere competência ao poder público para incentivar também: os meios de 

comunicação de massa; as organizações não-governamentais; empresas públicas e privadas 

em parceria com escolas e universidades em programas de educação ambiental; a 

sensibilização junto à sociedade em geral e às populações tradicionais para a importância das 

unidades de conservação; a sensibilização de agricultores, e por fim, o ecoturismo. A referida 

lei não contempla os movimentos sociais especificamente quando trata de incentivos à 

educação ambiental.30 Percebe-se também que a lei destaca bastante a educação ambiental nas 

                                                
29 A Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, conhecida por Conferência de Tbilisi 
ocorrida na Geórgia, em 1977, foi organizada pela ONU, por intermédio da Unesco e Pnuma. Seus princípios e 
objetivos foram ratificados em diversas conferências seguintes da ONU sobre educação ambiental, ou sobre 
meio ambiente, como a Eco-92. Por ser o Brasil um dos seus signatários, seus propósitos têm valor 
infraconstitucional, devendo, pois, estarem regulamentados na legislação de educação, como na Lei nº 9.795/99, 
já referida. Para Tbilisi, dentre os objetivos da educação ambiental, está: “3. Comportamento ...a 
comprometerem-se com uma série de valores, e a sentirem interesse pelo meio ambiente, e participarem da 
proteção e melhoria do meio ambiente;” (DIAS, 1999, p. 28). Percebe-se o aspecto comportamental ressaltado. 
Para Carvalho (2004) comportar-se é diferente de agir, esse último implica atitudes refletidas criticamente e já 
comportar-se refere-se mais a adequar-se, por exemplo, aos programas disciplinadores que objetivam a 
passividade de grupos sociais. 
30 Sobre os movimentos sociais não terem sido nominados na Lei nº 9.795/99 há algumas possíveis explicações 
de cunho especulativo: seus relatores não pretendiam, por meio de políticas públicas, interferir na autonomia dos 
movimentos sociais; ou os responsáveis pela elaboração da lei, à época, ignoravam a potencialidade dos 
movimentos sociais designados estritamente ambientais ou não, como os camponeses e feministas, na 
contribuição ao avanço político da educação ambiental. Ambas especulações merecem uma reflexão mais 
aprofundada. Interessante notar em outra legislatura, a resolução que trata da Educação do Campo, a Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 
(BRASIL, 2002), legalmente estruturada em razão da intensa participação e forte pressão dos movimentos 
sociais camponeses, como MPA, MST e MAB, que quando reforça seus objetivos alicerça-os nos artigos de 
diversas leis na área da Educação, porém não internaliza explicitamente a Lei 9.795/99, apesar de projetar 
intensamente o respeito pelo ambiente.  
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formulações de programas de educação ambiental, ou seja, ainda propensa às ações 

programadas. 

Carvalho (2004) centra-se na educação ambiental não-formal e não apresenta a 

informal. Nesse caso, vincula a não-formal a ações mediadas por organizações não-

governamentais, instituições públicas ou privadas, movimentos sociais e unidades de 

conservação. Acrescenta que o campo da educação ambiental não-formal engloba também a 

educação ambiental popular e a comunitária, e que pode haver integração entre educação 

ambiental formal e não-formal. Carvalho destaca os movimentos sociais como um campo 

privilegiado às práticas de educação ambiental. 

Poucos são os autores que tratam descritivamente das três classificações formal, não-

formal e informal, como se confere em Gomez (2003) e Leff (2003). 

Para Gomez (2003) a educação ambiental não-formal realiza-se pelo trabalho de 

instituições públicas ou privadas com grupos de adultos ou jovens em tarefas extra-escolares, 

ainda, faz referência a programas educativos de Ministérios, administrações autônomas locais, 

empresas de serviços de água e energia e organizações não-governamentais. Para o autor, a 

educação ambiental informal possui uma carência de relação pessoal direta entre aquele que 

promove a educação e os que desenvolvem a aprendizagem, como a que se faz por meio dos 

meios de comunicação social (jornal, revista, televisão, cartazes).  

Segundo Leff (2003), a educação ambiental formal refere-se à educação escolar. A 

educação ambiental não-formal aborda as práticas fora das escolas, mas com sistematização 

pedagógica, como, por exemplo, alguns programas desenvolvidos por organizações não-

governamentais, e a educação ambiental informal abarca uma educação sem sistematização e 

metodologia, em que o autor revela uma singularidade ao citar as relações cotidianas como 

componentes dessa última vertente. Todavia, como não há detalhamento dessa disjunção 

informal/não-formal, permanece a possibilidade de se encaixar em ambas, tanto as indicações 

de Gomez (2003) que situam os meios de comunicação na classificação informal como as 

campanhas em datas ecológicas assinaladas Brügger (1999), ou mesmo as relações cotidianas 

na dimensão escolar.  

Apresenta-se, a seguir, um quadro comparativo sobre os conceitos de educação 

ambiental não-formal e informal em obras de autores e na legislação. 
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       Quadro 1. Resumo comparativo: educação ambiental (EA) não-formal e informal 
Autores e Legislação EA não-formal EA informal 
Brügger (1999) Não cita. Campanhas de datas 

comemorativas que podem 
repercutir que a degradação é 
necessária e não são capazes 
de questionar o progresso. 

Dias (1999) sobre 
Conferência de Tbilisi -
1977 

Acontece fora da escola como nos lares; 
nas empresas com programas específicos. 
Deve ser iniciada antes mesmo da pré-
escola. 

Não cita. 

Lei n°9795/99 - Política 
Nacional de Educação 
Ambiental 

ONGs; Unidades de Conservação,  
empresas públicas e privadas, ecoturismo, 
meios de comunicação. Não exclui a 
relação com instituições de ensino. Não 
cita os movimentos sociais. 

Não cita. 

Carvalho (2004) ONGs; UCs;  empresas públicas e 
privadas. Cita a EA popular e 
comunitária. Situa os movimentos sociais 
como um campo privilegiado para EA. 

Não cita. 

Gomez (2003) Empresas públicas e privadas integradas 
com grupos de adultos e jovens em tarefas 
extra-escolares. Ações de EA de ONGs e 
ministérios. 

Meios de comunicação 

Leff (2003) Práticas fora da escola, com 
sistematização pedagógica. 

EA sem sistematização e 
metodologia, como em 
relações cotidianas. 

       Todos os autores concordam que educação ambiental formal pertence ao espaço das instituições de ensino. 
 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

2.3 Algo fora de lugar no formal, não-formal e informal: o cotidiano 

Dada a análise acima, não se concorda que os autores e autoras quisessem encerrar 

nestas três classificações todas as formas existentes e potenciais de educação ambiental. 

Porém, em geral, quando se classifica e discute a educação ambiental em formal, não-formal e 

informal, nota-se um modo estanque de concebê-las, uma vez que as possibilidades de inter-

relacionamento entre elas não ficam evidenciadas como formas de intrínseca cooperação 

dialógica. Ao silenciar essas conexões, pode-se ficar cego às articulações capazes de denotar 

encontros políticos comuns entre essas e outras possíveis modalidades de educação.  

Verifica-se como fica à margem dos debates temáticas relacionadas às ações 

cotidianas, e talvez uma resistência teórica em não discuti-las como possibilidades de 

educação ambiental formal, não-formal e informal. 

Percebe-se que há comumente uma maior visibilidade da educação ambiental como 

um espaço de programas ambientais. Diante disso, talvez caiba nos questionar sobre o que 

está além do espaço emoldurado pelos programas de educação ambiental de escolas, de ONGs 
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ou de empresas públicas e privadas e que podem ser discutidos como outras formas legítimas 

de se fazer e conceber educação ambiental à margem dos debates, como se pode refletir no 

que concerne os espaços da cotidianidade.  

Discutir os sentidos compostos por uma trama mais reticulada da educação ambiental 

– na capilaridade dos cotidianos – tem por si uma importância teórica que é um exercício para 

desvelar como a educação ambiental permeia os espaços corriqueiros, do dia-a-dia, do 

comum, do ordinário, em que o ser humano coloca constantemente em jogo 

interdisciplinaridades, em que os conhecimentos são a todo instante produzidos, apropriados e 

(re)significados. 

Ainda há que se considerar que nem toda educação ambiental na cotidianidade passa 

necessariamente por um processo preliminar à palavra educação ambiental. Certamente, sabe-

se que ela se configura associada a diversas ações, em uma rede social, mas raramente se 

discute que, em geral, não se faz autodeclarada como educação ambiental, não exposta 

convencionalmente como tal, e, muitas vezes, esses modos ficam despercebidos por correntes 

acadêmicas, embora sejam modos que podem representar pontos de avanço notáveis nas 

relações sociedade-natureza, merecedores de melhor explicitação teórica e política.  

Ao propor uma percepção da educação ambiental na cotidianidade, deve-se reconhecer 

a existência de muitos indivíduos e sociedades que nada ou pouco sabem a respeito dos 

preceitos institucionais de educação ambiental, os quais também, não obstante, a praticam e 

até podem vir a conceituá-la, pois bem são capazes de expressá-la por meio dos mais variados 

e criativos aspectos de suas culturas.  

O contrário seria pressupor que a educação ambiental somente pode ser concretizada 

via concessão de preceitos institucionais daquilo que se postula em encontros, fóruns, leis, 

escritos acadêmicos. Ademais, muito do que é apresentado como novidade, em geral, tem um 

passado muito mais remoto do que se imagina.  

Entende-se que a educação ambiental não é um privilégio desses espaços, ou uma 

concessão deles. O saber ambiental é mediado por uma socialização que não se dissocia de 

uma educação ambiental. Mesmo onde os conceitos de educação ambiental não existem 

formalmente, muitas experiências individuais e coletivas certamente cultivam modalidades 

daquilo que é chamado educação ambiental. 

As práticas rotineiras dos trabalhos; as vivências familiares e individuais; os modos 

abundantes de lazer; as relações afetivas diárias; o regular e o irregular dos rituais sociais; as 

lutas sociais; o que sempre se fez em respeito ao ambiente que vigora de geração em geração; 

o que é a defesa do ambiente fora de uma moda, de uma venda, de um marketing, de uma 
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plataforma idealizada em campanhas políticas... parecem ser planos sociais sem lugar nessas 

três classificações discutidas, mas que, contraditoriamente, são analisadas, em maior ou 

menor grau, como o fazem mesmo alguns dos autores acima mencionados e outros, vide 

outras análises que certamente, perpassam cotidianos e educação ambiental. Porém, são 

temáticas distantes dessas que ainda prevalecem e preocupam por uma pretensão de igualar a 

educação ambiental a famosas fórmulas-pacotes para a transformação do mundo.  

 

2.4 Educação ambiental no reassentamento Novo Alagamar 

Anteriormente, houve um esforço em perceber o que já se debateu em alguns trabalhos 

teóricos a respeito das classificações da educação ambiental e suas ligações com fazeres 

cotidianos. Se esse tema, como analisado, sugere dificuldades em lidar com ele, ao mesmo 

tempo não pretendo aqui fugir da temática, pois a questão-chave desta pesquisa é: Como se 

situa a educação ambiental, considerada como uma forma de participação política, no 

cotidiano do MAB e na narrativa de seus sujeitos, sobretudo de líderes e de moradores do 

reassentamento Novo Alagamar? 

Para compreensão da realidade e das percepções práticas e conceituais da comunidade 

que pudessem oferecer pistas para uma possível resposta à pergunta formulada, realizei 

diversas entrevistas e a observação participante.  

Por meio desses dados empíricos, busca-se entender a concepção de educação 

ambiental dos moradores do reassentamento Novo Alagamar. “O que você acredita que seja 

educação ambiental? O que seria uma educação ambiental para o reassentamento? Como uma 

educação ambiental poderia melhorar o reassentamento?” São estas as questões que servem 

de fio condutor para uma série analítica sobre o cotidiano da comunidade.  

Cabe ressaltar que outras percepções próprias das práticas e dos saberes do Alagamar 

podem tanto quanto as percepções a seguir descritas, a depender, serem consideradas ações de 

educação ambiental ou de respeito ao meio ambiente, do ponto de vista dos próprios 

reassentados no que conformam uma pedagogia camponesa. 

Apenas dois entrevistados julgaram não saber responder sobre educação ambiental: 

“Ah, isso aí eu não entendo nada não” e “Acho que eu não sei responder assim.” 

Curiosamente, os mesmos sujeitos não titubearam em responder com maiores elementos 

discursivos quando se questionou sobre meio ambiente. Como o intuito da entrevista era 

registrar a opinião dos moradores em muitas outras questões além da específica sobre 

educação ambiental, preferi não insistir com a questão para não incorrer em um possível 

constrangimento do entrevistado.  
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Desde a elaboração do roteiro de entrevista, havia um receio prévio de que as pessoas 

se intimidassem com esses dois tipos de questões (educação ambiental e meio ambiente), o 

que poderia comprometer o andamento do diálogo por uma quebra brusca no ritmo da 

conversa. Não obstante, os moradores ofereceram, especificamente sobre essas temáticas, um 

mosaico rico de percepções sobre a própria realidade. Na sociologia nativa dos moradores, a 

temática não se desvinculou das ações concretas já vivenciadas na história da comunidade, e 

várias entrevistas revelaram desejos de melhoria para a coletividade local.  

 

2.5 Meio ambiente: Você diz a convivência do povo? 

Chamados pelos entrevistados de convivência os cotidianos, individual e da 

comunidade, surgiram aflorados como chaves centrais nas respostas sobre meio ambiente de 

uma forma bem politizada. A noção de meio ambiente por eles expressa é composta 

eminentemente por sujeitos reais, tangíveis e humanos. Se, como lembra Castro e Andrade 

(1988), o bom senso e os ecólogos ensinam que todo ambiente é ambiente de um sujeito de 

interesse, para os moradores do Alagamar, não restam dúvidas, o meio ambiente diz respeito 

às suas relações cotidianas e aos personagens que as articulam.  

 É curioso como muitos iniciaram as respostas sobre meio ambiente com uma outra 

pergunta – “Da convivência da gente?”; “Você diz a convivência do povo?”; “Assim, 

conversa com o povo, como é que é?”; “Com respeito à morada?” e “Como assim, da escola, 

é?”.  

Como dizer a qualquer uma dessas indagações um não, quando o interesse da pesquisa 

é exatamente compreender a concepção que os moradores têm de meio ambiente? Optei por 

responder sim a todas elas, o que provavelmente tenha dado um tom especial aos discursos ao 

não se rejeitar nenhuma das possibilidades oferecidas pelos moradores, dando assim vazão a 

suas percepções mais imediatas sobre meio ambiente. Do contrário, também se poderia 

romper com um raciocínio articulado pelo entrevistado ou correr o risco de interferir na 

resposta com minhas sugestões.  

Pude observar nas respostas articuladas em forma de perguntas, que nelas se projeta a 

noção de cotidiano – convivência do povo; convivência da gente; conversa com o povo... – e 

que os moradores logo ofereciam elementos constitutivos do que seria essa convivência. 

Dessa maneira, as observações relacionaram situações referentes às temáticas: lixo; morada; 

escola; fauna, flora e plantação; água; saúde, e banheiros coletivos. E pode-se dizer que, como 

temáticas transversais importantes estão vinculadas: à organização social nova; ao futuro 

incerto, e ao passado sem barragem. 
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Salvo as devidas restrições de tempo, público e metodologia, diferentemente da 

conclusão de uma pesquisa nacional realizada pelo MEC, em 1997 – O que o brasileiro pensa 

sobre o meio ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade – que constata que apenas 38% 

das pessoas relacionam os seres humanos como parte do meio ambiente, e que a maioria 

definia-o por meio de componentes naturais, como o ar, as matas, a água e os animais (MEC, 

1998)31, percebe-se por parte dos moradores do Alagamar, que o elemento primordial 

associado a meio ambiente vem a ser justamente as relações humanas da comunidade, 

presentes em todas as falas registradas.  

Devo ressaltar que os moradores do Alagamar não tiveram passagem em programas, 

seminários ou projetos de educação ambiental, que, em geral, são impostos às comunidades. 

Talvez sendo este um dos motivos que os levaram a responder sobre meio ambiente, suas 

problemáticas e resoluções futuras para a comunidade do Alagamar, de modo muito 

espontâneo e em uma direção contrária à da despolitização das percepções de natureza, como 

foi apontado na mencionada pesquisa nacional de 1997. 

 

2.6 O encontro da educação ambiental com o meio ambiente 

As perguntas sobre educação ambiental foram dispostas na entrevista de forma 

separada das perguntas sobre meio ambiente, mantendo-se um intervalo entre o discurso do 

entrevistado, para se fazer uma ou outra questão. Assim as perguntas sobre meio ambiente e 

educação ambiental não foram postas imediatamente uma ao lado da outra. 

Muitas vezes, o mesmo assunto das respostas sobre educação ambiental obteve 

continuidade nas respostas sobre meio ambiente e vice-versa. Por exemplo: para três 

moradores essa continuidade ocorreu ao relacionarem o assunto lixo; para um outro morador, 

aconteceu ao relacionar a precariedade da moradia.  

Na análise das respostas em conjunto, o que para alguns entrevistados foi tido como 

assunto em educação ambiental, para outros sujeitos foi apresentado quando se respondia 

sobre meio ambiente. Exemplo: a questão escola que para um morador surge em educação 

ambiental, outro surge em meio ambiente; a preocupação com o futuro do reassentamento, 

para uma estudante e uma professora, surge em educação ambiental, já para um agricultor, em 

meio ambiente.  

                                                
31 A tendência de apontar aspectos naturais e conservacionistas é presente em diversos projetos de educação 
ambiental, os quais muitos autores consideram serem vertentes que não englobam uma atuação prática das 
comunidades em seus pontos de vista refletidos criticamente por elas mesmas (GUIMARÃES, 2000; 
CARVALHO, 2004 e LOUREIRO, 2004).  
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Houve casos que quando se perguntou “o que seria educação ambiental?”, logo, se 

citou a palavra “meio ambiente”: “Eu imagino que seja assim, cuidar do meio ambiente [...].” 

(estudante, 12 anos). “É tudo que se refere ao meio ambiente, plantas, animais...” (professora, 

47 anos). E para outros o que se apresentou de percepção de meio ambiente assemelha-se 

muito a propósitos de educação: 

Acontece que no meio ambiente, seja assim, né, é o cabra zelar o meio 

ambiente, eu creio que seja assim, né, o cabra zelar devido à sujeira, ter o 

cuidado. [...] Acho que as pessoas não tomar cuidado com meio ambiente, 

Ave Maria, pra mim já é uma coisa muito desagradável, né, que corre perigo 

de fogo, corre perigo de doença no povo. Eu acho que isso aí, o cabra deve 

trabalhar em cima de reaver pra ver se dá um jeito (agricultor, 37 anos). 

Percebi que as preocupações factuais dos moradores do Alagamar no que tange a 

“educação ambiental e meio ambiente” apresentam-se extremamente imbricadas, razão pela 

qual optei por analisar esses dois temas abordados pelos moradores de forma conjunta, 

mesmo estando ciente dos diferentes significados entre eles. 

 

2.7 Meio ambiente e educação ambiental nas múltiplas percepções sobre o 
lixo 

As análises que se seguem mostram como é possível destacar um campo de prática 

político-pedagógica nas ações ditas pelos moradores, de educação ambiental e de respeito, 

cuidado e zelo com o meio ambiente. A dimensão político-pedagógica da educação ambiental 

parece ser uma das maiores chaves de aposta na aproximação entre as ações pretendidas para 

melhoria do meio ambiente e as esferas políticas de ações individuais e de decisões comuns 

públicas. Para Demo (2004), a educação remete intrinsecamente a uma perspectiva política, 

uma vez que o próprio ambiente em que se conforma a atuação humana é político, onde 

construímos diversas das características objetivas que nos cercam. Ou, como lembra Santos 

(1995), o fazer político adentra o cotidiano pessoal, familiar, escolar, religioso, das profissões, 

indo muito além do fazer político partidário ou das políticas públicas concernentes ao Estado.  

Dos discursos sobre educação ambiental e meio ambiente, emergiu de modo explícito 

a temática lixo, e percebi nas narrativas um permanente tom de indignação: “É meio difícil 

aqui, viu? A sujeira é muito grande.” (agricultora, 29 anos). “Tá um pouco complicado [...] A 

questão do lixo, um problema sério.” (professora, 47 anos). Mesmo quando perguntei: “O que 

deveria ser feito em educação ambiental?”, reiterava-se: “[...] primeiro, pedir pra não jogar 

tanta das porquera aí.” (comerciante, 34 anos). E quando questionei se o lixo incomodava em 

seu aspecto estético, se achavam feio, todos respondiam com veemência: “Não só incomoda, 
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como é prejudicial” (professora, 47 anos). “Ah, incomoda demais, incomoda demais” 

(professora, 41 anos). “Ave Maria, mulher, é muito seboso” (agricultora, 45 anos). 

“Incomoda, porque de qualquer maneira, sujeira não é bom” (dona-de-casa, 47 anos). 

Uma conjunção de fatores pertencentes ao modo emergencial de como as famílias 

atingidas da comunidade Alagamar foram deslocadas redundou em conseqüências drásticas 

no uso e ocupação do novo ambiente no tocante aos resíduos sólidos e orgânicos, deixando 

mesmo as relações sociais do dia-a-dia dos moradores vulneráveis a conflitos internos, 

revelando extremo desconforto na maneira de começar uma “nova” vida após o enchimento 

do reservatório da barragem do Castanhão.  

Na voz dos moradores sobressalta uma incessante rotina de luta contra o lixo que 

nunca se vence. Ocultadas nessas narrativas estão as próprias condições inoperantes de uma 

política pública das quais não podem escapar.  

Na rotina desses agricultores o que se faz normalmente com o lixo é expresso como 

uma atividade em que “outros queima, outros rebola [jogam em qualquer lugar]” (estudante, 

12 anos). O destino ideal do lixo, para a comunidade, em geral, é ser ciscado e queimado. Não 

raro, por imponderáveis vários, acaba sendo rebolado: “Quando enche aqui eu levo o isqueiro 

e vou tocar fogo praculá. Lá’stá aquela sacola aculá. Às vezes, se não levo o isqueiro eu 

rebolo, os outros também rebolam. Lá fora sabe” (agricultora aposentada, 68 anos). O local 

onde se rebola situa-se além do limite das casas, onde se inicia o mato, próximo aos córregos, 

nas capoeiras: “Aí a gente vai e queima, ou então bota pra lá, naqueles corgo, naquelas baixa 

lá pra detrás” (agricultora, 44 anos). 

 Ao observarem algumas imagens do reassentamento Alagamar, em uma mostra de 

slides fotográficos à comunidade, surgiam alguns comentários coletivos dos moradores, 

como, “Olha como o Alagamar está bonito!”, “Como as ruas estão limpas!”. Realmente nota-

se que a limpeza entre as ruas, no lugar mais freqüentado e visível, sempre era um espaço de 

aparência mais limpa, ao contrário das imediações, onde começava o ralo mato, e onde não 

começava, no lugar só de pedra e terra, em que também se fez comentário na ocasião que na 

chapada da caatinga sem vegetação aparecia muito mais saco voando que passarinho.  

O lixo que se queima, em geral, é composto principalmente de papel e plástico. O lixo 

orgânico domiciliar é praticamente todo ele aproveitado para alimentação dos animais 

domésticos e de criação. O aproveitamento do lixo como adubo orgânico é pouco fomentado 

na comunidade, embora exista, a exemplo das antigas hortas domiciliares. Uma parte reduzida 

dos vasilhames de plástico tem valor especial na reutilização, para guardar grãos como feijão 

e arroz. As latas e vidros também têm reaproveitamento mínimo como utilitário doméstico. 
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Os sacos plásticos encontram um lugar de preocupação econômica considerável aos 

moradores pois o gado é constantemente prejudicado por ingeri-los – essa preocupação 

aparece em outras conversas com a comunidade.  

 

2.8 O mutirão, o tambor, as  ações individuais nas percepções de 
coletividade 

A preocupação com o lixo já havia se transformado em ação: sob a forma de 

organização da própria comunidade em forma de mutirão de limpeza para amenizar o 

problema; com a instalação de tambores de lixo nas ruas mediante intervenção de um 

vereador local, e sobretudo por iniciativas individuais no dia-a-dia que também permeiam as 

ações sobre o mutirão e o uso dos tambores. Tais tentativas resultaram em propostas 

praticamente paliativas mas que importam por serem elementos marcantes na memória da 

comunidade Alagamar, em um momento-chave em que as relações sociais buscam uma 

(re)estruturação, e as identidades coletivas construídas à beira do rio (re)afirmam-se, em outro 

tempo, como comunidade de reassentamento. 

A organização do mutirão de limpeza nasceu de um incômodo coletivo real que além 

de assentar-se em elementos anti-estéticos e patogênicos, também parece pertencer a 

preocupações da esfera política comunitária do Alagamar. O que se fazia com o lixo era 

refletido simbolicamente numa possível fragilização do espírito de solidariedade da 

comunidade, como se estivesse colocando em xeque as bravas histórias de mobilização social 

já vivenciadas pela comunidade Alagamar.32 Uma moradora situou o processo do mutirão não 

tanto emergindo de um processo participativo protagonizado por toda comunidade, mas como 

algo necessário por não se encontrar iniciativas individuais dos moradores: “As pessoas não 

contribuem, né, com a sua parte, como a gente vê, o lixo aí solto, aí a céu aberto em tudo que 

é lugar, se espalha, é demais mesmo. De vez em quando, tem que fazer mutirão” (professora, 

47 anos). 

Os mutirões foram encabeçados pela escola. Ocorreram reuniões com a comunidade, 

passeatas nas ruas do reassentamento com cartazes elaborados pelos estudantes sobre meio 

ambiente e lixo e conversas informais com os moradores, tudo para angariar voluntários. O 

primeiro mutirão conseguiu apoio de uma quantidade significativa de pessoas, porém, já no 

                                                
32 Essa observação está fundada em uma análise pontual da questão. Dois dias antes da entrevista (08/02/2004), o 
evento mutirão não havia atingido a participação almejada, porém em reuniões de dois grupos produtivos locais 
para a futura irrigação, presenciadas na mesma semana, notou-se quorum absoluto. Cada grupo produtivo é 
composto por 26 “irrigantes”. 
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quarto, só houve a presença de uns poucos previstos. Esse processo foi considerado pela 

direção escolar como cansativo e desgastante.  

Uma das professoras declarou: “Eu convidei pela manhã, tarde e noite, convidando as 

mães, levando recado pras mães e eles [a comunidade] nos ajudar, né, mas só foi a escola e a 

agente de saúde. Mas não apareceu mais uma mãe” (professora, 41 anos). Nesta fala, há duas 

chaves esclarecedoras do processo. A ação mutirão e sua convocação centralizada ou 

sobrecarregada na responsabilidade da escola, sobretudo, nas figuras representadas pelos 

professores. A convocação teve como público majoritário, as mães dos estudantes, já que a 

maioria era composta por mulheres.  

Ressalta-se em diversas falas sobre a temática lixo, relatos em que o sujeito 

entrevistado sempre se enxerga colaborando com a limpeza do grupo, e na mesma lógica, 

nunca é o vilão das ações que critica em seu próprio grupo social. Projeta-se diretamente a 

responsabilidade ao outro, ao vizinho. Todavia, ao criticar – “Se eu aqui limpo, a vizinha ali 

alimpa, essa aqui alimpa, mas as outras...” (agricultora, 29 anos) – às vezes, deixa implícita 

uma desculpa pessoal de suas práticas para não colaborar com a limpeza, uma percepção de si 

mesmo, porém, mediada pelo outro – eu não faço porque o outro não faz. Do mesmo grupo, 

revela-se também a explicação da não-participação no último mutirão de forma bem 

resumida: “Dessa vez eu não fui porque não pude” (agricultora, 29 anos). “Eu não fui que eu 

tava trabalhando” (agricultor, 26 anos).  

De fato, os moradores tinham motivos infindáveis para estarem cansados, dentre 

outras coisas, pela luta corriqueira contra o lixo. A resolução de quase tudo era projetada para 

o futuro; importava primeiro o destino habitacional dos moradores. Assim, o fato de não 

comparecerem ao mutirão advém não de um processo isolado em que não viam com resultado 

eficiente as ações de limpeza mas, evidentemente, de um contexto complexo onde nada tinha 

ainda seu lugar, nem mesmo as pessoas e suas casas.  

Afirmar que as ações do mutirão se resumem em não-participação efetiva seria 

encurtar demais as conseqüências dessa ação. O que foi propagado no desenvolvimento 

dessas ações, além da idéia de ambiente limpo, ambiente saudável, pode ter contribuído 

também para uma maior reflexão da coletividade sobre si mesma, seu futuro e sua 

organização.  

As formas enunciadas operavam também, em tese, sobre um desejo de um tipo ideal 

de coletividade: “Se todo mundo tivesse essa consciência, tivesse essa educação, né, de fazer 

a sua parte, seria bem melhor” (professora, 41 anos). Todavia, é preciso evidenciar, diante 

desta pesquisa, que não há padrões fechados nem tipo ideal ecológico ou social, quando se 
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trata de assumir perspectivas ambientais, cada indivíduo tem uma maneira peculiar de encarar 

as dimensões de práticas com o meio ambiente. Carvalho (2004) exprime que não se pode 

conceber “[...] uma pessoa ou grupo de pessoas completamente ecológicas em todas as esferas 

de suas vidas ou ainda como um código normativo a ser seguido e praticado em sua totalidade 

por todos os que nele se inspiram” (p. 67). 

A preocupação com o futuro do reassentamento sobre a questão lixo e educação 

ambiental para os moradores culmina no medo de que as mesmas atitudes que o grupo vinha 

desaprovando viessem a persistir no núcleo novo das casas definitivas de alvenaria, naquele 

momento ainda em construção. “Vão fazer o que tão fazendo aqui, lá nas casa nova, né. Pois 

soltaro o lixo todinho. O povo solta aí. Se soltarem como soltam aí vai ficar uma porquera” 

(agricultor, 26 anos). Dessa forma, pude notar, concomitantemente, um presente caótico, sem 

muita resolução, e um futuro de apreensão e receios mas que, não obstante, parece suscitar 

maiores motivos para a modificação das atitudes dos moradores, implicando uma maior 

organização.  

Pessoas mais jovens comentaram, uma concordando com a outra, sobre o que seria 

uma educação ambiental, já projetando a ação ao futuro: “Não jogarem lixo quando nós tiver 

morando nas casas. Jogar nos tambô né, que a carroça pega” (estudantes, 12 e 11 anos). Uma 

professora também projetou planos para o futuro reassentamento quando questionada sobre 

uma ação de educação ambiental: “É fazer encontro com os jovens, é, os pais, pra que eles 

tenham consciência de que o que tá acontecendo aqui, não leve lá pro nosso assentamento que 

a gente vai ficar o resto da vida, né. Não aconteça lá o que acontece aqui” (professora, 41 

anos). E ações de prática coletiva no futuro33: “Agora lá [nas novas casas] no nosso grupo é 

de 26. Nós vamo trazer os 26, pra ver, né, quando for rebolar o lixo, vai juntar aqueles 26 e 

nós rebola” (agricultor, 26 anos). 

Essa nova visão da comunidade no futuro, diante de uma reflexão crítica dos 

moradores sobre suas realidades, encontra eco no que diversos autores defendem sobre o que 

seja educação ambiental, uma prática que antes de tudo venha a ser uma nova visão de mundo 

e que é preciso “[...] desnaturalizar os modos de ver que tínhamos como óbvios” 

(CARVALHO, 2004, p. 34).  

As conversas dos professores a respeito do lixo e do mutirão ficaram registradas pelos 

moradores, como ensinamentos, alertas e chamados importantes: “Aí esse Zé mesmo que nós 

fala [militante do MAB], teve uma fala pra cada uma pessoa ciscar seu lixo e tocar fogo, pra 
                                                

33 As disposições das novas casas foram espacializadas conforme a própria organização dos quatro grupos 
produtivos deixando-os como vizinhos próximos. 
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não deixar na rua assim que é muito feio. A maior parte daqui juntou, assim muié, cada qual 

da sua casa, do seu barraco” (agricultor, 39 anos). Outra moradora contou: “O Zé, às vezes, 

chama nós pra limpar aí, né. Da primeira vez eu fui pra fazer limpeza. Um mutirão, um 

bucado de gente” (agricultora, 29 anos). 

Chamaram bastante atenção os pronunciamentos a respeito de como a comunidade 

agiu diante da instalação e retirada de tambores de lixo nas ruas. A forma de utilização dos 

tambores desencadeava um efeito pútrido, cujo mau cheiro provinha das denominadas 

porquera (fraldas descartáveis, papel higiênico, vísceras de animais em decomposição etc) 

disseminando-se em todo reassentamento. E sobre essa questão, enquanto para alguns 

moradores lixo é sinônimo de porquera, para outros, são coisas bastante distintas. Perguntas 

específicas explicam a diferença entre lixo e porquera:  

Ói, tem gente, mulher, que Ave Maria, é até ruim de contar, mulher, que 

botavam até, porquera, né, coisa, tripa de galinha. Quando a gente cuidava, 

tava fedendo, podre, não tinha quem agüentasse. [...] mas [nos tambores de 

lixo] era só pra butar papel, latra, que era pra nós butar né. Só lixo em cima 

manero, terra não era pra butar, nem pedra, porquera nenhuma. [...] Aí 

vinham e botavam tripa de peixe, tripa de galinha, toda porquera 

(agricultora, 45 anos). 

Somado a isso, muito resíduo acabava fora dos tambores por sua superlotação ou 

descuido no uso: “[...] cada rua dessa era dois [tambores], mas não jogava, né, tanto faz se 

caía dentro do tambô como não” (comerciante, 34 anos). E talvez decorrente do mau cheiro 

e/ou por costume, mesmo com a existência dos tambores, muitos ainda preferiam lançar os 

resíduos domiciliares nas áreas de caatinga: “[...] a prefeitura colocou um monte de tambô aí 

pro povo colocar o lixo, o povo rebolava era no meio do mato!” (agricultor, 26 anos).  

Os problemas decorrentes do uso de tambores – a superlotação das lixeiras; o descuido 

ao jogar o lixo, permitindo que se espalhasse nas ruas; o costume persistente de lançar lixo no 

“mato” – geraram certos conflitos. Motivos que contribuíram para que alguns enchessem 

grande parte dos tambores de terra e pedra. E as crianças e adolescentes, ali, eram tidos como 

os maiores acusados do desmantelo não só dos tambores, mas de outros equipamentos 

públicos, como os banheiros coletivos. Não obstante, depois de retirados os tambores, as ruas 

retornaram a seu aspecto mais limpo, como anteriormente notado. 

O fato de um político ter articulado a colocação de tambores na comunidade foi visto 

com satisfação. Quando o mesmo político resolveu retirar os tambores, essa atitude não foi 

desqualificada. “Até o vereador Gilberto aí arrumou um monte de tambô lá com a prefeitura, 



 

 

 

74 

colocou, né. Aí ele enraivou-se, tirou os tambô. Aí ele falou não precisa tambô, foi e tirou os 

tambô” (comerciante, 34 anos).  

Aos moradores, parecia que a real causa da problemática lixo se devia, especialmente, 

à atitude interna da própria coletividade. Os problemas não foram creditados a uma ausência 

de políticas públicas. Para alguns dos entrevistados, questões como essas são resolvidas 

localmente, não há necessidade de intervenção externa. Isto pode demonstrar um grau de 

destaque na autodeterminação da comunidade em suas tomadas de decisão, bem como 

vincular-se a uma resistência implícita desses atingidos em relação às políticas 

governamentais que, de uma certa forma, quando chegam até eles, quase sempre é motivo de 

maiores problemas. Os moradores lutam contra essas políticas quando podem, e convivem 

com ela quando a ampla situação de expropriação é inevitável.  

O lixo é o seguinte, aqui quando é, quando tá muito sujo, aí as pessoa forma 

aquele mutirão, todo mundo, e vai limpar. Queima, e a pessoa se reúne, todo 

mundo. Quando quer resolver um problema, todo mundo se reúne e resolve 

o problema. A gente resolve sem precisar de ninguém ir procurar socorro 

noutro canto (dona-de-casa, 47 anos). 

As formas organizativas da comunidade vêm à tona, como na fala citada, em prol dos 

esforços de participação da comunidade em relação ao destino do lixo. Se essa defesa pode ter 

sido processada pelo fato de os moradores resistirem às invasões sob o rótulo de “benfeitoria 

pública”, ao mesmo tempo, é preciso ter claro, como descreve Michel De Certeau (1996), que, 

existindo uma forma de estrutura política dominante sobre as classes sociais marginalizadas, 

essa mesma estrutura não consegue impossibilitar as formas peculiares de auto-agenciamento 

da organização desses grupos em seus procedimentos populares minúsculos e cotidianos. Nos 

interstícios da política dominante, essas comunidades encaminham uma diferente e particular 

lógica e ainda que convivam com as mesmas forças que os oprimem não estão entregues à 

passividade e à disciplina.  

Nas narrativas de práticas comuns, percebidas ao longo das entrevistas sobre a 

temática lixo, percebi que a comunidade não busca as causas das mazelas vividas em agentes 

externos ao Alagamar. Não culpabilizam o Estado, o Dnocs ou a prefeitura. Todavia, esses 

mesmos constituintes externos governamentais aparecem como estruturas públicas 

responsáveis em outras questões que a comunidade apresenta e analisa de modo mais 

próximo.  
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O que pode parecer como um plano de ingenuidade da comunidade em culpabilizar 

somente a si mesma pelas ações problemáticas do lixo, talvez tenha em si escamoteadas 

táticas políticas, naquilo que De Certeau (1996) expressa ser um tipo de atividade em que:  

o fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em 

momentos oportunos onde combina elementos heterogêneos [...] mas a sua 

síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato 

e maneira de aproveitar a “ocasião” (p. 47).  

Contraditoriamente, nesse mesmo contexto, não posso deixar de colocar em questão a 

delegação de responsabilidade pela transformação da comunidade a um resultado mágico 

composto pela soma das ações individuais corretas, como adverte Mauro Guimarães (2000) 

ao expor dúvidas quanto às tendências gerais de educação ambiental, e que no caso do 

Alagamar podem encontrar algum sentido, quando por algum motivo são responsabilizados os 

indivíduos pela criação e solução de problemas ambientais, focando o aspecto 

comportamental do sujeito, sem questionamento das relações de poder dos processos sociais.  

Essa análise sobre educação ambiental, ambiente e lixo, revelou particularidades da 

própria conduta social da comunidade, sua participação e organização que também podem se 

fazer presentes em outros pontos de discussão sobre a sociabilidade do grupo de forma ainda 

mais legível.  

 

2.9 Meio ambiente como morada. Educação ambiental  para melhorar a 
morada 

Para alguns entrevistados, o meio ambiente mostra-se como sinônimo de morada e 

suas consequentes condições. Talvez, o modo como foi elaborada a questão sobre meio 

ambiente tenha provocado um ruído na interlocução que sobrepôs a categoria meio ambiente 

ao sentido do espaço da casa. Talvez não. Todavia noto que respostas similares como a seguir 

apresentada, repetiram-se. Disse uma das entrevistadas sobre meio ambiente: “O espaço é 

muito pouco. É muito apertado” (agricultora, 44 anos).  

Acredito que mais do que um aparente mal-entendido, realmente essa era uma questão 

incômoda à comunidade, uma vez que a temática também veio à tona quando se perguntou 

sobre “o principal problema do reassentamento”, com diversas opiniões relacionando a 

questão às más condições dos barracos de madeirite sobretudo chamando-se a atenção para o 

pequeno tamanho (20m2) e pelo telhado de eternite e para a alta temperatura desses.34 

                                                
34 Além desses fatores, próprios da qualidade do material dos barracos, há que se considerar que agravava a 
situação o fato da chapada em que se encontravam estar altamente degradada em sua vegetação, sem árvores à 
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Confluindo, assim, com a necessidade de expressar como se sentiam insatisfeitos com o modo 

habitacional em um tom de denúncia. 

Nas entrevistas, o meio ambiente como morada, o espaço do lar, surgia sobretudo na 

voz das mulheres: “O que que significa? [...] Tem dia que é assim mei quente, outro que não é 

nem bem folgado, é apertado, que nem a senhora vê aí, né, um pouco apertado [...]” 

(agricultora, 45 anos). Uma outra senhora foi mais enfática: “Mas a ruindade que tem, que eu 

acho, que tem aqui, é as quentura que a gente só falta morrer!” (agricultora aposentada, 68 

anos).  

Nesse e em outros momentos da entrevista e no convívio com os moradores, havia 

sempre uma comparação que inferioriza a morada atual dos barracos em relação à antiga: 

“[...] é diferente [nos barracos], lá embaixo [próximo ao rio], que nossa casa era grande, era 

folgado” (agricultora, 45 anos).  

A expectativa de mudar logo para a morada definitiva como algo que viria amenizar o 

problema da habitação é uma manifestação social muito expressiva na comunidade que já se 

encontrava havia mais de um ano nos barracos provisórios e que não sabia que ali ficaria 

ainda por mais de dez meses. 

Em consequência, quando perguntei por uma educação ambiental, obtive como 

resposta, sintomaticamente, algo para melhorar as condições de habitação: “É melhorar. E 

mais, eu queria mais, que queria melhorar assim, eu queria mais que fosse, se Deus quiser, 

quando saísse logo as casas, eu tô loca pra ir pra essas casas, não vejo a hora do dia de 

chegar” (agricultora, 45 anos). 

 

2.10 Tudo isso foi sacrificado: caatinga, plantio e animais 

Palavras como natureza, ecologia e biodiversidade não foram verbalizadas nas 

respostas dos moradores sobre meio ambiente e educação ambiental, e tampouco na dos 

professores entrevistados. Porém, curiosamente, apenas na narrativa desses últimos surgiram 

observações sobre a fauna, centradas nos animais de criação e sobre a flora, notando-se 

espécimes como os cajueiros e as carnaúbas, que podem compor tanto a vegetação natural da 

caatinga quanto as culturas agrícolas locais. Os animais, a caatinga, a lavoura submersos na 

                                                                                                                                                   

volta do reassentamento. A junção de fatores elevava a temperatura interna dos barracos a ponto de torná-los 
insuportáveis ao convívio diário. 
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cheia da barragem foram considerados partes de um espaço socioambiental destruído, 

diminuído e perdido:35 

A gente sempre foi afetado. O meio ambiente aqui foi, como aqui as 

caatingas, onde que nós mora [...] É, tinha plantio de cajueiro, de 

carnaúba, mais outras coisas. E tudo isso foi sacrificado. Então, já foi uma 

coisa que diminuiu nosso meio ambiente. Também os animais que sofreram. 

Houve muita perda de animais devido o Castanhão. Tudo isso afetou o meio 

ambiente. E quantos, quantos não morreram, né? Gado, tudo ficaram. A 

gente sabe que foi muito sacrificado, jumento, cavalo, tudo ficou aí preso 

(professora, 47 anos). 

Sobre o fato de muitos animais terem ficado presos no reservatório quando a barragem 

encheu, explicou uma moradora que não se podia fazer muita coisa apesar dos esforços da 

comunidade em resgatar os animais com pouquíssimos barcos, próprios de pesca para o rio 

Jaguaribe, tecnicamente inadequado para barragem:36  

Aí assim, porque quando encheu por cima d`água, aí não tinha também 

como o povo saber aonde é que tinha um animal. Aonde era uma ilha que 

tinha. Que até o quê? Tá com mais ou menos, talvez uns três meses [ou dez 

meses depois da cheia], talvez nem esteja com isso que foram resgatar, ainda 

desde janeiro de ano passado, jumento, numa ilha ali. Os pobre comendo, diz 

que comendo as casca de pau (professora, 41 anos). 

E, ao mesmo tempo, a comunidade tentava resgatar a si mesma e a seus mobiliários 

domésticos. 

 

2.11 Água, banheiros e saúde 

Sobre a temática água, surgiram duas opiniões frisando a batalha diária com o 

abastecimento hídrico de carro-pipa, de má qualidade e freqüência irregular. Lembravam-se 

dos tempos em que a água era de qualidade e abundante, na vida próxima ao rio Jaguaribe: 

                                                
35 Da fisionomia vegetal natural próxima ao reassentamento destaca-se a caatinga hiperxerófila, caracterizada por 
apresentar um alto grau de xeromorfirsmo, em concordância com o clima dominante na região. As espécies mais 
comumente encontradas na área são: catanduva (Pityrocarpa sp); marmeleiro (Croton hemyargireus), e a 
carnaúba (Copernícia cerífera) ainda de espécimes com topos visíveis na superfície do espelho d`água da 
barragem. 
36 Sobre o despreparo para a operação de resgate da fauna do reservatório Castanhão, uma matéria jornalística 
expõe que não havia barcos suficientes tampouco adequados para o trabalho. Um barco do Dnocs veio a 
naufragar com o peso de 39 animais. Tal matéria jornalística, apesar de em linhas rápidas noticiar que famílias 
moradoras do Mandacaru perderam cabeças de gado e que outros viviam em lonas improvisadas pela prefeitura, 
findou por responsabilizar a própria comunidade pela morte dos animais, ao afirmar que a cheia surpreendeu os 
moradores já que “as famílias que não acreditavam na subida do rio com tanta rapidez por isso não prepararam a 
retirada dos animais, colocando a vida deles em risco” (GONÇALVES, O Povo, 16  fev. 2004).  
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“Bem, lá a água era do rio! E aqui...? A água é na pipa...” (agricultora aposentada, 68 anos). 

Outro relato tratou da poluição das águas em consequência dos aspectos anti-higiênicos 

fecais, prejudicando tanto a comunidade quanto a condição do açude por escorrer o material 

diretamente para seu interior ao longo do período chuvoso.37 

Os entraves cotidianos com relação ao uso ou não dos banheiros coletivos também 

foram contemplados pelos moradores. Surgiram como uma preocupação devido ao mau 

cheiro tanto dos banheiros quanto dos materiais fecais nas redondezas do reassentamento 

provisório, alcançando os lares. De certa forma, também relacionadas aos assuntos anteriores 

– escassez hídrica, má qualidade da água do carro-pipa, poluição da água e do solo – há 

preocupações referentes à saúde. Foi citada a necessidade de uma educação ambiental voltada 

a alertar os moradores em relação à higiene e suas conseqüências diretas para uma vida 

saudável. 

 

2.12 Alagamar e a educação ambiental formal,  não-formal e informal 

Inicialmente, neste capítulo, houve um recorte do campo discursivo da educação 

ambiental no que concerne às tipologias formal, não-formal e informal, em que se notou que a 

noção de cotidiano é pouco percebida. Apesar dessa ausência teórica, não pretendo esquivar 

dessa questão. Ao partir para a análise do material recolhido em campo, optei por desenhar e 

redesenhar diversas tabelas sobre as oralidades, na tentativa de estabelecer pontos de 

encontros e desencontros entre os blocos narrativos. Foi ficando cada vez mais claro que, para 

os moradores do Alagamar o cotidiano era o ponto que os despertava para discutirem as 

noções de educação ambiental e meio ambiente. Adiante, segue uma tentativa de encaixe das 

análises aqui obtidas, acima comentadas e outras não, como possibilidades de educação 

ambiental formal, não-formal e informal. 

Entendendo a educação ambiental formal como aquela que ocorre junto a uma 

instituição de ensino, noto-a na comunidade, em momentos internos do grupo escolar com os 

estudantes, em que são desenvolvidas atividades interdisciplinares, chamando a atenção para a 

complexa problemática vivida, como a descrita sobre lixo, saúde e organização social. 

Também alguns educadores da comunidade recebem capacitação interna, nos grupos de 

estudos por eles organizados e, externa, na militância pedagógica no Coletivo de Educação do 

MAB, além da própria formação acadêmica dos professores do grupo escolar (dois deles 

formaram-se em Biologia, no mesmo ano da realização das entrevistas).  
                                                

37 Grande parte das cidades ao longo do rio Jaguaribe despeja seus esgotos diretamente no rio sem tratamento 
algum dos dejetos.  
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Compreendendo a educação ambiental não-formal como aquela praticada fora da 

escola com sistematização pedagógica, assim, pode ser encabeçada por indivíduos em seus 

fazeres múltiplos (como em casa, no trabalho, no lazer, nos estudos), por entidades, 

comunidades e movimentos sociais. E ainda, pode mesmo ser realizada pela própria 

instituição escolar, em parceria com a comunidade, em que se estabelece uma linha tênue 

entre educação ambiental formal e não-formal. 

No caso do Alagamar é necessária a compreensão de que não há uma fronteira 

delimitando o que é isoladamente o espaço exclusivo das ações escolares e o espaço da 

comunidade, uma vez que o público presente na comunidade escolar (professores, estudantes, 

funcionários, pais e mães) é praticamente o mesmo da comunidade Alagamar. Espacialmente, 

a escola fica “a um passo, sem cercas a atravessar”, de distância das moradias. Os dois 

espaços, embora muito distintos, refletem-se mutuamente. Percebi que a motivação e o 

entusiasmo da escola sobre a comunidade na ação planejada do mutirão são condicionantes 

intrínsecos. A dinâmica escolar conseguiu motivar a comunidade ao mutirão e tomou o feito 

como um bom momento de mobilização social. Quando, gradativamente, o mutirão foi 

decaindo em número de participantes, por sua vez, isso se refletiu diminuindo o entusiasmo 

da comunidade escolar (professores e parte dos alunos) para com o mutirão. Em ambos os 

casos, houve uma reflexão dos participantes em relação aos problemas do reassentamento de 

modo muito particular, mas com traços em comum quando, por exemplo, as várias respostas 

apresentaram preocupações sobre a nova socialização no reassentamento.  

Salienta-se que a educação ambiental não-formal do reassentamento não é entendida 

na presente pesquisa como sinônimo da ação do mutirão. Essa atividade foi utilizada por ter 

sido um dos exemplos apontados pelos moradores. Do ponto de vista dos entrevistados, 

surgem diversos relatos de suas percepções individuais em relação à melhoria do 

reassentamento, da morada, da convivência, que também não estão alheias a uma 

sistematização pedagógica cabendo, pois, também como ações de educação ambiental não-

formal, que extrapolam atividades além da limpeza local e mesmo do mencionado, 

especificamente, sobre educação ambiental e meio ambiente. Podem pertencer: ao 

aprendizado vivido coletivamente no deslocamento forçado das famílias; à batalha 

reivindicatória para construção das casas pela própria comunidade; aos aspectos cognoscíveis 

do levantamento dos barracões no tempo da cheia da barragem; à participação dos moradores 

em atos reivindicatórios do MAB; à organização dos grupos de trabalho para irrigação; à 

solidariedade interna durante divisão da água do carro-pipa; aos protestos contra o corte geral 
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da energia do reassentamento pelo Estado; às ações relativas a moradores doentes, às trocas 

de bens alimentícios entre eles e tantas outras questões. 

A educação ambiental informal é considerada, nesta pesquisa, como aquela mediada 

por meios de comunicação sem que haja necessariamente um contato interpessoal entre quem 

produz e recebe a mensagem, como os emitidos através dos processos da grande e pequena 

mídia – televisão, rádio, jornal, revista, outdoors, livros diversos, cordel, folhetos e cartazes. 

Também, a comunicação pessoal no dia-a-dia das conversas, dos diálogos públicos e 

privados.  

É inevitável a influência da televisão e do rádio sobre o cotidiano do Novo Alagamar. 

Em quase todas as casas, foi constada a presença de antena parabólica. Em outros 

pronunciamentos sobre o que se faz rotineiramente do “acordar ao dormir”, percebi que a 

noite é muito marcada pelo antes e depois da novela e do noticiário televisivo e que durante o 

dia, ficam muitos aparelhos de rádio e televisão ligados.  

Assim, os moradores recebem uma carga de informações advindas desses meios de 

comunicação que é importante considerar. Porém, a julgar pelas entrevistas, nada foi 

comentado sobre algo visto, ouvido ou lido, nesses dispositivos midiáticos. O que mais se 

registra, quando se questionou sobre educação ambiental e meio ambiente, diz respeito às 

conversas informais entre vizinhos, sobre o que os professores, lideranças da associação de 

moradores e do MAB alertaram. Ainda, à imagem marcada pela confecção de cartazes pelos 

estudantes, utilizados na passeata, contato imediato com os interlocutores, e depois, afixados 

na escola para sensibilização da comunidade ao mutirão. Os meios escritos, como jornais, 

revistas e livros, são objetos mais notados no ambiente escolar.  

Dessa forma, percebi que independentemente do tipo de educação ambiental analisada 

por meio da fala dos moradores do Alagamar, o cotidiano sempre consistiu um dado presente. 

E, não obstante, é isso que oferece uma textura lógica quando se pretende designar que ação 

ou percepção está mais para uma classificação que para outra. Nessas falas, é possível notar 

como atividades que aqui são relacionadas às três classificações – a partir do cotidiano 

relatado pelos próprios moradores, seja por meio dos discursos ou observação participante – 

tornam-se tão imbricadas que, inclusive, as fronteiras entre estas, por onde podem se conectar 

facilmente se confundem.  
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CAPÍTULO III 

A  CONCEPÇÃO  POLÍTICO-PEDAGÓGICA  E  AMBIENTAL  NO  MAB 

 

 

3.1 A formação político-pedagógica do MAB 

Em um contexto de intensa circulação de pessoas e idéias do MAB pelo país – e 

também nos casos dos encontros e negociações internacionais, no mundo – há uma constante 

prática de construção epistemológica com o intuito de desvelar processos da chamada cultura 

dominante. O que se vem demonstrando é que ao expressar seus motivos reivindicatórios o 

movimento abre oportunidades de relacionar o sistema de exploração com suas lutas 

cotidianas. Ao longo do tempo, há um acúmulo de experiências pedagógicas pelo MAB, um 

processo que tanto se orienta no aprendizado sobre temas específicos nos cursos de formação 

quanto se desenvolve no contato reflexivo com fontes várias de conhecimento, sobretudo no 

próprio saber existencial entre os próprios atingidos. Disto faz parte: o ganho inter-relacional 

das práticas por meio de visitas a barragens diferentes; as compreensões vivenciadas na 

organização de encontros locais, nacionais e internacionais que fortalecem a construção de 

argumentações dos militantes; os intercâmbios individuais entre militâncias que contribuem 

com a formação do MAB em diversas regiões ao passo que ampliam seus aprendizados. Tais 

práticas locomovem e recriam saberes, e direcionam os diálogos para o que há de importante 

entre pautas reivindicatórias locais que venham subsidiar o sentido político das pautas 

nacionais e vice-versa.  

O MAB tem construído um arcabouço teórico composto por missão, princípios e 

valores que norteiam sua formação, são significativos saberes que vêm sendo postos em 

avaliação sobre como pragmaticamente são concretizados. Noto que há momentos-chave 

coletivos de rediscussões sobre, não somente nos encontros de militância, mas até nas 

atividades de negociações políticas com o Estado.  

Em uma tentativa de associar exemplos desse corpo de orientações político-

pedagógicas com a prática do movimento, talvez os seguintes momentos aqui citados possam 

revelar um pouco do significado e valor deste arcabouço. Assim, percebi em um ato de 

ocupação realizado no Dnocs, no Ceará, em 2005, como em momentos anteriores à entrada 

das lideranças (cerca de vinte) na sala de reunião do órgão, que alguns cuidados e valores do 
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MAB38 eram ali rapidamente relembrados: o respeito pela equidade de gênero, na tentativa de 

ter o mesmo número de mulheres e homens representando os atingidos, mesmo que na prática 

não tenha surtido representatividade realmente significativa (representou um terço de 

mulheres); falava-se em humildade, simplicidade e coerência, sem arrogância, submissão ou 

ingenuidade, estando-se alerta sobre momentos possíveis de desvio do foco reivindicatório, 

em que astuciosamente o poder, historicamente, elabora discursos prolixos minando o tempo 

precioso da negociação; e, ainda, dentre outros temas, discutiu-se sobre coragem alimentada 

por convicções, como deveria ser coordenada a mediação da negociação, durante a reunião, 

pela própria militância, e que legitimamente eram eles os que mais compreendiam suas 

realidades de atingidos por barragens e o porquê da pauta reivindicatória.  

Há, no MAB, como também aponta Gohn (1992) sobre movimentos sociais e 

educação, o aprendizado sobre o funcionamento de órgãos públicos, quais são os agentes à 

frente deles, como proceder para obter e administrar financiamentos. Identificam-se interesses 

econômicos opostos ao movimento. A partir daí articulam-se táticas de enfrentamento para 

obtenção de seus direitos sociais. No plano da dimensão da cultura política, a experiência 

vivenciada e acumulada é resgatada e avaliada no coletivo do grupo para balizar os momentos 

do presente e do futuro em que é preciso, estrategicamente, “conformar-se” ou rebelar-se, 

recuar ou avançar diante de um cenário. Aprende-se a criar códigos específicos para 

solidificar as bandeiras de lutas, tais como músicas, cartilhas, calendários e encontros. 

Interconectam-se nessa malha pedagógica as relações pessoais e institucionais com 

militantes de outros movimentos sociais, com ONGs, com assessorias técnicas, com 

intelectuais acadêmicos, jornalistas, ambientalistas e ainda os artifícios escritos ou em áudio e 

vídeo, teatro, as mídias alternativas e independentes etc.  

Algumas narrativas de protagonistas do MAB expressam nuances do que possa 

representar simbolicamente a construção de um saber com intencionalidade política permitida 

no fazer da militância no cotidiano. No seguinte relato, sobre a formação base do MAB, no 

Ceará, há uma comparação do aprendizado acumulado como uma espécie de ensino superior 

alcançado, a faculdade, enunciado como um saber precioso que se obteve ao valorizar a 

compreensão de problemáticas a partir do conhecimento popular com grupos atingidos. A 

compreensão da realidade de forma dialogada é apontada como uma sistematização para se 

empreender a luta: “Vamos discutir, nós precisamos envolver o povo. O jeito vai ser o 

seguinte, vamos puxar um debate em todas as comunidades, primeiro vamos ouvir o povo. 
                                                

38 As expressões a seguir destacadas, no texto, são encontradas em materiais pedagógicos do movimento. Parte 
pode ser conferida em Coletivo de Educação (2005), editada pelo MAB. 
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Outros tinham um pouco mais de estudo e eu, a minha faculdade tem sido isso no dia-a-dia” 

(militante do MAB, dados de entrevista, 40 anos).  

Em outra situação, durante o II Encontro Internacional de Atingidos por Barragens e 

Aliados, em 2003, na Tailândia, um militante reforçou a crença de que é possível a indivíduos 

agricultores, historicamente alijados de processos da participação política, uma transformação 

individual que perpassa a consciência estabelecida pelo pertencimento social como grupo 

atingido.39 

Nesse sentido [organização da militância] nós conseguimos avançar 

bastante. A ponto de que, aonde estão as pessoas mais simples? Estão no 

campo e principalmente nas beiras dos rios, ao lado dos rios, e nós 

conseguimos, eu sou um transformado em agricultor simples, criado no 

capim, na roça, e hoje temos muitos agricultores e agricultoras na luta com 

consciência política (IRN, 2003, cd-rom, militante do MAB, transcrição e 

grifos nossos).  

Como discute Paulo Freire (2001a), consciência não é algo que se transfere de pessoa 

para pessoa, assim como ensinar não é um processo de transferência de conhecimento, mas 

algo que se determina na relação de uma práxis crítica (ação-reflexão) dos seres humanos com 

suas realidades, intermediados entre si e o mundo: “[...] para a educação como tarefa 

libertadora e humanista a consciência é ‘intencionalidade’ até o mundo” (p. 116). A 

consciência política em que o militante se auto-retratou, todavia, não implica um processo 

repentino, mas gradual. Para tanto, nessa perspectiva categoricamente freireana em que se 

apóia o MAB, há a necessidade explícita de uma formação continuada, o que é, às vezes, 

denominada uma “constante lapidação da militância” para que o efeito político-metodológico 

seja ampliado, para que não adormeça a luta ou como Paulo Freire (2001a) situa sobre um 

processo pedagógico para que as reflexões não escapem em uma vaguidade 

descomprometida, mas no jogo atento à ação transformadora da realidade.  Há uma 

                                                
39 Diante deste evento, Vieira e Menezes (2005) discutem o que possa ser “globalização desde baixo” (ou de 
baixo para cima) em oposição à globalização feita pelos interesses econômicos internacionais. Interessou discutir 
o perfil dos participantes. O resultado de um questionário aplicado, na ocasião, indicou que apenas 32% dos 
participantes eram atingidos por barragens e os outros 60% eram “aliados”, justificando o nome II Encontro 
Internacional de Atingidos e seus Aliados, conforme solicitado por ONGs na reunião preparatória de Bancoc. 
Dos 300 participantes, 140 viajaram por conta própria ou de suas organizações, dificilmente seriam oriundos de 
movimentos sociais de países periféricos A grande maioria falava inglês e possuía curso superior, perfil distante 
dos atingidos por barragens, mesmo das lideranças no Brasil. Nesse quadro, o discurso acima representa uma 
exceção por representar a fala de um militante que pouco freqüentou o ensino formal e que não fala inglês. Não 
obstante, é respeitado por sua sabedoria no que tange a realidade de atingidos por barragens, tendo sua 
mensagem destacada, reproduzida e aqui utilizada. 
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similaridade nesse modo de pensar de Freire que também pode ser observado nos objetivos da 

formação militante do MAB: 

E daria para mapear um conjunto de militantes lá [Castanhão] que tem 

despontado, claro que se isso não der uma lapidada no pessoal a tendência é 

parar, e não é isso que a gente quer. A gente quer é que as pessoas que têm 

potencial de ser um educador, de ser um militante, de ser puxador da luta, 

essas pessoas precisam ser cuidadas com muito mais intencionalidade, pra 

elas irem se formando com espírito de militância cada vez mais forte. E ao 

menos é isso que o movimento tem conseguido fazer, só é possível se as 

regiões incorporarem isso (militante do MAB, dados de entrevista, 34 anos). 

Nesse cuidar com intencionalidade, surge um processo de organização das populações 

atingidas extremamente dinâmico. Ao mesmo tempo em que um militante pode estar atuando 

em um determinado contexto regional de barragens, pode também, a depender, contribuir em 

qualquer outra região geográfica do país, atuar no Coletivo de Educação, articular 

negociações, organizar operacionalmente encontros de militância e manifestações, grandes ou 

pequenas. Uma tentativa de enquadramento de uma função padrão desses atores seria incorrer 

em uma miopia sobre a multiplicidade de papéis que incorporam, que variam conforme suas 

necessidades, formações e aptidões particulares, interesses coletivos do movimento e ritmos 

temporais consoante conjunturas políticas de diversas ordens.  

Na estrutura organizativa do MAB nacional, não existe uma liderança de destaque 

isolado, mas são várias que a compõem. Não obstante nas localidades, mesmo que muitas 

lideranças não queiram, por muitos moradores locais acabam sendo identificadas como MAB 

personificando o movimento. Sobre esse fato, o movimento considera um ponto necessário de 

melhores avanços metodológicos, como deixou evidenciado no II Encontro Nacional de 

Atingidos por Barragens, em março de 2006, em que essa preocupação ocupou um espaço 

destacado, a orientação foi voltada para o fortalecimento de expressão cultural a ser assumida 

permanentemente e com maior clareza: para uma condução coletiva que não personalize e 

fortaleça dirigentes isolados.40 

                                                
40 O II Encontro Nacional foi orientado pelo tema Água e energia para a soberania do povo brasileiro. 
Realizado em Curitiba (PR), contou com a participação de 1.200 militantes (grande parte, jovens), 
representações dos movimentos populares, entidades, universidades, autoridades políticas e religiosas e 
delegações da Argentina, Venezuela, Nicarágua e Bolívia. Resumidamente os principais desafios são 
“transformar o MAB em um movimento de massas com militância forte, aprofundar a autonomia frente a 
partidos e outras instituições, ter uma condução coletiva que não personalize e fortaleça dirigentes isolados, 
organizar-se na perspectiva das lutas de massa, e se articular com os movimentos urbanos e aprofundar as 
alianças internacionais. Isso tudo em uma perspectiva de enfrentamento do capital e seus agentes” Disponível em 
<www.mabnacional.org.br> Acessado em 17 mar. 2006. 
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Estudos sobre novos movimentos sociais apontam que um dos fatores que os 

caracterizam é uma variação de funções entre as lideranças, como discute Mellucci (1991): 

“A leadership não é concentrada, mas difusa [...] diversos indivíduos podem assumir 

gradativamente papéis de líder para absorver determinadas funções” (p. 96). As formas de 

mobilização coletiva possuem, então, uma estrutura policéfala, reticulada, segmentada, na 

qual há redes de comunicação e intercâmbios que mantêm sujeitos individuais e 

organizacionais em inter-relacionamento. Circulam na vida cotidiana, redes de solidariedades 

que são, na prática, estratégias para assegurar coesão e consenso, enfrentar momentos de 

descrença e repressão política.  

O movimento em diversos momentos reitera a sua postura de não adotar para si formas 

de representação popular pautadas no presidencialismo como, por exemplo, acontece em 

algumas entidades, na figura do presidente da associação, do presidente do sindicato etc – as 

lideranças nacionais são chamadas de coordenadores. Prezando valores participativos, o 

movimento, não raro, alerta para um encaminhamento metodológico contrário ao que ainda se 

nota freqüente em outras práticas políticas pautadas na imagem do salvador ou do heroísmo 

popular: 

Na verdade, o movimento compartilha e se aproxima muito da visão política 

do Movimento Sem Terra. Há uma proximidade do ponto de vista do método 

de organizar a população, de acreditar que o povo é quem vai fazer a 

mudança. No Brasil, tem que quebrar essa história de que tem que ter um 

herói para libertar o povo (militante do MAB, dados de entrevista, 27 anos). 

Entendo que essa é uma postura política semelhante ao que Santos (1995) declara ser 

uma tendência a se assentar na contemporaneidade, que são lutas sociais com formas 

organizativas pautadas na democracia participativa, diferentes das que precederam as lutas 

pela cidadania, centradas na valorização da democracia representativa. Se, por parte do 

movimento, firmar esse pilar de sua pedagogia - o não autoritarismo organizacional - é um 

desafio atual para encurtar distâncias entre o seu discurso e a sua prática, o desafio, então, 

torna-se ainda mais complexo quando encaminha seus objetivos básicos para a própria 

expansão da luta do MAB com as populações ameaçadas por barragens e quando intensifica a 

união e participação junto aos movimentos sociais urbanos.  

 

3.2 O enfrentamento político e a autonomia política 

A formação pedagógica do MAB esteia-se na metodologia denominada enfrentamento 

político, uma opção no modo de compreender e encaminhar demandas sociais. Baseado em 
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relatos da militância e nas definições expressas em cadernos de formação do MAB,41 o 

desenvolvimento do enfrentamento político fundamenta-se, primeiramente, em gerar 

organização em que se engendram atos públicos que podem envolver ocupações em BRs, 

canteiros de obras das barragens, prédios públicos, sub-estações de energia, bem como 

arrancamentos coletivos de marcos topográficos das barragens quando em início de 

construção. As manifestações in loco podem durar um dia, semanas e até meses. Chama-se a 

atenção da opinião pública, da mídia, e sobretudo das entidades governamentais e privadas de 

interesse com quem se deseja mais do que negociar: exige-se, por direito legal, que as 

demandas sociais oriundas do debate coletivo com os grupos atingidos sejam atendidas, 

encaminhadas e solucionadas.  

Formas de reivindicação baseadas apenas no envio de cartas e abaixo-assinados, no 

acompanhamento de audiências públicas necessárias ao processo de licenciamentos 

ambientais ou em processos de participação comumente organizados pelos próprios 

barrageiros representam estratégias que pouco surtem efetivos avanços políticos para os 

atingidos, e muitas vezes, até contribuem para legitimar decisões contra as populações. O 

movimento considera que essas formas de reivindicação pertencem a uma metodologia da 

acomodação, e que também se registram nas teorias militantes sob os termos resistência 

passiva, fingida, participação cosmética, dentre outros. 

No decorrer da formação do MAB existiram momentos em que se permitiram espaços 

de apoio à disputa institucional governamental, elegendo-se deputados federais e estaduais. 

Esse processo demandava muito tempo da militância sem que, por outro lado, trouxesse os 

resultados esperados e incorria-se no desgaste e perda de lideranças, por essas razões, 

atualmente, o MAB afirma-se como um movimento social que não presta apoio à política 

partidária em nome de sua autonomia. Afinal, colocar-se a favor das eleições não exclui a 

clareza política de que este processo não produz “automaticamente democracia ou resultados 

democráticos” (SAID, 2004, p. 41). O movimento distribui-se ora em um campo antagônico, 

atingidos versus Estado repressor, ora compreendendo ele mesmo, nos seus processos de luta 

social, os limites internos e desordenados do Estado, operando para este mesmo Estado, um 

elo entre críticas e também apoios quando percebe avanços para a democracia participativa.   

Desta forma, em geral, as demandas são agenciadas de maneira direcionada ao Estado, 

para que este se perceba na contingência de responder às suas responsabilidades. Mesmo 

quando as barragens pertencem a empresas particulares, estão sempre, de alguma forma, 

                                                
41 Cf. MAB, 2004a, nº 5 e www.mabnacional.org.br 
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atreladas institucionalmente ao Estado que lhes oferece empréstimos vultosos (via BNDES, 

BNB, Banco do Brasil e outros); outorga concessões para comercialização de água e energia; 

proporciona meandros jurídicos favoráveis à construção de barragens etc. Ao mesmo tempo, o 

Estado possui um regimento legal avançado para assegurar proteção às comunidades, além 

disso, é signatário de diversos acordos internacionais de defesa dos direitos humanos.  

Assim, à medida que o movimento expressa suas reivindicações e sua crítica às formas 

do Estado gestar seu desenvolvimento, divulga concomitantemente uma forte convicção de 

que o controle do setor energético e dos bens hídricos deve ser realizado pelo próprio Estado 

com a participação da sociedade civil, particularmente dos atingidos.42 A relação do MAB 

com o Estado então se processa no sentido de uma parceria a fortalecê-lo, porém sob outras 

perspectivas, de pontos de vista diferentes dos que atualmente se identificam no 

desenvolvimentismo, no neoliberalismo, no modelo primário-exportador43.  

Essa parceria, claramente forçada pela pressão política das comunidades atingidas, 

encontra-se em um patamar em que o Estado, mesmo que de forma ainda muito incipiente e 

por parte de apenas alguns setores, rompe uma dormência histórica em relação à dívida social 

com os grupos atingidos. Nessa órbita, o Estado firma convênios e acordos com o MAB 

como, por exemplo: para a alfabetização dos atingidos junto ao Ministério da Educação e 

Eletrobras; para formação dos atingidos junto à Eletrobras; para envio de cestas básicas aos 

atingidos que passam fome em decorrência da perda de terras e condições de produção, em 

acordo com o governo federal; para a capacitação de atingidos de sete barragens, para 

produção e comercialização de pescados com a Secretaria Especial de Pesca; e dada a 

reivindicação de reassentamento para todas as famílias sem-terra, o governo federal 

determinou às superintendências do Incra o cadastramento de famílias atingidas e ameaçadas 

organizadas pelo movimento, cuja meta é contemplar 8.182 famílias. Esses convênios citados 

ocorreram em articulações diante da Marcha Águas pela Vida.44 (MAB, 2004c).  

                                                
42 Cf. Coletivo de Educação, 2005. 
43 A referência ao modelo primário-exportador trata-se de uma tomada político-econômica em expansão no país, 
também conhecida por reversão neocolonial, não raro, associada ao conjunto industrial ambientalmente sujo 
instalado no país. Exporta-se enorme quantidade de minérios e bens alimentícios, exportando com isso grande 
parte da natureza brasileira (perda de ecossistemas, solos, recursos hídricos, força e vida humana brasileira), a 
citar a produção em escala de alumínio, ferro e soja. 
44 Na marcha Águas pela Vida, ocorrida em maio de 2004, atingidos percorreram a pé, em 13 dias, os 220 km do 
trecho entre Goiânia e Brasília, ao longo da BR-153, chegando a participar dela cerca de mil pessoas. O MAB, 
com o apoio de diversos outros movimentos sociais, sobretudo o MST, ampliou a sua unificação nacional como 
movimento e obteve maior coligação com forças progressistas da igreja católica, com pesquisadores e políticos 
apoiadores do movimento, bem como propiciou a abertura do debate com a sociedade e o avanço das 
negociações com o governo. O mesmo trecho foi realizado pela Marcha Nacional pela Reforma Agrária, 
organizada pelo MST, em maio de 2005, levando 17 dias e conglomerou ao final 18 mil marchantes.  
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No momento em que o MAB articula um conjunto de projetos e financiamentos que 

acredita ser necessário à mudança social que deseja, toma uma postura atenta para não se 

dobrar a imposições restritivas às suas metodologias e valores, para não cair em uma possível 

ingenuidade de ser instrumento de extensão de uma voz que não a sua politicamente. A 

direção deste empenho também pode considerar-se como parte das atitudes contra o chamado 

imperialismo da virtude (SAID, 2004) onde as entidades portam-se como reprodutores 

ideológicos dos financiadores, deixando de conduzir mudanças sociais importantes: 

Temos o entendimento e dizemos isso abertamente com o governo: ninguém 

melhor que o movimento para fazer a educação dos próprios atingidos e 

ameaçados, do ponto de vista ambiental, social, cultural, enfim, do ponto de 

vista da sinceridade, ninguém faz melhor do que nós. Então, nada mais justo 

o governo financiar, assinar um convênio conosco para fazer um trabalho. 

Muitas vezes, nós podemos montar alianças pra determinados momentos, 

alianças estratégicas, mas nós não consultamos se aceitam ou não aceitam, 

não se dá mais nesse tipo... nós devemos priorizar nossa autonomia 

(militante do MAB, dados de entrevista, 40 anos). 

Nesse campo do financiamento, é perceptível a preocupação do MAB em deixar claros 

os limites entre o que é um dever próprio do Estado e o desempenho do movimento social, 

colocando-se assim como sujeito parceiro, a exemplo da Educação de Jovens e Adultos que 

alcançou em um ano de projeto, entre 2004 e 2005, a alfabetização de 3.050 atingidos, em 14 

estados. Assim, declara uma liderança: “Não estamos assumindo um papel do Estado, mas 

sendo parceiros deste ao levar para as comunidades ribeirinhas um direito que é de todos”. 

(relato de militante do MAB apud ROSSATO, BrasildeFato, ago. 2005). 

 

3.3 MAB nacional e regional,  caso Castanhão 

Via de regra, as manifestações do MAB são realizadas no estado ou município dos 

atingidos, porém, podem articular-se de forma conjunta, em âmbito nacional, fazendo 

simultaneamente ao longo do país diversos atos públicos, como os realizados no 14 de Março, 

considerado o Dia Internacional de Luta Contras as Barragens45, de modo a proporcionar 

visibilidade mais abrangente, forçando avanços em políticas públicas relativas aos problemas 

dos grupos atingidos.  

                                                
45 Foi na Declaração de Curitiba, redigida no I Encontro Internacional dos Povos Atingidos por Barragens, em 
1997, que se estabeleceu: “[...] Para fortalecer nosso movimento vamos construir e reforçar redes regionais e 
internacionais. Para simbolizar nossa crescente unidade, declaramos que o 14 de Março, Dia Nacional de Luta 
contras as Barragens brasileiro será, a partir de agora, o Dia Internacional de Luta Contra as Barragens e pelos 
Rios, pela Água, pela Vida”. 

adm
4.3 MAB nacional e regional, caso Castanhão



 

 

 

89 

Nessas esferas, os atos públicos são expressões concretas da metodologia do 

enfrentamento político, e se constata, nesses momentos, chamadas discursivas constantes para 

a quebra da acomodação política dos sujeitos – o não podemos esperar – e isso vem, de fato, 

assumindo uma conexão organizacional do MAB como coletivo de MABs regionais. Nos atos 

públicos, fica visível a formação de laços identitários com atingidos de diversas localidades 

sendo expressos no modo em que discursos da militância intercalam reivindicações próprias 

de um lugar com o conjunto de resistências coletivas do MAB nacional, e ainda, globais 

situando realidades sociais de grupos atingidos de outros países.  

Na fala de uma liderança, durante a ocupação da BR-116, próxima à barragem do 

Castanhão, no 14 de Março de 2004, é possível verificar a junção entre reivindicações locais e 

nacionais, construída na vivência da militância. Assim, amplia-se a concepção dos atingidos 

como força mobilizadora além-Castanhão, não só como uma luta popular pontual, mas que 

reflete uma conjuntura econômica atuante sobre diversos povos. Condição que favorece, 

inclusive, a resistência psicológica do grupo para resistir mesmo diante das adversidades, em 

que, não raro, nesses momentos, têm diretamente à sua frente a presença ostensiva da força 

policial: 

Nós somos o povo que de fato produz. E os que não estão produzindo é 

porque tiraram as nossas condições de produzir. Nós não temos crédito. Nós 

não temos condições de produzir alimentos. Então, o povo trabalhador não 

pode mais esperar que as coisas caiam do céu. E por isso nós estamos aqui a 

reivindicar os nossos direitos. Não é só aqui que estamos a lutar, no Brasil 

inteiro, tem várias barragens paradas. A barragem de Manso, no Mato 

Grosso, de geração de energia elétrica está ocupada com 1.200 pessoas 

dispostas a ficar até negociar todas as pendências. Então, esses 

companheiros também estão de parabéns. Têm várias BRs interditadas 

porque não existe outra forma de fazer a luta. Ficar em casa não resolve. A 

BR-116 em parte, lá no Rio Grande do Sul, também está ocupada. Tem 

várias regiões do país que têm projeto onde têm companheiros como eu e 

você que conhece a realidade das barragens que não estão deixando 

construir, estão arrancando desde os primeiros marcos. Não deixam mais 

fazer a topografia. Dessa forma, tem gente mobilizada no Brasil, na China, 

na Tailândia. Na Tailândia, inclusive, tem um exemplo que eu conheci duas 

vezes, no ano que passou, que eles fizeram lutas, mas lutas tão fortes, que 

eles obrigaram o governo a abrir as comportas das barragens, que todo 

mundo voltou a produzir nas suas áreas que antes produziam, depois de 8 
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anos de cheia46. E lá, é semi-árido igual aqui. Lá era irrigação para os 

grandes. (vídeo Três Dias de Ocupação da BR-116,  MAB Ceará, 2004, 

militante do MAB, transcrição nossa). 

Sobre a autonomia desejada para os MABs regionais, empiricamente noto que na 

realidade do MAB, no Ceará, ela se estabelece mais pelo que é capaz de desenvolver a 

instância local no esforço integrado ao seu corpo militante, do que pelo que pode oferecer 

uma estrutura física adequada, em que os atingidos encontram uma ordem de dificuldades que 

desafia a criatividade administrativa solidária dos atingidos em cada contexto. Não são todas 

as localidades onde se estrutura o MAB que rapidamente conseguem estabelecer uma infra-

estrutura básica de escritório que permita maior flexibilidade às suas ações, de forma 

independente da relação com o escritório do MAB nacional, em Brasília. No Ceará, apesar do 

movimento atuar desde 1999, somente veio a efetivar sua secretaria quatro anos depois, em 

julho de 2003, oferecendo suporte a todo o contexto Castanhão. No relato da militância, a 

estrutura atual ainda é muito parecida com a inicial, isto é, uma casa simples alugada, com um 

telefone; com exceção de um computador adquirido em 2005. Percalços operacionais pela 

falta de recursos financeiros coexistem em um jogo que demonstra uma força de vontade 

coletiva notável para que o movimento se organize na região. Quando é necessária a locação 

de caminhonetes, ônibus, carros de som, às vezes, se articulam apoios com sindicatos e 

prefeituras. Assim, se o movimento consegue estruturar-se, é sobretudo devido ao empenho 

dos próprios atingidos locais: 

Cada região tem que caminhar com seus próprios pés. Não existe o MAB 

nacional sem que o MAB tenha uma boa organização nas regiões [...]. Existe 

uma secretaria [em Brasília] para dar suporte e viabilizar a luta nas regiões, 

existe o movimento organizado em quinze estados. Existem instâncias 

nacionais que são compostas por pessoas das regiões. Há uma relação 

orgânica. Quando um militante é da região, também faz parte da nacional. 

[...] Daí se discute as linhas gerais dentro do movimento nas instâncias 

nacionais, isso tem que ter uma organicidade, há um fluxo de ida e volta. Por 

exemplo, lá [Castanhão] eles perderam as terras, lá está mais relacionado ao 

poder, que é o Dnocs, eles têm que fazer essa articulação pra resolver. Claro, 

que se faz as lutas conjuntas, simultâneas, mais prolongadas, isso força o 

governo a ver que é um problema nacional, força algumas empresas a ceder 

                                                
46 A fala refere-se à extinta barragem Pak Mun, local onde ocorreu forte pressão popular em defesa do rio Mun, 
em que meses antes da realização do II Encontro Internacional dos Povos Atingidos por Barragens, os 
tailandenses conseguiram forçar a abertura das comportas de uma megabarragem sob o lema Free for River, 
idéia umbilicalmente associada à liberdade de viver das comunidades culturalmente relacionadas à expressão das 
águas e rios livres. 
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em algumas coisas, acho que tem dado certo (militante do MAB, dados de 

entrevista, 34 anos). 

Chama a atenção a capacidade organizacional em que atos públicos são agenciados. 

Muito disso é explicado pelo fato de que a relação de amizade entre os agricultores é 

fortemente entrelaçada e identificada com o pertencimento familiar: “Aqui todo mundo é 

praticamente de uma só família”; “Você pode ir em uma comunidade daqui a cinco léguas que 

vai encontrar um parente meu”; “Todo mundo aqui se conhece, basta dizer quem é o pai ou a 

mãe”. Assim, se no início a dificuldade de organizar a luta encontra percalços financeiros, por 

outro lado, pode-se contar com a facilidade de poder se falar em família e com o transcorrer 

do tempo, discutir como companheiros de uma mesma luta comum. 

Não existe MAB se o próprio atingido não incorporar a luta dentro de si: “eu 

sou atingido, e nós vamos se organizar de forma coletiva e resolver”. E lá no 

Castanhão, isso tem se demonstrado. E qual que é o resultado que o 

movimento espera? E isso não é uma coisa rápida, ao meu ver. É um 

processo que tem uma intencionalidade que é acumulação de força. Pra ter 

acumulação de força tem que haver paciência histórica, mas também tem 

que ter uma intencionalidade, a educação, as lutas têm que ter uma 

intencionalidade. Isso tem que produzir a todo momento mais militantes. 

Não só militante do MAB, mas militante também da causa, do projeto 

popular para o Brasil47. Esse é o militante que a gente quer produzir. Eu acho 

que o Castanhão tem conseguido fazer isso e muito, pelo pouco tempo que 

tem (militante do MAB, dados de entrevista, 34 anos). 

À medida que o movimento galga espaços políticos, articula-se um corpo de militantes 

em permanente alerta para participar ativamente das atividades necessárias à organização de 

uma manifestação pública, com a tendência cada vez mais crítica sobre a função dos papéis 

individuais assumidos nesses momentos. Em um evento político, em 2005, presenciei a 

ocupação do prédio sede do Dnocs pelo MAB, no Ceará. No intervalo de apenas quatro dias, 

estabeleceu-se uma categórica decisão coletiva para se realizar a manifestação, que reuniu a 

organização participativa de todos os 19 reassentamentos do contexto Castanhão. Todavia, os 

motivos que impulsionaram a manifestação agregavam, dentre outros, o somatório de várias 

reuniões desmarcadas com as comunidades pelos governos federal e estadual. A comunicação 

local das reincidentes desculpas do Estado inquietou a população em vista das pendências 

socioeconômicas. O resultado da acumulação gradativa de forças do MAB durante seis anos 

                                                
47 Em MAB (2002b) apresenta-se uma definição a respeito da constituição sociopolítica do movimento: “MAB 
somos todos nós, cada uma e cada um que é atingido por barragens ou por este modelo energético excludente” 
(p. 12). 
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de trabalho no Ceará permitiu, nessa circunstância, a velocidade necessária para o 

enfrentamento, levando a Fortaleza cerca de 150 pessoas. Na mesma manhã da ocupação, o 

então presidente do Dnocs, Eudoro Santana, junto a diversos outros diretores de setores 

governamentais estaduais trataram de ouvir e encaminhar algumas das demandas dos 

atingidos.  

A idéia de organização coletiva mediante desenvolvimento de grupos de base ainda é 

bastante difundida como uma metodologia importante ao trabalho pedagógico do MAB e para 

facilitar a comunicação interna entre militantes48. Todavia, essa perspectiva passa por 

momentos de avaliação interna no Coletivo de Educação do MAB e, às vezes, apontada como 

formadora de um quadro hierárquico e que se deve pensar em uma estrutura o mais horizontal 

possível. No Castanhão, em alguns reassentamentos rurais, o trabalho dos grupos de base foi 

iniciado mas não é algo consolidado. O número crescente de pessoas que se identificam como 

militantes do MAB, nessa realidade, é formado mais em consequência de outras atividades, 

como em reuniões nas comunidades. O movimento vem, assim, atuando conjuntamente às 

formas de organização social existentes nos reassentamentos, junto aos grupos de produção e 

às associações de moradores, em que, comumente, seus representantes são também militantes 

do MAB.49  

Ao perguntar a lideranças do MAB, no Alagamar, sobre a organização de grupos de 

base, notei associado a isso uma preocupação em não atropelar o ritmo da comunidade, para 

que a insistência na formação de grupos de base não viesse configurar mais uma imposição às 

pessoas, com feitos organizacionais de cima pra baixo, inoportunos, sobretudo em momentos 

de difícil situação social como era o caso da vida dos moradores deslocados forçosamente aos 

barracos provisórios; a militância comentava sobre a necessidade de saber controlar suas 

próprias ansiedades diante do desejo de resultados rápidos organizacionais. Essa situação, 

lembra o que comentou Paulo Freire (2001a) sobre os limites da intencionalidade política 

individual: “Em história se faz o que historicamente é possível e não aquilo que se gostaria de 

fazer” (p. 174).  
                                                

48 Os grupos de base são formados de 5 a 10 famílias que podem se localizar nos reassentamentos rurais, nos 
núcleos de famílias a serem reassentadas ou mesmo por famílias ameaçadas por barragens. Neles podem ser 
possibilitados momentos de estudos e discussões coletivas, de problemas comuns aos atingidos e de 
possibilidades de resoluções, com uma periodicidade que os grupos determinam. Devem ser compostos de forma 
a respeitar equidades de gênero, sobretudo, na coordenação de cada um deles. Outros movimentos sociais do 
campo, como o MST, também se utilizam dos grupos de base na organização de suas militâncias. 
49 Muitos dos grupos de produção, nos reassentamentos de sequeiro, irrigação e piscicultura, e as associações de 
moradores foram criados por imposição do Dnocs e do Incra, e, paulatinamente, há uma cobrança por parte 
dessas comunidades, com apoio do MAB, para que os projetos econômicos e sociais sejam urgentemente 
viabilizados e que atuem com ampla participação dos reassentados e de acordo com seus métodos e gestões 
financeiras. 
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3.4 A questão ambiental no MAB 

Pela análise de entrevistas concedidas por alguns militantes do MAB, considero a 

existência de uma gama ampla de concepções quando se discute a perspectiva ambiental no 

movimento. Para alguns, o próprio MAB ainda não se apercebeu de uma profícua análise das 

questões ambientais que vem agenciando de amplitude nacional-global. Outros julgam que o 

debate ambiental é algo bastante divulgado de forma global e junto às lideranças mas que há a 

necessidade de desenvolver uma maior compreensão disso junto às comunidades.  

Há uma outra afirmação, desta vez no artigo de Silva et al. (2003), referente a centenas 

de projetos desenvolvidos pelo MAB em educação ambiental, na década de 1990, o que “[...] 

permitiu a constatação de que o MAB representava, naquele momento, o maior movimento 

social-ambientalista da região [Sul], [...] apesar de nunca se autodenominar como tal” (p. 

114). Este artigo ainda assinala que o movimento se inquieta frente aos ambientalistas de 

ocasião que tomam proveito oportunista da moda verde, sem que resultem em avanços 

significativos, representando organizações nem sempre sensíveis e capazes de atender às 

causas sociais mais prementes de solução e intrínsecas aos problemas ambientais. 

Quando comumente se adjetiva grupos sociais como grupos ambientalistas percebe-se 

que assim tem-se denominado as ONGs que direcionam suas metas à conservação da 

biodiversidade.50 Como salientou Leff (2001), a recorrente argumentação de que a luta pela 

minimização da degradação ambiental cabe aos grupos verdes ou ecologistas é inadequada 

por perder de vista ações de caráter ambientalista de movimentos que não se autodesignam 

como tais; além disso, esses qualificativos não apreendem a diversidade de suas 

manifestações e formas de organização.  

A perspectiva ambientalista incorpora-se de modo transversal nas discussões do MAB, 

na politização própria com que focaliza as questões sociais dos grupos atingidos51 e em uma 

perspectiva diferenciada da dos grupos conservacionistas norte-americanos e europeus que 

impulsionaram o movimento contra represas, a partir da década de 1970, voltados à 

                                                
50 Como uma concepção paralela, podemos citar Sigaud (1992) quando afirma que o termo social pode nada 
significar se não se definir o seu conteúdo. Do mesmo modo o termo ambiental pode tornar-se um grande 
guarda-chuva onde é possível se misturar de tudo, quando dele cabem as perspectivas sociais com seus percalços 
conceituais como aponta a autora, além de tantas outras, como as relações sobre o que vêm a ser recursos 
naturais e econômicos. 
51 O termo ambientalista substantivado pode ser compreendido como sujeitos individuais ou coletivos que 
adotam posturas críticas cotidianas considerando melhores atitudes frente aos entraves do ser humano na 
exploração de si mesmo e de seus recursos naturais aos quais têm se manifestado ao longo da História.  
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preservação de áreas naturais.52 E mesmo diferenciada dos grupos ambientalistas brasileiros 

que denunciam os impactos negativos das barragens, e que, muitas vezes, formam alianças 

com o MAB, como no caso da represa de Barra Grande (RS/SC). Todavia, não se pode perder 

de vista que um conjunto de ações empreendidas pelo movimento internacional contra as 

barragens influencia diretamente atores sociais emergentes, como o MAB.  

Por mais que o ambiente das populações tenha sido severamente modificado pelos 

barramentos este não é o motivo direto que as fazem realmente entrar em contato com a 

legislação ambiental, uma vez que dificilmente os dispositivos jurídicos são capazes de 

defender o direito consuetudinário de garantia de um ambiente sadio. Porém, indiretamente 

sim, uma vez que são os meandros jurídicos que atuam em favor dos empreendedores 

legitimando-os com os licenciamentos ambientais e mandatos de utilidade pública das terras 

que violam os direitos dessas populações. Assim, o MAB tem se proposto a compreender 

cada vez mais os meandros jurídicos, não somente que dizem respeito aos direitos ambientais 

mas também concernentes aos direitos humanos, implicando refletir sobre uma cadeia de 

consequências políticas que desdobra-se em críticas ao atual modelo das políticas públicas 

hídricas e energéticas.  

 

3.5 Pauta ambiental de eventos dos atingidos por barragens 

Em seguida, o que se apresenta é um levantamento cronológico de eventos 

importantes diretamente relacionados ao MAB e que retratam como a temática ambiental tem-

se assentado como um eixo reflexivo necessário ao se discutir barragens e povos afetados. 

Um documento marco da articulação brasileira dos grupos atingidos por barragens foi 

a Carta de Goiânia, redigida no I Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por 

Barragens, em abril de 1989. A mudança do ambiente das populações provocada pela 

construção de barragens veio a ser discutida no evento, refletindo a preocupação de forma 

considerável em um dos quatro pontos manifestos na carta, um dos quais exige do Estado para 

“que sejam imediatamente solucionados os problemas sociais e ambientais gerados pelas 

                                                
52 Os conservacionistas estadunidenses empreenderam lutas de oposição às barragens que culminaram, em 1991, 
com um conjunto de leis ambientais que, em um quadro político favorável, veio a acabar com a construção de 
grandes barragens nos EUA. Assim, os opositores passaram a dedicar-se às campanhas de desmantelamento de 
represas menores que não justificam suas operações por obsolescência, e ao redesenho do regime fluvial de rios 
com grandes represas. Ainda assim, este país é o segundo maior em quantidade de grandes barragens do globo. 
Por outro lado, é interessante notar como evidencia Waldman (1994) que, em 1982, o Brasil passou a ter um 
consumo de energia elétrica maior do que os EUA, por causa da transferência de indústrias eletrointensivas do 
Primeiro para o Terceiro Mundo, voltadas à produção de alumínio e ferro-gusa, consideradas produções 
ambientalmente sujas. 
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hidrelétricas já construídas e que isto seja condição para implantação de novos projetos”53 

(MAB et al., 2005, p. 2).  

Na Rio-92 ou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento , aconteceu o Fórum Global, evento paralelo à conferência composto por 

ONGs e movimentos sociais, em que cerca de 1.300 organizações desenvolveram diversas 

discussões. Nele, dirigentes do MAB estiveram presentes contribuindo com reflexões, no 

Grupo de Trabalho sobre Energia. Ao que Silva et al. (2003) consideram que os dirigentes 

foram fortalecidos ao ligar de forma indissociável a questão ambiental à política energética, 

uma tendência que pode mesmo ser conferida nos eixos pedagógicos construídos pelo 

Coletivo de Educação (2004) para serem utilizados pelos professores com as turmas de EJA, 

assim um desses eixos é denominado “política energética e ambiental à Nação brasileira” (p. 

38). 

No mesmo ano, ainda sob auspícios da Rio-92, o MAB, com apoio da ONG Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), iniciou o Curso de Educação Ambiental 

do MAB/Crab para professores de áreas ameaçadas por barragens (VIANNA et al., 1996). 

Este trabalho desenvolvido na bacia do rio Uruguai, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

primeiramente contou com financiamento dos próprios agricultores atingidos e mais tarde, em 

1996, obteve recursos do Fundo Nacional para Meio Ambiente (FNMA). Na sua totalidade, 

ao final do trabalho, em 1998, chegou a efetivar 36 cursos para professores de ensino 

fundamental e médio, envolvendo cerca de 1.400 professores, autoridades e lideranças locais 

e outros oito cursos envolvendo cerca de 304 agricultores dos municípios atingidos e 

reassentados. Nesse contexto, foi produzido, em 1996, o livro Educação ambiental: uma 

abordagem pedagógica dos temas da atualidade, como instrumento didático do projeto 

(SILVA et al., 2003).  

Em junho de 1994, surgiu no panorama internacional a Declaração de Manibeli, uma 

proposta de iniciativa do indiano Movimento Salvemos o Narmada (Narmada Bachao 

Andolan – NBA)54 e da Rede Internacional de Rios (International Rivers Network – IRN)55 

                                                
53 O encontro contou com afetados e ameaçados por barragens (de barragens em planejamento). Região Norte: 
Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Balbina, Belo Monte/Juruá, Babaquara, Cachoeira Porteira e Ji-Paraná. No 
Nordeste: Sobradinho-BA, Itaparica-PE, Xingo-AL/SE, Pedra do Cavalo-BA, Castanhão-CE. No Sudeste: 
Simplício-RJ/MG, Sapucaia/Anta-RJ/MG, Itaocara-RJ/MG, Santa Rita-MG. No Sul: Ita-RS/SC, Machadinho-
RS/SC, Campos Novos-SC, Itapiranga-SC/RS, Foz do Chapecó-SC/RS, Guarabí-RS/Argentina, Dona Francisca-
RS, Foz de Areia-PR, Salto Santiago-PR, Salto Osório-PR, Salto Segredo-PR, Salto Caxias-PR, Salto 
Capanema-PR, Itaipu-PR/Paraguai. No Centro-Oeste: Cana Brava/GO, Foz do Bezerra-GO e Peixe-GO 
(Silveira, 2000). 
54 “Ninguém se moverá, a barragem não será construída. Nos afogaremos mas não nos moveremos” é o lema do 
Narmada Bachao Andolan, um movimento indiano criado em 1989. 
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firmada por 326 grupos de 44 países. A declaração exige a moratória do financiamento do 

Banco Mundial às grandes barragens.56 Dentre outros pontos, a declaração denunciou que a 

política do Banco tem violado permanentemente os direitos humanos, que na conivência com 

governos, há a utilização, inclusive, de armas de fogo contra manifestantes pacíficos; que o 

acesso à informação e à participação séria das comunidades tem sido negado pelas barragens 

que agem de maneira secreta em seus planejamentos; que inexistem planos para reabilitar os 

deslocados. E, aqui, em destaque, apresenta-se o ponto cinco do documento: 

Os custos sociais e ambientais das grandes barragens financiadas pelo Banco 

Mundial encarados como o deslocamento forçado de populações que 

abandonam seus lares, as florestas e zonas de pesca arrasadas e a propagação 

de enfermidades ocasionadas pela água têm recaído de forma 

desproporcional sobre mulheres, comunidades indígenas e sobre os setores 

populacionais mais pobres e marginalizados. Isto contradiz diretamente o 

“objetivo global de aliviar a pobreza”, tantas vezes expressado pelo Banco 

Mundial57 (DECLARAÇÃO de Manibeli, 1994, tradução nossa). 

Para cada denúncia, apresentam-se propostas reivindicatórias, dentre elas, para que o 

Banco Mundial somente aprovasse projetos com o consentimento das populações afetadas, e a 

exigência de uma revisão ampla dos projetos barrageiros em todo o mundo para que venham a 

ser esclarecidos os custos reais, econômicos, ambientais e sociais, diretos e indiretos. A 

repercussão da Declaração de Manibeli representou um importante espaço político de 

argumentações junto ao Banco Mundial e o início de um processo de avaliação de um 

conjunto de barragens por ele financiadas. A conclusão final dessa avaliação foi bastante 

favorável às grandes barragens, declarando que de 37 grandes barragens estudadas, 74% delas 

                                                                                                                                                   
55 Em 1987, um grupo de ambientalistas californianos criou o International Rivers Network (IRN) e o jornal 
World Rivers Review. Antes, o jornal já era articulado pelo mesmo grupo de ativistas, desde 1985, com o nome 
International Dams Newsletter. Em 1988, 60 ativistas reunidos pelo IRN aprovaram a Declaração de São 
Francisco, exigindo moratória a todos os novos projetos de barragens até que uma lista de exigências relativas ao 
respeito e à participação das populações afetadas, impactos ambientais, reassentamentos, segurança, saúde e 
economia fossem atendidos (MCCULLY, 2004). 
56 A moratória é compreendida como uma série de medidas em que o Banco interrompe o financiamento de 
diversas barragens até que problemas de ordem social e econômica sejam solucionados, conforme perspectiva 
política das populações deslocadas. O Banco Mundial é o maior financiador de grandes barragens e de projetos 
de irrigação, sobretudo nos países do Terceiro Mundo, resultando no deslocamento forçado de mais de dez 
milhões de pessoas por ano, que abandonam seus lares e terras, em que a grande maioria nunca recebeu nenhum 
ressarcimento ou benefício compensatório. Por isso, a Declaração de Manibeli ainda exigiu do Banco Mundial a 
implementação de um fundo para pessoas deslocadas sem ressarcimento ou compensação, administrado de 
forma transparente, com inteira autonomia em relação ao próprio banco. 
57 Muitas vezes, os grupos que se apresentam como guardiões da comunidade mundial, da natureza, da paz 
global, dos direitos humanos universais e do livre mercado em escala mundial são os mesmos que pretendem 
alcançar o livre acesso a todos os recursos naturais, ao trabalho humano e aos mercados (SHIVA, MIES, 1997).  
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eram aceitáveis ou potencialmente aceitáveis, sugerindo que as grandes represas são 

justificáveis (MCCULLY, 2004).  

O MAB, reconhecido por sua força reivindicatória junto aos grupos atingidos por 

barragens, veio a ser o principal articulador do Primeiro Encontro Internacional dos Povos 

Atingidos por Barragens, em março de 1997, em Curitiba (PR)58. Nesse evento, foi elaborado 

em conjunto com militantes de vinte países a Declaração de Curitiba – à vida e aos modos 

de vida das populações atingidas por barragens. O documento veio rechaçar a avaliação do 

Banco Mundial anteriormente referida, solicitando uma ampla revisão das grandes barragens 

por uma comissão internacional independente.  Reconheceu e apoiou os princípios da 

Declaração das ONGs e Movimentos Sociais do Rio de Janeiro, ocorrida na Eco-92 e também 

da Declaração de Manibeli. 

A Declaração de Curitiba possui diversas passagens que destacam perspectivas 

ambientais. Segundo o documento, a luta dos povos ali representados traduz-se em uma só, 

embora suas experiências sejam expressão de uma diversidade cultural, social, política e 

ambiental distintas. Denuncia que, mesmo se desconsiderando os custos sociais e ambientais, 

na grande maioria das vezes, as barragens custam mais que o planejado. Defende a 

necessidade de se implementar “modos alternativos, eqüitativos, sustentáveis e efetivos, de 

abastecimento de energia e de gestão dos recursos hídricos.” De modo categórico, declara ser 

de direito inalienável que as comunidades tenham controle sobre suas terras, florestas, águas, 

bem como a um meio ambiente saudável: 

Nossa luta é a mesma porque estamos enfrentando os mesmos interesses 

poderosos, os mesmos financiadores internacionais, as mesmas agências 

multilaterais e bilaterais de crédito e ajuda, as mesmas empresas de 

construção e de produção de equipamentos, as mesmas firmas de consultoria 

em engenharia e meio ambiente, as mesmas corporações envolvidas com 

                                                
58Outros principais organizadores do encontro foram: o Grupo de Acción por el Biobío (GABB) e Centro 
Mapuche Peuenche Alto Biobío, ambos do Chile; o International Rivers Network (IRN); o Narmada Bachao 
Andolan (NBA), da Índia e o European Rivers Network (ERN). Outras instituições que participaram do evento 
são: a Asociación de Entidades Ambientales de la Cuenca del Parana e a Comisión en Defensa de los 
Trabajadores del rio Barrio los Arenales Paraná Erios, ambas da Argentina; a  Sobrevivencia Amigos de la 
Tierra (SAT), do Paraguay; Asociación de Pueblo Maios, da Bolívia; Hucari Pte Capitanía De Waykari del Alto 
e, Bajo Izozog (Cidob/Cabi), ambas do México; Inter-American Legal Studies Program School of Law e Center 
for International Environmental Law, dos EUA; Wildlife Fund, da Tailândia; Meinung Patrons Association 
(MPA), de Taiwan; Help the River Volga, Rússia e Lesotho, representava a África. Do Brasil também estavam: 
Comissão Regional dos Atingidos por Barragens da Bacia do Uruguai (Crab); Moab (Movimento dos 
Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira); Pólo Sindical do Sub-médio São Francisco; Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Oriximina (PA); Associação dos Moradores de Jaguaribara (CE); Associação dos 
Moradores de Vila Único (PE); Coordenação dos Atingidos por Barragens da Amazônia (Caba). Comissão 
Regional dos Atingidos por Barragens da Bacia do Iguaçu (Crabi) (FIRST International Meeting of People 
Affected by Dams, 1997).  
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indústrias eletrointensivas fortemente subsidiadas [...] Devemos avançar em 

direção a uma sociedade na qual seres humanos e natureza não mais sejam 

submetidos à lógica do mercado, onde o único valor é o das mercadorias e o 

único objetivo o lucro (DECLARAÇÃO de Curitiba, 1997). 

Em abril de 1997, um mês após o primeiro encontro internacional, houve em Gland, 

na Suíça, a apresentação, pelo Banco Mundial e pela União para Conservação da Mundial 

(IUCN), da avaliação antes referida e contestada pelo movimento internacional anti-represas, 

que também estava presente à reunião. Novamente, reiterou-se a exigência da formação de um 

comitê internacional para avaliação das grandes barragens.  

Assim, nessa ocasião, decidiu-se pela instituição da Comissão Mundial de Barragens 

(CMB), que realizou estudos de caso em oito barragens de diversas partes do mundo, dentre 

elas, a barragem de Tucuruí (PA); além de um levantamento de 125 grandes barragens e 947 

trabalhos que foram submetidos a consultas. Em dois anos de trabalhos com equipes 

compostas por representações governamentais, grupos da sociedade civil, organismos 

internacionais das indústrias de barragens e irrigação, a CMB59 entregou o relatório 

Barragens e Desenvolvimento em que, dentre outras advertências, declara que os custos 

sociais e ambientais foram mal contabilizados e que ainda 

é provável que os pobres, outros grupos vulneráveis e as gerações futuras 

arquem com uma parcela desproporcional dos custos sociais e ambientais 

dos projetos de grandes barragens sem que obtenham uma parcela 

correspondente dos benefícios econômicos (CMB, 2000, p. 12).60 

Na articulação com diversos outros movimentos sociais, como o MST e o MPA, o 

MAB organizou a Conferência Nacional Terra e Água: Reforma Agrária, Democracia e 

Desenvolvimento Sustentável, em novembro de 2004, em que foram discutidos temas como a 

Amazônia, cursos de formação, a Carta de Terra, a cultura brasileira, as discriminações e os 

preconceitos. Na ocasião, foi redigido o Manifesto e Compromisso dos Militantes, 

envolvendo posicionamentos contra os transgênicos, as monoculturas, os crimes políticos e o 

imperialismo. E o empenho na luta pela garantia de água e energia a todas as famílias que não 

as possuem, bem como o desenvolvimento de práticas agroecológicas e a defesa das sementes 

naturais, da água, dos rios e da biodiversidade. 

                                                
59 Com o desenvolvimento da CMB, foi criado o Comitê Internacional contra Barragens, pelos Rios e pelos 
Povos (ICDRP) que permanece funcionando, foi formado por um grupo de  ONGs de 13 países, que estiveram 
envolvidos com o processo de criação da CMB bem como pelo relatório das ONGs para este documento. Mais 
tarde, outros grupos da África do Sul, Tailândia, Suécia e Alemanha vieram integrar o ICDRP. Este comitê foi o 
principal organizador do II Encontro Internacional de Atingidos por Barragens e Aliados, em 2003.  
60 Disponível em: <http://www.dams.org>. Acessado em: 10 maio 2006.  
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3.6 Declarações dos militantes e as questões ambientais 

Nas próximas páginas, dedico bastante espaço aos depoimentos de lideranças, dando 

visibilidade às suas narrativas. Minhas reflexões e interpretações tomam essas narrativas 

como dados e procuram explicitar seus sentidos. Interessa analisar como o movimento social 

se propõe a fazer a crítica à ideologia desenvolvimentista que se apresenta como natural e 

inevitável, como acentua Said (2004):  

O principal objetivo desse discurso dominante é modelar a impiedosa lógica 

corporativa da obtenção de lucros e o poder político em um estado de coisas 

normal -“é assim que as coisas são”-, convertendo, no processo, a resistência 

racional a essas noções em algo completa e praticamente irrealista, 

irracional, utópica etc (p. 41). 

Ou, nas palavras de Vainer (2004), um antropólogo que tem pesquisado e trabalhado 

com populações afetadas por barragens e lutas sociais: 

o MAB desempenha, embora com enormes dificuldades, o espinhoso papel 

de crítico de uma certa ideologia desenvolvimentista que ainda predomina 

em grande parte do movimento popular brasileiro. O mesmo tipo de 

dificuldade tem enfrentado o MAB em suas relações com os partidos 

progressistas, e particularmente com o PT, cujo programa energético é 

fortemente dominado pela visão desenvolvimentista e pela perspectiva de 

apoiar a competitividade da indústria nacional no suposto baixo custo da 

energia hidrelétrica (p. 205). 

O MAB é parte importante da discussão do que é o modelo, que também em outras 

situações pode ser chamado de sistema capitalista, e de como as relações econômicas 

internacionais desfavorecem não só os grupos atingidos mas também as demais populações 

marginalizadas, mostrando como a degradação ambiental intrínseca ao processo tende a 

concentrar seu ônus no Terceiro Mundo, um dos entrevistados afirma: 

Faz muito tempo que temos um estudo da energia. O setor industrial é o que 

menos paga energia no Brasil, paga, às vezes, menos que o custo de 

produção e recebe subsídios do governo pra produzir. Só a Albras 

[Companhia Vale do Rio Doce e transnacionais japonesas] recebe cerca de 

250 milhões de dólares por ano de subsídio de energia. [...] Isso, esse 

subsídio é só na questão de energia. Tem muito interesse internacional no 

Brasil na construção de usinas, na exploração dos recursos naturais. A 

construção de barragens se intensificou, em 80, em virtude também da crise 

de petróleo, como em grande parte de outros países também era usado o 

petróleo como meio de produção de energia. Com a crise do petróleo, 
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fecharam muitas indústrias e também pela própria poluição ambiental... Por 

exemplo, no Japão, no início a produção era lá, como lá poluía muito e, no 

Brasil, pode vir, pode vir... que no Japão não tem mais produção de 

alumínio, fechou todas as indústrias de alumínio. Estão todas aqui no Brasil. 

Então exportam, levam embora a riqueza do Brasil e deixam a poluição 

ambiental, os problemas sociais, assim por diante (dados de entrevista, 

militante do MAB, 27 anos). 

Uma outra liderança procura explicar a fragmentação e consequente esvaziamento da 

questão ambiental e social pelo discurso dominante comentando:  

Perceber o socioambiental separado não adianta, porque o modelão está 

aqui, continua se ninguém questiona. Se separa tudo, você traz a sua visão 

muito localizada, nós temos que fazer justamente o contrário: fazer uma 

análise do conjunto das coisas. A questão social e a questão ambiental não 

estão separadas do modelo energético e eles fazem questão de separar isso. 

Fazendo de conta que são duas coisas. Isso aqui vocês podem discutir, mas 

não venham questionar o capitalismo, a Parceria Público-Privada61, a política 

do preço, isso não. Vocês podem resolver a vida de vocês, a questão das 

araucárias, mas isso não venham pra cá. Por isso, pra eles interessa fazer 

essa discussão separada, pra nós não. [...] Há alternativas para a geração de 

energia imediatas que dariam pra fazer, mas não quer dizer que mude o 

modelo, ou seja, melhora algumas coisas, mas dentro do atual modelo; a 

eficiência da repotenciação62, mas não muda o modelo (dados de entrevista, 

militante do MAB, 34 anos). 

Há uma preocupação com os sentidos políticos da palavra ambiental fazendo com que, 

dependendo do contexto, lideranças prefiram o termo socioambiental, uma vez que o 

ambiental vem sendo restringido a padrões técnico-conservacionistas, em vez de abarcar 

também o social. Essa modelagem impiedosa é tão presente, que autores que entendem a 

questão ambiental como um sistema composto pelos aspectos sociais e naturais têm 

dificuldades na utilização do termo ambiental isoladamente, preferindo a expressão 

socioambiental (ou sócio e ambiental como nas Declaração de Manibeli, Declaração de 

Curitiba, Desenvolvimento e Barragens). Um dos entrevistados ao discorrer sobre os custos 

da construção de barragens prefere o uso da expressão socioambiental explicando que o seu 

uso requer cuidados: 

                                                
61 Cerca de 70% do mercado de distribuição de energia foi privatizado com suportes de financiamentos do 
BNDES e de Fundos de Pensão e as Parcerias Público-Privado (PPP), incentivadas no governo Lula, prosseguem 
com o mesmo modelo (TRIERVEILER et al., 2004).  
62 Estima-se que é possível aumentar a capacidade de geração de energia hidrelétrica total do Brasil em quase 
20%, com medidas de manutenção e troca de turbinas e geradores. 
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O que é o socioambiental que se fala e que é muito perigoso lidar com isso? 

Quando você tem uma construção de uma hidrelétrica, ela se compõe de 

vários custos, isso na análise das empresas. Na nossa análise isso é diferente, 

é que existe um custo da hidrelétrica. Têm um custo que não é possível 

evitar, dos muros, das máquinas, cimentos, das turbinas, de técnicos, claro, 

eles tentam tirar o máximo de custo, mas tem um mínimo de custo inevitável 

de limite. Também pode-se erguer o muro sem gastar e resolver o problema 

das pessoas que estão ali, no caso das araucárias [em referência a Barra 

Grande], qual custo que tem isso? Como reparar? Pra eles é melhor 

desconsiderar isso. Os donos das barragens não querem gastar com isso, isso 

ao ver deles é um custo adicional. Inclusive, um dado da CMB, que eles 

ajudaram a fazer, se estima que se tenha que gastar no mínimo 20% com 

custo socioambiental, isso aqui no Brasil, talvez não chegue a 3%. Se há 

uma obra de 1 bilhão, seria 200 milhões, isso pra eles é inconcebível63 

(dados de entrevista, militante do MAB, 37 anos). 

Essa discussão está presente tanto em uma conversa informal em um escritório do 

MAB em Brasília, quanto em uma ação de enfrentamento documentada no Ceará no qual 

importa o envolvimento dos atingidos durante um protesto. E nessa discussão entra a 

especificidade muito presente no semi-árido, de muitas das barragens serem para acumulação 

de água e não para geração de energia (como abordado em outro capítulo): 

O que nós queremos, além disso, para fechar acordo para que nossos direitos 

sejam respeitados, é que haja uma mudança do modelo de construção de 

barragem, seja para construção de energia, seja para acumulação de 

água. Precisa-se mudar o modelo, as pessoas não podem mais permitir 

(vídeo Três Dias de Ocupação da BR116,  MAB Ceará, 2004, militante do 

MAB). 

A compreensão profunda dos caminhos em que o trabalho se define por não-trabalho, 

os valores por não-valores, os direitos por não-direitos, e a invasão passa a definir-se como 

melhora. (SHIVA, MIES, 1997), implica, nesse e em outros movimentos sociais, em 

tentativas de mudar modelos de representação dentro do movimento e de forçar a discussão 

dessas alternativas com o Estado. A observação de um militante interpreta que não basta 

reivindicar direitos a um determinado grupo excluído, o que se resumira análogo a uma 

                                                
63 Para Shiva e Mies (1997), o global presente no discurso dominante, possui implícito um local dominante que 
trabalha para impedir qualquer controle local ou nacional autônomo, ao mercado, à natureza, ao uso de humanos. 
Assim, o global atua a partir de um interesse local, particularizado, globalizado graças ao amplo alcance que 
exerce. Para as autoras, uma real internalização dos custos socioambientais é impossível, pois se internalizassem, 
o crescimento ilimitado chegaria inevitavelmente ao seu fim.  
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postura sindical ao movimento social, e aponta a necessidade de cada um refletir sobre saídas 

para a mudança do modelo atual: 

A questão energética e hídrica assim como a questão da terra, da reforma 

agrária não é uma questão simplesmente sindical, é uma questão de mudança 

de modelo, então os movimentos partem a ter uma proposta revolucionária 

de certo ponto de vista (dados de entrevista, militante do MAB, 27 anos). 

Às vezes, avaliações sobre práticas pedagógicas internas do próprio movimento com 

relação à educação ambiental revelam uma visão cética quanto ao poder da educação 

ambiental e de uma sustentabilidade às voltas com o desenvolvimentismo, tal como na 

opinião de um militante, em parte, eram discutidas pelo próprio movimento, na década de 

1990, o que conduz a novas interpretações e estratégias: 

No início do movimento havia algumas experiências de se trabalhar 

[educação ambiental], mas em uma concepção de que o ambiental é 

separado do conjunto.64 Acho que esse foi um erro. Porque não é a 

educação ambiental que possa salvar alguma coisa nesse modelo de 

sociedade, o capitalismo não permite isso. Pode até ser digamos ser assim, 

um tapador de buraco para eles. Exemplo, se mais relacionado com a 

natureza: “Ah, vamos salvar a borboleta, mas vamos construir a hidrelétrica 

e vamos colocar isso nas mãos do capitalismo mundial, ah, que bonito, 

salvando o macaco, mas vamos construir hidrelétrica. Isso não se abre mão, 

né.”65 Me parece que na época foi muito mais isso. E de uma certa forma 

quando se separava isso, era uma forma de ajudar as empresas, porque se 

tentava solucionar parte do problema causado pelo modelo. Então, na nossa 

visão isso não é separado, isso faz parte do conjunto (dados de entrevista, 

militante do MAB, 34 anos). 

Nesse sentido, quando o MAB não mais desenvolve programas específicos de 

educação ambiental, passa a concentrar forças para que sua própria pedagogia aborde de 

forma conjunta temáticas ambientais de modo integrado às discussões políticas do 

                                                
64 Marx e Engels (1997) em Ideologia Alemã afirmam que “[...] enquanto existirem homens, a história da 
natureza e a história humana se determinarão mutuamente” (p. 78). 
65 Essa crítica que retoma as preocupações do final da década de 1980, também se encontra com força teórica no 
que se enuncia a seguir por Castro e Andrade (1988): “A política ambiental do Estado, em suma, é um aparelho 
de despolitização do ambiente, parte de uma ofensiva ideológica que visa a facilitação política da implantação de 
grandes projetos da Amazônia [...] em um esforço de disseminação da idéia de que os pequenos erros ambientais 
dos últimos anos serão agora substituídos por um carinho todo especial para com as tartarugas, as árvores e – 
quem sabe – os índios” (p. 10, grifo dos autores).  
Esta crítica também se assemelha na política de ativistas ecofeministas Shiva e Mies (1997) que, na Alemanha e 
na Índia, se vêem à procura de alternativas: “No bojo do desenvolvimento sustentável implicou-se que há como 
crescer com conservação do meio ambiente. Contudo [...] a liberdade com respeito à necessidade só pode ser 
acessível para uma minoria” (p. 18). Notam que nesse processo as vítimas sempre são locais. 
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movimento. Este tipo de postura parece encontrar semelhança ao que Brügger (1999) 

polemizou ao refletir, de certo modo, sobre a ontologia da educação ambiental: “Se antes a 

educação não era ambiental, o que mudou?” (p. 31) e “Mas será que podemos falar em uma 

educação ambiental stricto sensu, ou seja, é legítimo encarar a educação para o meio ambiente 

como uma modalidade de educação?” (p. 41). Desta forma, em ambos os casos, há um 

direcionamento reflexivo que chama a atenção para que se perceba a prática educativa por si 

mesma dotada de uma preocupação com o ambiente – pois, se o ambiente não era aprendido, 

vivido cotidianamente, o que ele é agora?  

Assim para o MAB a discussão sobre o modelo por sua pedagogia, também se torna 

uma discussão ambiental em que não há uma “diferenciação” entre uma prática educativa e 

uma prática política-ambiental: 

Tanto que hoje se você for ver, não há uma diferenciação. Há um debate 

forte, e nós temos visto um grande salto de qualidade no MAB de sair de 

discutir somente barragens para discutir modelo, e quando começa a discutir 

modelo, começa a discutir modelo de sociedade também, porque não dá para 

discutir modelo energético sem discutir modelo capitalista. Não há como 

discutir educação ambiental como algo separado, tudo isso faz parte do 

modelo. Todo debate que nós temos puxado, seja ele a formação, a 

educação, tem que trazer mais organização, mais consciência política, mais 

luta, e isso claro que como resultado é militância, mais acúmulo de força. 

Tem lugares que se tem que discutir isso, em Barra Grande, lá o caso de seis 

mil hectares de araucárias que foram cobertas, isso deu um debate. Tem 

outros lugares, que a realidade do povo, a prioridade não é discutir isso. Nós 

partimos da realidade e da prioridade que tem o povo. Se tem um lugar que o 

povo está passando fome, nós vamos discutir como matar a fome do povo. 

Mas também não vamos ficar só discutindo como matar a fome.66 Vamos 

discutir o que é possível para se mudar isso. Então, tem uma diversidade 

muito grande pra se discutir isso. Não tem como discutir sustentabilidade 

dentro do capitalismo porque jamais eles vão aceitar [...] quando você vai 

                                                
66 A fala, a seguir, trata justamente de um tipo de pauta emergencial discutida em um ato público organizado 
pelo MAB, no Ceará, em 2004: “Muito das famílias passam fome, porque comer feijão com arroz, uma ou duas 
vezes ao dia, vocês não me digam que isso é passar bem. Então, nós dissemos, naquele momento, que merecia o 
governo passar a pagar uma verba de manutenção, um determinado valor em recurso para que as famílias 
pudessem se manter até passarem a produzir nas áreas de irrigação e nas áreas de sequeiro. Nós discutimos isso 
em Fortaleza, nós discutimos, em Brasília, com o Ministério de Integração Nacional, com o Sr. Ney Suassuna e 
muita coisa não caminhou, certo? O valor que nós achamos para as famílias, que elas devem receber até os 
projetos estarem funcionando em áreas de irrigação e áreas de sequeiro, porque dentro das irrigações, ainda bem 
que vocês admitem, dar para fazer irrigação e nós dizíamos isso, nós batíamos nessa tecla, nós achamos que deve 
ser dois salários mínimos [...]”  (vídeo Três Dias de Ocupação da BR116,  MAB Ceará, 2004, militante do 
MAB). 
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discutir modelo você tem que discutir capitalismo, socialismo e a luta de 

classes (dados de entrevista, militante do MAB, 37 anos). 

O papel simultâneo do MAB, como crítico do modelo desenvolvimentista e defesa de 

outros pontos de vista frente ao Estado, estrutura-se de forma a encaminhar, conjuntamente, 

tanto reivindicações necessárias ao atendimento emergencial de famílias que passam fome, 

bem como, reivindicações que demandam um longo prazo de concretização, como o 

pagamento do passivo social e ambiental67 e reivindicações relativas à macroestrutura estatal 

para a transição a um novo modelo energético e hídrico. Exemplo disso, pode ser conferido no 

documento do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criado para ser um espaço de 

interlocução entre a Presidência da República e os movimentos sociais de atingidos por 

barragens: 

Então aí o que foi que o representando do governo disse? Não, então o MAB 

tem razão porque é um grupo interministerial, com representantes de 14 

ministérios, que não tem poder de decisão. De fato, só atrapalha porque não 

resolve as coisas falta criar um grande grupo. [...] Então nós concordamos 

com o movimento, melhor criar um grupo reduzido dos principais setores e 

ministérios envolvidos na questão do povo atingido por barragem e nós 

encaminharmos duas coisas: uma é resolver o passivo, a dívida ambiental e 

social tá aí, né. Outra, é encaminhar uma proposta nova do modelo 

energético de como é que se deve agora se tratar o meio ambiente, a água e 

tudo (vídeo Três Dias de Ocupação da BR116,  MAB Ceará, 2004, militante 

do MAB). 

O MAB entregou ao GTI, em fevereiro de 2003, uma pauta oficial de reivindicações, 

constando onze itens, dentre eles: educação energética e ambiental das populações atingidas 

ou ameaçadas por barragens; ajuda emergencial para socorrer atingidos em situação de 

calamidade em onze barragens; resgate da dívida social e ambiental do setor elétrico nas 

barragens já construídas e em construção; reparação de perdas das populações; revisão do 

modelo do setor elétrico nacional com a participação do MAB (GTI, ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2004, p. 13-14). 

Ainda assim, o relatório final ficou longe de expressar as demandas formuladas do 

ponto de vista dos atingidos, como exemplo, essa mesa de negociação composta também por 

um grande número de representantes de ministérios, incluiu o seguinte item no termo: 

                                                
67 Em pautas de negociação e nos discursos das lideranças, apresenta-se a expressão passivo socioambiental, 
sinalizando a dívida do setor barrageiro para com a população brasileira, necessária de reconhecimento por parte 
do Estado. 
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A expansão sustentável da hidroeletricidade é fundamental para o processo 

de desenvolvimento nacional: [...] A energia de origem hídrica, embora 

possa e deva ser complementada com outras fontes, ainda é a de menor custo 

médio, no Brasil, constituindo, portanto, fator de competitividade da 

economia brasileira, tanto no mercado interno quanto internacional (GTI, 

Atingidos por Barragens, 2004, p. 20, grifo nosso). 

Se a geração de energia hidrelétrica como defendido no documento possui esse menor 

custo médio representando fator de competitividade considerável no mercado internacional, 

ele só pode ser aceito por se estar negando pagar a dívida referente aos custos dos impactos 

negativos ocasionados pelas barragens. Portanto, mesmo nesses momentos em que o MAB se 

coloca tão próximo ao Estado, mostrando-se como um forte ator crítico, ainda fica patente o 

Estado como representante do poder econômico.68 

 

                                                
68 Interessante notar que cinco meses depois de criado esse Grupo de Trabalho Interministerial para escutar as 
demandas dos atingidos, foi editada, em 15 de março de 2004 a Lei nº 10.847, autorizando a criação da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE). Dentre suas competências encontra-se: “XV - promover estudos e produzir 
informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, 
inclusive, de eficiência energética; XVI - promover planos de metas voltadas para a utilização racional e 
conservação de energia, podendo estabelecer parcerias de cooperação para este fim” (fls. 2). 
Porém, uma possível integração com os saberes das populações e seus movimentos sociais não é algo, nessa 
enfatizado quando, o único momento em que se faz menção sobre uma possibilidade de articulação mútua faz-se 
ainda de modo muito distanciado. Os movimentos sociais são contemplados apenas compondo o quadro como 
membros de um Conselho Consultivo a ser reunido de seis em seis meses, e dentre uma maioria de membros do 
setor empresarial energético constam: “XI - 4 (quatro) representantes dos consumidores de energia, sendo 1 (um) 
representante da indústria, 1 (um) representante do comércio, 1 (um) representante do setor rural e 1 (um) 
representante dos consumidores residenciais” (fls. 4). 
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CAPÍTULO IV 

A  QUESTÃO  AMBIENTAL  E  AS  BARRAGENS 

 

4.1 A política ambiental na política barrageira 

A política barrageira recebe assessoria de um batalhão de profissionais afinados com a 

retórica ecológica que se apropriam de terminologias ambientais para orientar a defesa 

“veemente” de que as grandes barragens são os melhores meios de produzir energia e 

acumular água em um processo ambientalmente limpo. Esse processo implica um complexo 

uso e produção de uma política ambiental pró-barragem que envolve discursos bem 

arregimentados, de acordo com a ótica da classe dominante, com o intuito de forjar aceitação 

social e jurídica dos projetos. Para tanto, essa política ambiental pró-barragem tanto produz 

quanto se serve, quando oportuno, das informações contidas nos documentos de exigência 

legal-ambiental para implementação dos empreendimentos: os Estudos de Impacto Ambiental 

(EIAs) e seus correlatos Relatórios de Impacto Ambiental (Rimas)69 - os quais por interesses 

econômicos defendem o gigantismo dos empreendimentos.  

Alguns aspectos que envolvem a política da rede de negócios da indústria de barragens 

e sua intrínseca política ambiental são analisados por Mauro Leonel (1998). O autor discute 

que argumenta-se que os estudos de previsão de impacto custam, em média, 16 milhões de 

dólares para o empreendedor barrageiro. Assim, com os estudos prontos, utiliza-se a defesa da 

irreversibilidade dos empreendimentos como se já fossem fatos consumados, e numa medida 

que se parece relacionar diretamente quanto maior o prazo e custo desses projetos. Aos 

primeiros sinais de aprovação dos estudos de previsão, as próprias construtoras buscam 

viabilizar o aporte de verbas públicas, ou elas mesmas antecipam os empréstimos. Destaca-se 

do sucesso dessas articulações o favorecimento a construtoras de grande porte afetando 

sensivelmente os orçamentos da União, em tamanha proporção, que a dívida interna brasileira 

relacionada ao setor  energético chega a 1 bilhão de dólares e a dívida externa brasileira do 

setor chega a 32 bilhões de dólares (dados processados em 1994). Segundo Leonel, o 

Ministério da Justiça notificou que 90% do faturamento das grandes empreiteiras são oriundos 

                                                
69 O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) contêm também as 
“propostas de mitigação dos impactos ambientais negativos”. Esses estudos são financiados pelo próprio 
empreendedor da obra. São aprovados quando conseguem convencer um conselho técnico, no caso brasileiro, 
representando o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), de que o 
empreendimento, no balanço final entre custo/benefício, representará mais impactos ambientais positivos do que 
negativos. Este modelo de respaldo jurídico-ambiental das barragens via EIA/Rima é uma construção social que, 
na prática, tem buscado naturalizar as megaobras como um processo moralmente aceitável de desenvolvimento, 
não raro ainda, de desenvolvimento sustentável. 
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do setor público, “sendo que a C. R. Almeida chegou a 100% e a Odebrecht a 99%, no 

período de 1989 a 1992” (p. 187). No início da década de 1990, a Eletrobras tornou-se a 

segunda empresa do país por lucro; e que a Construtora Camargo Correa foi classificada 

como a segunda maior, dentre as nacionais privadas ou mistas em patrimônio líquido. O setor 

ainda elevou dois construtores brasileiros ao quadro das maiores fortunas no mundo.70 

Nesses processos, os EIA/Rimas tornam-se parte de um jogo mercadológico. De 

trâmite legal-ambiental, em tese, com a finalidade de serem instrumentos técnicos que 

pudessem colocar em xeque a execução das obras e apontar todos os procedimentos de 

reparação dos danos ambientais, passaram, todavia, a contribuir com um efeito perverso pois 

os empreendedores especializaram-se em fazer deles apenas etapas dos processos 

administrativos, sem discussão alguma com a sociedade, utilizando-os como variáveis 

informativas de valor discursivo diante da opinião pública e de subsídio à gestão dos custos 

financeiros das obras. Dessa forma, como lembra Monossowski (1998), os estudos de 

previsão tomam por principal papel forjar justificativas a decisões já tomadas sem consultar as 

bases afetadas, sem maiores preocupações em relação aos prejuízos ambientais e sociais.  

O fazer técnico burocrático ambiental trata tais estudos como peças-chaves de 

marketing, conseguindo transformar nos EIA/Rimas, quase todos os impactos negativos em 

impactos positivos, sobretudo os de espectro social; e aquilo que não consegue é relegado a 

um plano de importância mínima frente às benesses desenvolvimentistas – ilusórias 

promessas de geração de emprego, renda, incremento de infra-estrutura ao “progresso”. 

Philip Kotler (1998), cuja obra no campo de administração de marketing é uma das 

mais consultadas, afirma que o problema que porventura surja nos negócios deve ser encarado 

como nova solução mercadológica, ou seja, como nova oportunidade de negócios para os 

empreendedores e não como empecilhos a freá-los em seus objetivos. Nesta razão, o ideário 

global do negócio barrageiro maquia de “narrativa ambiental para o desenvolvimento” os 

problemas de desagregação sócio-cultural e econômica das comunidades atingidas e firma, 

hermeticamente, sem conexão dialógica com os sujeitos afetados, a decisão político-

financeira já tomada.  

Ainda que os sucessos dos investimentos financeiros em barragens, não sejam 

concretizados, como mostra em muitos casos Patrick McCully (2004), beneficiam-se deles 

                                                
70 Dentre as duzentas maiores empresas brasileiras, em 1984, destacam-se diversas empresas do setor energético 
e construtoras a elas relacionadas: em primeiro lugar, a Eletrobras, seguindo-se em sexto a Cesp; em 11º, Furnas 
Centrais Elétricas S/A; em 13º, a Chesf; em 17º, a Eletronorte; em 19º a Light Serviços de Eletricidade S.A.; em 
21º, a Cemig; em 27º, a Construtora Camargo Correa S/A; em 29º, a Eletrosul; em 36º, a Construtora Mendes 
Júnior S/A; em 43º, a Construtora Andrade Guitierrez S/A (LEONEL, 1998). 
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enormemente uma elite política e econômica. Para tanto, opera-se uma rede de coligações 

para convencer empresários e políticos de que as barragens são grandes solucionadoras do 

desemprego, da fome, da guerra por água e da miséria. São organizações que buscam a todo 

esforço resguardar a imagem das grandes barragens como ícones de modernidade e de 

prosperidade. Neste rol, têm-se os principais grupos econômicos internacionais da indústria de 

represas, a Comissão Internacional de Grandes Barragens (Cigb ou Icold em inglês), a 

Associação Internacional de Hidroenergia (IHA), o Conselho Mundial de Água (WWC) e a 

Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem (Icid).   

Há muito, a indústria de barragens no Brasil conecta-se a esses interesses, a exemplo 

da formação do Comitê Brasileiro de Barragens, com ações desde início da década de 1960, 

representando diretamente as perspectivas da Comissão Internacional de Grandes Barragens 

(Cigb). Para se notar um pouco do alcance das articulações desse comitê brasileiro, este já 

alcança, em 2005, seu XXVI Seminário Nacional de Grandes Barragens71. Deste, a seguir, 

apresenta-se um trecho do discurso de encerramento, em que se faz um breve resumo de 

intenções, revestido de um dilema, um desafio, uma ordem a cumprir como se fosse 

estabelecido um consenso social maior oriundo da arena de debates do evento, e que bem 

pode elucidar um aspecto representativo do pensamento da classe hegemônica barrageira: 

Quanto aos benefícios que também aqui foram falados, esses benefícios não 

podem ficar só nos nossos estudos e nos nossos projetos, nós temos que 

divulgá-los e divulgá-los muito bem porque a contrapropaganda também 

está muito pesada contra o setor. [...] Então, estamos aqui em defesa do 

nosso negócio, da nossa profissão, temos que usar de todos os métodos 

legais e morais possíveis. (SEMINÁRIO Nacional de Grandes Barragens, 

26. abr. 2005, Goiânia, transcrição nossa). 

São tomadas de decisões como essas – presenciadas, neste caso específico, por 

aproximadamente 500 pessoas – que refletem diretamente na disciplina do corpo profissional 

que serve às grandes barragens. Desse discurso, ainda destaca-se a elaboração astuciosa de um 

jogo psicológico com o intuito de fazer com que a classe profissional ouvinte do evento se 

                                                
71 Este Seminário registrou a participação de representantes de: companhias nacionais e internacionais de 
engenharia civil de barragens; empresas de elaboração de estudos de impacto ambientais; organizações do setor 
elétrico público e privado nacional e multinacionais; do Dnocs e até Dilma Roussef, à época ministra do MME 
(Ministério de Minas e Energia). Entretanto, se não houve discussão sobre a realidade dos atingidos, muito 
menos a presença de algum representante desta classe. No seminário, foi realizada uma sessão apenas para 
discutir pesquisas sobre questões ambientais, tendo grande parte do tempo sido tomada por um trabalho 
relacionado a Furnas Centrais Elétricas, que abordava como tema central “a gestão financeira das barragens”.  
Por outro lado, somente após a 26ª edição deste seminário, nitidamente em defesa das barragens, é que vem 
iniciar-se com outros objetivos, a ressaltar os problemas das comunidades atingidas, o I Encontro de Ciências 
Sociais e Barragens, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em junho de 2005.  



 

 

 

109 

veja em posição de vítima e atacada, para então surtir efeito de um contra-ataque 

pretensamente “legitimado” em pontos discutidos no próprio evento.  

Como parte da estratégia de “defesa da imagem do negócio” não se faz comentário 

algum sobre um universo problemático e complexo de comunidades atingidas por barragens, 

um posto de silenciamento historicamente registrado, não somente neste evento onde temas 

sociais não são apresentados, mas que possui outros desdobramentos e estratégias de 

silenciamento violentas, que a indústria de barragens aciona a todo instante, utilizando de 

“todos os métodos legais e morais possíveis”, como: prisões de militantes; mortes; 

espancamentos; tiros disparados em lares de lideranças com as famílias no seu interior, 

inclusive crianças; cooptação de lideranças; repressão das falas de atingidos e aliados; 

formação de pseudo-líderes e controle sobre a grande mídia para que notícias desfavoráveis às 

barragens não cheguem à opinião pública.  

O que a classe barrageira coloca publicamente como preocupante “contrapropaganda” 

(acima citada) não são casos oriundos de movimentos sociais como, o MAB, por exemplo. No 

exemplo desse seminário de cinco dias de discussão sobre grandes barragens, o MAB não foi 

citado uma só vez. No decorrer das explicações, ficou claro que a “contrapropaganda” é 

empenhada por organizações não governamentais conservacionistas de países ricos que 

divulgam pesquisas que colocam a hidroeletricidade como energia não limpa72. De fato, os 

sujeitos políticos do ambientalismo internacional balançam o caminhar dos interesses 

dominantes, porém, hoje, inegavelmente, a grande pressão contra o modelo político das 

grandes barragens é executada pelas populações atingidas em crescente organização 

sobretudo no Terceiro Mundo, onde a indústria de barragens submete a processos aviltantes 

milhares de famílias.  

 

4.2 Os EIA/Rimas e as populações atingidas 

As argumentações contidas nos Estudos de Impactos Ambiental são arregimentadas 

com base na mesma lógica dominante que não dá visibilidade às conseqüências das barragens 

sobre as sociedades atingidas. Por isso, é recorrente encontrar em tantos documentos deste 

                                                
72 Philip Fearnside (2004) realizou análises sobre ecologia de barragens na região amazônica; seus achados 
postulam que os reservatórios liberam quantidades exorbitantes de gases-estufa, como o dióxido de carbono 
(CO2) e o metano (CH4), conhecido por gás do pântano, oriundos da decomposição de matéria orgânica, 
encerrando as represas na lista das principais responsáveis pelo aquecimento antrópico do globo, desmitificando 
a corrente que defende a energia hidrelétrica, dentre as formas de produção de energia, a mais limpa 
ecologicamente, aqui, pontualmente, sem considerar-se suas consequências diretas sobre as populações 
impactadas. O poderio barrageiro, quando posto em xeque sobre as questões poluidoras que acarretam as 
represas, comenta com regularidade que tais casos, se existem, tratam-se de “coisas do passado”, e que a partir 
da década de 1980, os grandes projetos têm sido realizados sobre bases do desenvolvimento sustentável. 
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tipo, fatos como o analisado por Elisabeth Monosowski (1998) sobre a Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí (PA) em que “as medidas de mitigação dos impactos sociais negligenciaram as 

complexas relações econômicas e culturais das populações ribeirinhas com seu meio 

ambiente” (p. 129).  

Clarita Müller-Plantenberg e Aziz Ab’Sáber (1998), ao organizarem o livro Impactos 

ambientais, evidenciam experiências do Brasil, da Rússia e da Alemanha em que é possível 

perceber o quão a história das barragens influenciaram a própria história da formação técnica 

dos Estudos de Impacto Ambiental. Relatam os autores: “Desde o início, tais estudos tiveram 

como preocupação básica a análise da cadeia de conseqüências provocadas pelas 

hidrelétricas”73 (p. 23). Os autores estão de acordo que muitos dos estudos de impacto 

ambiental têm mostrado enormes limitações, bem como distorções técnicas, metodológicas, 

legais e éticas ao lidar com a complexidade de questões inerentes aos trabalhos ambientais 

sobretudo quando se trata das abordagens sociais, sendo a essas, na maior parte das vezes, 

reservada importância secundária.  

Análises apresentadas por Teixeira et al. (1998) sobre Relatórios de Impactos 

Ambientais (Rimas) de sete usinas hidrelétricas de Furnas e da Eletronorte – Samuel, 

Cachoeira da Porteira e Paredão (Norte); Manso e Serra da Mesa (Centro-Oeste) e Simplício e 

Sapucaia (Sudeste) – concluíram: esses trabalhos possuem anomalias e fragilidades de 

conteúdos em que são subestimados e omitidos impactos; não há eqüidade entre os assuntos 

sociais, econômicos, ecológicos, políticos, culturais e estes são tratados dentro de uma visão 

estanque; as relações sociais são tratadas de forma a-histórica, a população é citada de modo 

superficial e irrelevante, desconsiderando-se a percepção que os atingidos têm desses 

impactos.  

todos eles situam as populações em um plano secundário, onde as pessoas 

são meros receptores das ações, facilmente deslocáveis e convenientemente 

adaptáveis a novas condições. Esse tratamento é igual ao aplicado aos 

aspectos biológicos ou físicos dos espaços ocupados pelas hidrelétricas 

(TEIXEIRA et al., 1998, p. 177, grifos dos autores). 

                                                
73 A gênese dos estudos de impacto ambiental datam sobretudo da década de 1970 e início de 1980. No Brasil, 
cabe ressaltar em uma perspectiva histórico-jurídica, a Resolução do Conama 001, de 23 de janeiro de 1986, 
instituindo a obrigatoriedade legal de estudos prévios de impacto ambiental e a Resolução do Conama nº 006, de 
16 de setembro de 1987, com regras para licenciamento ambiental de obras de grande porte na área de energia 
elétrica.  
No Brasil, há forte influência como referencial para embasamento técnico desses estudos os trabalhos 
desenvolvidos pelo Banco Mundial e pelo Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (Cifca), 
na década de 1970. Pode-se citar como equipes pioneiras na elaboração de estudos de impacto ambiental no 
Brasil, os trabalhos da Centrais Elétricas de São Paulo (Cesp) da qual chegou a participar o próprio Ab’Saber 
(MÜLLER-PLANTENBERG, AB’SÁBER, 1998). 
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E na prática social, antes, durante e depois da obra, o que sobressalta da política de 

mitigação para “reparação” e “compensação” social é um conjunto de medidas irrisórias ou 

paliativas que se soma ao quadro de argumentos utilizados na legitimação dos 

empreendimentos diante da opinião pública. Há uma manipulação pelos empreendedores dos 

projetos sobre o que seriam as postuladas “compensações”, ora ignorando-as para efetivar 

menores gastos financeiros com a população, ora fazendo uso de pontos taticamente 

estruturados que beneficiam grupos dominantes, a exemplo de casos em que, sob força da lei 

ambiental, executa-se o afastamento da população atingida, sobretudo a pobre, das 

proximidades das barragens, favorecendo um mercado de especulação financeira das terras 

como bem apontados nos trabalhos de Sigaud (1986) e Rodrigues (1999).  

Sobre aspectos da ordem legal ambiental utilizados pela política barrageira que findam 

por agravar a difícil situação das populações atingidas, advertem Viveiros de Castro e Lúcia 

Andrade (1988) que tais jurisdições ambientais manobradas pela astúcia política, representam 

um jogo autoritário sobre as populações deslocadas, em que mesmo os pontos, denominados 

pelos documentos como de condição favorável aos atingidos são apenas mais entraves 

socioculturais e, “por fim, os ‘benefícios’ que lhes serão outorgados como ‘compensação’ irão 

constituir, no mínimo, um novo conjunto de injunções externas que deverão lutar para 

controlar” (p. 7, grifo do autores).  

Essa luta a travar contra a lei dos mais fortes, na qual os atingidos são pegos de 

surpresa, como referida por Castro e Andrade (1988), obriga os seus movimentos sociais a 

buscar entendimento sobre um conjunto complexo de documentos, leis e relações políticas de 

um jogo antigo aos barrageiros. Para se compreender sobretudo o não dito e o implícito de 

documentos como EIA/Rimas, os movimentos encontram uma série pragmática de limitações. 

Por isso, esse processo, no Brasil, ainda é muito incipiente ocorrendo em parcerias com 

assessorias técnicas e movimentos sociais denominados ambientalistas. 

O acesso aos documentos é uma operação complicada, em que até mesmo a equipe 

acadêmica capitaneada por Pinguelli Rosa, considerado por Ab`Saber (1998), como das que 

apresentam maior know how na área de estudos ambientais no setor energético, relatou muitas 

dificuldades para obter informações sobre os  Rimas da hidrelétricas, em que é necessário 

intensa correspondência com órgãos ambientais e estaduais constituindo um processo 

complexo e moroso.  

Lideranças do MAB, no Ceará, informaram que nunca tiveram contato com o 

EIA/Rima do Castanhão, apesar de demonstrarem interesse para uma possível melhoria na 

qualificação de argumentações frente ao Estado. Portanto, nota-se que o que tem 
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impulsionado a luta popular desses atingidos não é o fato de estarem subsidiados de 

documentos relativos à jurídica ambiental da barragem.74 

Todavia, já há sinais promissores de alianças brasileiras entre movimentos sociais de 

atingidos com grupos ambientalistas, como o caso que veio explicitar à sociedade a fraude 

contida no EIA/Rima da Usina Hidrelétrica de Barra Grande (SC/RS)75, relativa à redução de 

2.077 ha para 702 ha, da área da mata de araucária primária em extinção a ser submersa. 

Além disso, os documentos não apontam diversos canyons e cachoeiras do vale do rio 

Pelotas. Entretanto, este caso de mobilização popular iniciou ações quando as obras já 

estavam praticamente concluídas, quando a Justiça brasileira dificilmente freia obras 

econômicas, legitimando-se do evento “fato consumado”. Conforme Eduardo Luiz Zen 

(2005), o caráter pedagógico sobre como puderam atuar conjuntamente forças sociais, como o 

MAB e os ambientalistas, pode significar, a partir de então, novas formas de articular a luta 

contra as barragens no Brasil. 

Apesar de movimentos de atingidos por barragens conquistarem, em alguns casos, 

paralisações de obras ainda em estágio de planejamento, sempre é válida a observação de que 

os planos de uma obra quando impedidos, não são esquecidos pelos empreendedores. Sempre 

acabam ressurgindo com outras estratégias e em tempos políticos mais oportunos, a exemplo 

dos projetos para complexos hidrelétricos no rio Xingu (MT/PA), que os movimentos 

indígenas conseguiram impedir, em 1988, e que retornaram como projeto Belo Monte com 

uma força política e econômica ainda maior (SEVÁ FILHO, 2005).   

Por outro lado, também se evidencia um enorme hiato entre o corpo governamental em 

executar procedimentos a favor das populações atingidas conforme orientação de EIA/Rima, 

uma vez que os próprios profissionais oficiais não o utilizam. Ao entrevistar diretores, 

presidentes e demais funcionários responsáveis por órgãos públicos que lidam com a situação 

da barragem Castanhão, muitos relataram também nunca terem lido tais estudos e que as 

ações independem deles. Dessa forma, há distanciamento entre o que pode operar os 

movimentos sociais e mesmo o governo e empresas privadas ao realizarem uma provável 

impulsão da concretização das “mitigações” e “compensações” previstas nos estudos. 

                                                
74 Antes do estabelecimento decisivo do MAB, na região impactada pela barragem Castanhão, a população 
chegou a acompanhar as audiências públicas para licenciamentos da obra. Segundo opinião de atingidos locais, à 
época dessas audiências, a população não tinha muitos esclarecimentos sobre como se opor frente ao que estava 
em jogo, assim a resistência à construção da obra tornou-se muito passiva. Análise similar sobre este processo no 
Castanhão também é encontrada em Silveira (2000).  
75 A UHE é de propriedade do grupo Baesa, uma associação entre a multinacional Alcoa e os grupos Bradesco, 
Camargo Corrêa e Votorantim. O seu EIA/Rima foi realizado pela empresa Engevix. 
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Assim, constata-se uma sucessão de retóricas falaciosas que distanciam a questão 

ambiental dos seres humanos. Nesta razão, existem inúmeras tabelas e cálculos de 

quantificação ambientais que se encarregam de determinar pesos valorativos “semelhantes” 

dentre impactos socioeconômicos e culturais aos de aspectos biológicos (fauna e flora) e 

físicos (pedológicos e liminológicos, por exemplo). Obviamente, do ponto de vista de análise 

de ecossistemas todos os fatores bióticos e abióticos são interdependentes, mas é de se 

entender que as questões humanas pertencendo aos ecossistemas têm pesos que não merecem, 

por cálculo matemático, possuírem a mesma ou inferior medida de impactos quaisquer outros 

não humanos.  

Afinal, o valor vida humana é eticamente mensurável? Diante disso, se as barragens 

não são ambientalmente limpas isso se deve, antes de tudo, às questões sociais em dívida que 

necessitam a todo instante estarem de forma clara sobretudo nos espaços onde a formação de 

uma cultura ética profissional é decisiva sobre os modos de vida de milhares de famílias.  

No entanto, os paradigmas de salvaguarda jurídido-ambiental às barragens prosseguem 

fazendo das políticas públicas propriedade privada de pequenos grupos. De acordo com 

Trierveiler et al. (2004), o Plano 2015 da Eletrobras prevê a construção de mais 494 grandes 

barragens, e imbricados aos objetivos acrescentam-se novas 942 Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs). Disto, 64% do potencial hidrelétrico encontra-se na Amazônia 

sobretudo nos rios Tapajós, Xingu e Araguaia. Conseqüentemente, neste cenário, o espectro 

de populações ameaçadas por barragens poderá envolver mais de 850 mil pessoas. 

 

4.3 Discurso,  cálculo e desenvolvimento sustentável 

O termo desenvolvimento sustentável, como aquele desenvolvimento que vem atender 

à compatibilização entre as esferas sociais, econômicas e ambientais, tem-se ampliado 

visivelmente nos mais diversos espaços discursivos. Ao lado do jogo de palavras do 

dicionário ambiental, surge quase como um pré-requisito das velhas soluções 

desenvolvimentistas, em discussões que abusam conjuntamente das expressões modernidade 

e globalização apesar de não indicarem processos novos, já que iniciados há 500 anos, com o 

feito do mercantilismo com sua expansão comercial e ideológica européia. E, convenhamos, 

os seus usos têm constantemente facilitado a passagens de objetivos estritamente capitalistas. 

Afinal, das palavras ou de um conjunto simples delas, de um modo geral, pode-se apropriar 

quem delas queira para o que queira.  

O historiador Edvanir Silveira (2000), ao estudar a memória social da cidade de 

Jaguaribara, no âmbito da barragem Castanhão, cotejou duas falas, uma contra as 
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conseqüências do reservatório e outra, a favor. No discurso em defesa do reservatório, notado 

em um panfleto institucional do Dnocs (responsável pela obra), veiculava-se a frase: 

“Jaguaribara muda para uma cidade ecologicamente equilibrada, socialmente justa e 

economicamente viável” Por outro lado, em meio a um discurso contra o processo barrageiro 

declarado por um político local, usava-se praticamente dos mesmos argumentos: “[...] para 

todos que almejam construir uma sociedade ao mesmo tempo ecologicamente responsável, 

politicamente democrática e socialmente justa” (p. 140). O mesmo discurso apropriado para 

fins diferentes. 

Embora o desenvolvimento sustentável apareça, quase consensualmente, como uma 

alternativa ao desenvolvimento convencional, ele de fato não coloca em xeque a noção de 

desenvolvimento. Nesse sentido, Brügger (1999) explica que nessa nova visão alternativa de 

desenvolvimento, que é o sustentável, foi possibilitado a todos ser contra o atual modelo de 

desenvolvimento, acabando por, genericamente, ninguém ser contra o padrão 

desenvolvimentista atual.  

Em similares discussões de crítica severa, diversos autores consideram que o 

desenvolvimento sustentável mais tem se apresentado como uma nova fórmula de salvação 

do planeta ou um eufemismo sob maquiagem verde. Carvalho (2000) o situa como uma 

espécie de solução quimérica. Boaventura Santos (2000) chegou a advertir ser mais 

importante proporcionarmos não uma alternativa de desenvolvimento, o 

sustentado/sustentável, mas sim uma alternativa ao desenvolvimento. 

Saar Van Hauwermeirer (1998) ao sistematizar significações para uma economia 

ecológica designada como ciência para gestão da sustentabilidade76, diz ser esta uma 

abordagem preventiva contra as catástrofes ambientais iminentes, pregando a conservação dos 

recursos naturais através de uma ótica que considere as necessidades potenciais das gerações 

futuras. Apresenta uma crítica ecológica à contabilidade macroeconômica, considerando o 

índice centrado no Produto Interno Bruto (PIB)77 como incapaz de aferir o bem-estar social, 

por não registrar a degradação ambiental ligada ao processo econômico, bem como os 

trabalhos de donas de casas e os informais, de modo geral, não relacionados ao sistema 

tributário. Defende o desenvolvimento sustentável e um PIB Verde ou PIB Ecologicamente 

                                                
76 Sustentabilidade é a característica de um processo ou estado que pode manter-se indefinidamente 
(HAUWERMEIER, 1998). 
77 O PIB é comumente considerado o indicador principal, para julgar o progresso e o êxito econômico de um 
país. O PIB representa o total do valor monetário da produção de bens e serviços dentro de um território nacional 
no período de um ano. O Produto Nacional Bruto (PNB) inclui todos os ganhos de um país, independente se a 
produção tenha lugar no país ou no exterior (op. cit). 
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Corrigido para se alcançar um novo indicador expresso em termos monetários e que leve em 

conta os serviços ambientais e os recursos naturais. Mas dentre os índices de desenvolvimento 

ainda aponta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), ainda como um dos mais adequados. O IDH inclui 

em seus cálculos: a taxa de longevidade; o nível educacional e o nível de vida medido pelo 

PIB per capita (capacidade de compra). Sendo, IDH alto, ≥ 0,800; IDH mediano, 0,500 ≤ 

IDH ≤ 0,799, e IDH baixo,  ≤ 0,500.  

Não obstante, os cálculos verdes de desenvolvimento são questionados. No bojo do 

desenvolvimento sustentável implicou-se que há como crescer com conservação do meio 

ambiente, “[...] a liberdade com respeito à necessidade só pode ser acessível para uma 

minoria” (SHIVA, MIES; 1997, p. 18). Os valores econômicos, as comodities verdes, as 

patentes sobre os recursos naturais, a apropriação privada do trabalho das classes pobres, da 

água, do solo, dos animais e das plantas ainda continuam valendo sob a mesma lógica de 

consumo e geração de lucros quando se emprega como defesa padrões de sustentabilidade 

ambiental. 

Os argumentos usuais para a utilização de cálculos, tanto de desenvolvimento de 

nações, quanto, especificamente, de avaliação de estudos ambientais, são defendidos a partir 

da premissa de que é preferível cálculos incompletos e imperfeitos a nenhum cálculo. Sachs 

(1986) defronta-se, neste assunto, com a pergunta-resposta: “Como transpor ao preço corrente 

o esgotamento mais ou menos iminente de um recurso? O cálculo terá de ser arbitrário” (p. 

36). E ao aprofundar a análise reitera tratar-se de uma: “[...] redução ao denominador comum 

de tudo aquilo que se prestar a essa operação, e de exclusão do que não se submeter às 

astúcias do cálculo proposto.” (p. 12). 

4.4 Os interesses: desenvolvimento sustentável,  conferências e ONGs 

Em 1980, junto à União para Conservação Mundial (IUCN), foi apresentado o 

documento Estratégia de Conservação Mundial, com a aparição do conceito desenvolvimento 

sustentável, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente 

(Pnuma) e o World Wildlife Found (WWF), contendo uma série de recomendações para a 

conservação dos recursos naturais, o que gerou críticas sobre seu conteúdo, pois embora 

enfatizasse a diversidade genética e os processos ecológicos em si não foi capaz de questionar 

a ordem internacional bélica e as relações mercantilistas neoliberais.  

No entanto, a divulgação massiva do termo desenvolvimento sustentável intensificou-

se, em 1987, respaldado pelo Relatório de Brundtland (Nosso Futuro Comum) que definiu: “O 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
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comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (p. 

15). O conceito foi adotado por entidades de pesquisas conservacionistas, organizações não-

governamentais, como o WWF, e por muitos bancos de ajuda multilateral como o Banco 

Mundial78. Neste relatório, estipulou-se que as necessidades essenciais são emprego, comida, 

energia, água e saneamento básico, e mencionou uma reorientação das relações econômicas 

mundiais induzindo o mercado livre, a velha mão invisível. Ainda permanece a concepção de 

que existe fronteira entre necessidades básicas e superiores, e a imposição eurocêntrica da 

definição dessas necessidades pela economia global. 

Críticas à parte, o documento recebeu, em 1989, o apoio decisivo do Pnuma 

assinalando, em meio ao discurso da equidade e justiça social, ser uma das características 

fundamentais do desenvolvimento sustentável a ajuda aos povos extremamente pobres que 

não têm muita opção a não ser destruir o meio ambiente. Implícito, um desvio das principais 

causas da degradação ambiental mundial e a lógica contida no desenvolvimento tradicional, 

isto é, de que é possível às nações terceiro-mundistas o alcance do padrão de bem-estar do 

Primeiro Mundo pelo aumento da “liberdade” de escolha de consumo, agora, permitido pela 

“adequada conservação do meio ambiente”. 

O sujeito ativo das conferências internacionais da ONU sobre meio ambiente e 

educação ambiental não são os povos pobres, ditos os maiores beneficiários dos princípios das 

declarações, mesmo se o assunto é estritamente pobreza e se a conferência ocorre em seus 

países. Os movimentos sociais populares podem ser chamados, ou terem lugar à margem, nos 

fóruns paralelos aos eventos, porém, ao que se tem notado, suas vozes são anuladas e as 

conferências procuram legitimar-se com suas presenças ou com o fato de ter ocorrido no 

Terceiro Mundo. Alguns diriam que existe um diálogo entre Primeiro e Terceiro Mundo 

nessas ocasiões, e que o problema é que as propostas não são postas em prática. Todavia, 

acredita-se ser esta uma visão ingênua sobre o ecocolonialismo reinante nas proposições. O 

                                                
78 Mitsue Morissawa (2001) explica que Banco Mundial é um nome simplificado para Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), uma agência especializada da ONU criada, em 1944, concomitante ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI). Seu intuito de fundação foi a reestruturação da Europa Ocidental e Japão, 
após a II Guerra Mundial. Logo, assumiu a função de credor a diversos governos e empresas – atualmente, 
possui 181 países-membros. Os países terceiro-mundistas recorreram a seus empréstimos para industrialização e 
desenvolvimento [ver “mito da recuperação do atraso no desenvolvimento” (SHIVA, 1997)]. Com o 
endividamento dos países pobres, aumenta o controle dos credores (como o Banco Mundial e o FMI) que 
induzem condicionalidades para novos acordos e renegociação das dívidas externas ou, ainda, Programas de 
Ajuste Estrutural (PAEs), estes últimos, atuantes desde o início da década de 1980, sob propósitos do mercado 
capitalista. Com as taxas de juros altas dos empréstimos, gera-se uma eterna dependência dos países pobres onde 
vivem cinco bilhões de pessoas. O Banco Mundial é o maior financiador isolado de projetos hidrelétricos e 
agroindustriais de grande porte. Investe em pesquisas sobre o meio ambiente nos países do Terceiro Mundo e 
defende os programas de gestão ambiental. Atividades que se aplicam ao que Morissawa denomina de “gestão da 
pobreza no mundo” pelas grandes potências capitalistas à base do endividamento do Terceiro Mundo (p. 47). 
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luxo dos centros de convenções, as taxas de inscrição e redes hoteleiras neles envolvidos 

destoam dos seus discursos humanitários.79 

Não obstante, como se observa mais recentemente, se a voz dos movimentos sociais 

tem posição cada vez mais segregada nas conferências da ONU, por outro lado, os pontos de 

discordância têm ficado mais claros no que diz respeito aos valores econômicos 

transnacionais e aos valores das populações locais. Um marco emblemático dessa situação 

pôde ser conferido em março de 2006. Estranhamente, quando em andamento a Conferência 

das Nações Unidas sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, em Porto Alegre, foi 

necessário que os maiores movimentos sociais que debatem essa questão como a Via 

Campesina, junto à população conduzida sobretudo por mulheres, para forçar sua inclusão no 

espaço da conferência. Em seguida, ainda em março, estratégias similares ocorreram na 

Reunião das Partes do Protocolo Internacional de Cartagena sobre Biossegurança e a na 

Oitava Conferência das Partes do Convênio de Diversidade Biológica das Nações Unidas, em 

Curitiba. Na ocasião, uma marcha final conglomerando diversos movimentos sociais reuniu 

mais de cinco mil camponeses, que, com uma imensa faixa A natureza e a biodiversidade são 

dos povos, não dos governos nem das transnacionais, protestaram contra as monoculturas, os 

transgênicos e as sementes “Terminator”. No México, no Quarto Fórum Mundial da Água, 

atingidos por barragens e camponeses protestaram, em março, contra a privatização das águas 

também mascarada na forma de barragens, plantações de eucaliptos e produção de alumínio. 

Restringidas por policiais, a exemplo de outros eventos aqui citados, 30 mil pessoas 

marcharam carregando o lema El derecho al agua es posible. Neste mês ainda, o Movimento 

dos Atingidos por Barragens realizou seu Segundo Encontro Nacional de Atingidos por 

Barragens, em Curitiba, incluindo apoio manifesto às conferências da ONU acima citadas.   

Rachamandra Guha (1994 apud DIEGUES, 2000) diz haver alguns principais grupos 

que se favorecem do padrão conservacionista do Norte, dentro da visão de mundo selvagem 

(wilderness), bem como alimentam esse padrão impondo-o ao Terceiro Mundo, dentre eles, as 

organizações não-governamentais ambientalistas internacionais como o WWF e o IUCN que 

sustêm programas educativos voltados à biologia da conservação.  

Também discute Said (2004) que muitas são as organizações não-governamentais 

criadas para lidar com os direitos humanos, com as questões das mulheres e do meio 

ambiente, e que nenhuma delas pode ser substutivo para a ação política ou para a mobilização 

                                                
79 A Organização das Nações Unidas tem sido bastante questionada por ter sido conivente tanto frente à Guerra 
do Golfo, em 1991, quanto à Invasão ao Iraque, em 2003. Sanções impostas pela ONU sobretudo, no final da 
década de 1980, agravaram o empobrecimento da população iraquiana. 
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que personifica a resistência ao avanço do statu quo global. A origem dos financiamentos das 

organizações não-governamentais as deixam cooptáveis ao imperialismo da virtude como 

extensões de instituições multinacionais que preferem evitar mudanças e críticas mais 

profundas. 

Então, indagar por indagar se o desenvolvimento sustentável convencionalmente 

discutido é também capaz de romper de alguma maneira a estrutura colonial da economia de 

mercado, não seria cair em um poço sem respostas?  

Acredita-se aqui na existência de uma ampla diversidade de alternativas de baixo 

impacto ambiental refinada através dos saberes de várias gerações consecutivas. Cabe-nos, 

preliminarmente, adotar uma melhor escuta do que ainda resiste dos saberes ambientais 

tradicionais, não impedindo que os povos administrem seus conhecimentos dentro de suas 

próprias criatividades, nos seus meios, sob suas conduções políticas. Assim, há uma 

necessidade de respeito não só para com a diversidade ambiental mas também cultural dos 

povos que resistem à redução de seu trabalho ao império do mercado. Há necessidade de que 

as sociedades que se utilizam de atividades de alto impacto ambiental criem novas 

modalidades menos degradantes para si mesmas, para o ambiente natural e para os povos 

urbanos e não-urbanos.  

 

4.5 Imperialismo Ecológico e Ecocolonialismo 

Há uma cultura histórica dominante atuante sobre os mais diversos ambientes que 

alguns autores vêm discutir e que se mostram importantes para diferentes análises sobre como 

efeitos antrópicos perversos impõem suas lógicas. Para Alfred Crosby (1993), trata-se de um 

imperialismo ecológico. Para Vandana Shiva (1997; 2001; 2003) é necessário se romper com 

as estruturas do ecocolonialismo. E, ao mostrar-se um pouco das discussões de Shiva e 

Crosby, seguidamente, apresenta-se como Viveiros de Castro e Lúcia Andrade (1988) 

questionam alguns dos percalços na teorização ecológica, distorcendo valores chaves que 

submetem, na prática autoritária do Estado, uma despolitização da noção de ambiente.  

Sobre o imperialismo ecológico europeu, Crosby (1993) contextualiza os impérios 

transoceânicos, desde o séc. XV perdurando até nossos dias. Na Neo-Europa, os colonos 

levavam consigo suas culturas e modo de viver, e tentavam transformar o novo espaço o mais 

similar possível às imagens da metrópole. Para tanto, introduziram nos novos espaços, 

desejadamente, as plantas que cultivavam, os animais que domesticavam (cavalos, porcos, 
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cabras, carneiros, galinhas, gatos, vacas, abelhas-de-mel)80, provocando mudanças drásticas 

no ambiente colonizado. E junto às espécies intencionalmente transportadas também foram 

aquelas não desejadas, como o rato europeu (o preto e o marrom) e as epidemiologias 

(sarampo, rubéola, disenteria, peste bubônica, febre amarela, dengue, malária, catapora, 

coqueluche, caxumba, amigdalite, meningite etc) que acometeram os nativos da Austrália, 

Ásia, América e África, com uma mortandade sem precedentes. Somando ao quadro de 

morbidez, as mortes nos navios negreiros e dos negros ao pisarem em terra já enfraquecidos 

pelas condições patogênicas, e que em muitos casos, não sobrevivia nem 50% da “carga”. No 

séc. XX, o autor cita casos de indígenas brasileiros no Parque Nacional do Xingu, em 1954, 

com índice de mortalidade de 9,6%, e de 26,8% devido ao sarampo para as aldeias com algum 

tratamento médico; em 1968, os ianomamis também infectados, tiveram taxas de 8 ou 9% de 

mortalidade; tempos depois, 15% dos krenakakore faleceram de gripe comum. Crosby (1993) 

sobre os deletérios do imperialismo ecológico, pela exportação dos patógenos do Velho 

Mundo, chega a comentar que os europeus, “[...] parecem ter brincado de pular carniça por 

todos os quadrantes do globo” (p. 13). 

Aos mecanismos que imperam sobre o controle de pessoas e recursos em escala 

planetária, Shiva (1997, 2003) vincula-os ao ecocolonialismo, onde se encontra o hábito de se 

pensar em homogeneidades, em padronizações, uniformizando as produções, como nos 

campos irrigados de monoculturas, em que há desaparecimentos tanto da biodiversidade 

quanto dos saberes locais, onde há a eliminação da diversidade nas percepções e no mundo. 

Tal processo é deflagrado no que a autora denominou monoculturas da mente, em que se 

escasseiam as alternativas (síndrome Falal, que significa falta de alternativas). O 

ecocolonialismo é, assim, base do sistema mundial patriarcal-capitalista81 que encara a 

uniformidade como um requisito prévio para a igualdade. E a diferença como hierarquia: a 

natureza e a mulher subordinadas ao homem; o consumo à produção; o local ao global – 

separadas e ordenadas hierarquicamente, em que um prospera sobre o outro. 

Os pontos acima discutidos por Shiva e Crosby servem de base para compreensão, em 

perspectiva histórica, da estrutura do pensamento ecológico que se fez hegemônica e 

                                                
80 Sobre o cultivo de plantas, Crosby (1993) relata que logo espécies como o milho e a mandioca foram 
incorporadas às práticas agrícolas dos colonos, porém predominava, como cultivo, as espécies tradicionais de 
suas lavouras. Diante de uma minuciosa explanação, o autor, situa que, em termos de modificação do meio 
ambiente, o peso maior esteve à cargo da introdução de animais, sobretudo os ruminantes e o porco. 
81 Vandana Shiva e Maria Mies (1997) situam seus pensamentos na perspectiva ecofeminista, denunciam e não 
dissociam o sistema capitalista do modo de pensar e produzir patriarcal que, historicamente, dominam as 
mulheres e a natureza, transformando-as em objetos. Defendem que as repercussões dos desenvolvimentismos 
no mundo são maiores para as mulheres e crianças do que para os homens.  
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permeável à própria medida do crescimento econômico dominante, assim como na face aqui 

em questão sobre a expansão dos interesses barrageiros.  

Castro e Andrade (1988), ao analisarem consequências do complexo hidrelétrico no 

vale do rio Xingu (PA/MT) sobre os povos indígenas Juruna, Arara, Kararaô, Xikrin, Asuriní, 

Araweté e Parakanã, defendem que das construções de hidrelétricas encontra-se indissociável 

um processo histórico de imposições políticas e de arruinamento sociocultural planejado em 

que as comunidades indígenas são vítimas desde o período colonial.  

O trabalho desses autores torna-se marcante por também representar um modo de 

desvelar o que pode ser uma política ambiental demagoga e autoritária em que termos 

ambientais são utilizados como subterfúgios para a exploração de bens naturais e dos seres 

humanos. Assim, demonstram que é salutar resgatar o que os ecólogos e o bom senso ensinam 

sobre o significado de “ambiente” como uma noção que é necessariamente vaga se não se 

estabelecem perspectivas, uma vez que todo ambiente assim o é porque possui sujeitos. 82 

Para os autores, os documentos pagos por empreendedores de lagos artificiais (como a 

Eletrobras) forjam por “ambiente” o próprio sistema energético.83 O Estado encena 

autoritariamente ser ele a própria sociedade brasileira, suas decisões, vontades e direitos. 

Quando o que se observa é a recorrência em que o Estado trata as populações afetadas como 

um “problema ambiental”; articula falsas participações sociais; destitui-as de vida social e 

cultural ativa; ignora suas possibilidades de resistência, reivindicação e reação política. 

O lugar do sujeito do ambiente é deslocado para a obra de engenharia. Os 

reservatórios e as barragens são o ‘ambientado’; as populações humanas 

afetadas são parte componente deste ambiente. [...] Vê-se aqui como os 

setores sociais atingidos pela mega-obra de engenharia são recuados para um 

lugar de fundo, de “ambiente”, sobre o qual e contra o qual se desenha uma 

forma: a obra. As populações humanas são assimiladas a uma natureza, e a 

obra recolhe em si valores de sujeito [...] (CASTRO, ANDRADE, 1988, p. 

10, grifos dos autores).  

Nestas vias, Castro e Andrade (1988) consideram que a política ambiental do Estado 

perverte a legítima luta e respeito ao ambiente, utilizando todo seu arsenal ideológico, como 

                                                
82 Castro e Andrade (1988) consideram a palavra “meio ambiente” uma expressão pleonástica, por isso, preferem 
fazer uso, como no caso analisado, da palavra “ambiente”. 
83 Sobre ao que interessa os meandros jurídico-ambientais, desta vez sobre a represa de Tucuruí (PA), 
Monossowski (1998) também constata que, os aspectos definidos para “mitigação de impactos” não deixam 
dúvidas de que seus objetivos são voltados à manutenção, operação e durabilidade da usina hidrelétrica de forma 
a garantir o planejado economicamente (p. 129). 
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um “aparelho de despolitização do ambiente” em que se constata o ocultamento dos objetivos 

da dominação política.  

 

4.6 As necessidades: barrageiros e ribeirinhos 

As necessidades de um grupo multinacional financiado pelo Banco Mundial para 

estabelecer uma barragem para geração de energia hidrelétrica, sob o pretexto de levar a 

satisfação do que consideram necessidades básicas por energia a milhares de pessoas, podem 

ser muito diferentes sobretudo dos grupos locais afetados.  

As necessidades indígenas ou camponesas de lutar pela conservação de seus territórios 

quando ameaçados por megaprojetos pertencem à esfera de suas próprias subsistências –

econômica e física – indissociáveis de suas necessidades por liberdade de serem eles mesmos 

em suas culturas. A necessidade do grupo multinacional em gerar energia tem como objetivo 

maior, a modernização, o desenvolvimento e maior liberdade para o mercado que, 

supostamente, contribuirá para a erradicação da pobreza.  

Assim, os significados de pobreza e liberdade de um grupo multinacional são muito 

distintos daqueles construídos pelas populações indígenas ou tradicionais. Os conflitos são 

evidentes. Dentro da necessidade patriarcal-capitalista, a água possui valor dentro de um 

negócio, é meio de produção de bens econômicos. Poucas coisas inventadas geram maior 

lucro instantâneo do que a própria rapidez da energia.  

Bertha Cárceres, uma indígena ameaçada por barragem em Honduras, expressou que 

para sua comunidade perder seus rios:  

significa como perder parte do coração do povo Lenka, porque significa 

perder a sua estrutura comunitária ancestral, sua memória histórica coletiva, 

também se perderia a biodiversidade da nossa região, também se perderia a 

liberdade dos rios, e também estaríamos perdendo a água como um bem, um 

elemento fundamental e essencial para a vida (IRN, 2004, cd-rom, 

transcrição nossa).84  

Portanto, quando se discute o que podem vir a ser as necessidades das populações 

ribeirinhas, há que se discutir o reflexo direto do saber dessas comunidades para com o seu 

ambiente. Como expressa Roberto Lima (2002), o espaço entre um rio e as populações às suas 

margens é composto pela relação emotiva do ser humano com o rio, como um forte 

componente identitário, um lugar onde estas pessoas projetam seus desejos e um lugar no qual 

                                                
84 Fala proferida no II Encontro Internacional dos Povos Atingidos por Barragens e seus Aliados, na Tailândia 
em 2003.  
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elas conseguem escapar das violentas relações opressoras às quais estão sujeitas 

cotidianamente.  

A degradação da vida e do conhecimento cultural e ambiental dos povos 

marginalizados é vista pela estrutura ideológica da macroeconomia como uma externalidade, 

ou seja, aquilo que está fora do sistema de preços, mas que a resolução da técnica econômica 

já consegue quantificar, possível de mitigação através do princípio poluidor-pagador: as 

populações locais afetadas por barragens serão deslocadas podendo, quem sabe, até receberem 

lotes em reassentamentos: lavadeiras serão empreendedoras, camponeses serão homens do 

agrobusiness, e o passivo ambiental será contemplado com uma Estação Ecológica85. Enfim, 

para prejuízos globais, soluções locais. Os custos sociais e ambientais são pagos por vítimas 

locais.  

Na defesa das necessidades, sob ótica desenvolvimentista, resultam-se falsas 

percepções da realidade, falsas estratégias sobretudo no tema: liberdade e ajuda aos oprimidos 

e oprimidas, explorados e exploradas para permitir-lhes superar sua lamentável exploração. A 

promessa implícita é de que o “mercado mundial livre” conduzirá à paz e à justiça mundial. O 

que reconhece que todos dependem do mesmo planeta e, ao mesmo tempo, reivindicam o 

direito de explorar mercadologicamente a ecologia, as comunidades e as culturas locais 

(Shiva, 1997). 

 

4.7 Quem impõe e quem rebela 

Ao analisar os diferentes níveis de consciência na realidade latino-americana, Paulo 

Freire (2001a) trabalha a expressão “cultura do silêncio” para denominar formas peculiares de 

consciências dominadas postas em relação dialética com uma “cultura dominante”. A cultura 

do silêncio não é reflexo exclusivo da cultura hegemônica, possui mecanismos “para 

defender-se, preservar-se, sobreviver” (p. 83). Nessas formas, encontram-se potencialidades 

de rebelião. O que escuta, segue, rebela-se, revoluciona-se, sem uma necessária seqüência 

assim preestabelecida. No desvelamento da cultura do silêncio discute-se as relações entre 

Primeiro Mundo - o que fala, impõe, invade, manipula com poder hegemônico sobre um 

conjunto de sociedades subordinadas.  

                                                
85 A Estação Ecológica é um tipo de unidade de conservação, em geral, criada devido compensação ambiental 
sob a Resolução do Conama 02/96 e da Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Snuc), 
que obriga a grandes empreendimentos econômicos investirem 0,5% referente ao custo das obras em unidades de 
conservação.  
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Em Paulo Freire (2001a), Primeiro e Terceiro Mundo não são só lugares geográficos, 

mas lugares de enunciação, em que o Primeiro Mundo tem em si o seu Terceiro Mundo, as 

suas classes dominadas com suas culturas do silêncio; no entanto, formam uma totalidade 

dominante repercutindo o mito de sua “superioridade natural”86, um sentimento de que podem 

prevalecer suas vontades sobre todos os do Terceiro Mundo. Estes últimos têm em si o seu 

Primeiro Mundo, com suas classes dominantes subordinadas ao Primeiro Mundo do Primeiro, 

“refletem a voz imperial”, e suas classes ainda mais subalternas, que em conjunto formam 

uma totalidade dependente, repercutindo o mito de sua “inferioridade natural”. A superação 

da cultura do silêncio para as classes dominadas do Terceiro Mundo está na ação 

revolucionária capaz de transformar as suas estruturas.  

Os mitos da superioridade e da inferioridade naturais discutidos por Freire podem 

contribuir para uma compreensão mais aprofundada de como um conjunto de relações 

socioeconômicas pode interiorizá-los, como no caso a seguir de teoria econômica que é 

defendida em Leftwich (1986, p. 16), que vem a estabelecer que as 5 funções do sistema 

econômico são determinar 1) o que se deve produzir; 2) como se deve produzir; 3) como se 

deve distribuir; 4) como se deve racionar bens em períodos curtos em que existe uma oferta 

fixa e 5) como se deve sustentar e ampliar a produção. A ênfase no “como se deve” apresenta-

se de um modo “natural”, como se tudo devesse ser subserviente ao que a Economia planeja. 

Há uma nítida hierarquia preestabelecida, o sistema impõe necessidades, tudo o mais obedece.  

A “superioridade natural” também se conecta a um conjunto que impõe uma suposta 

noção de um superior “interesse nacional” e de um superior “interesse global”. Como observa 

Shiva (1997), é como se o interesse local devesse sentir-se moralmente obrigado a sacrificar-

se em nome de um interesse maior, mais importante.  

 

4.8 Sacrifício ao interesse nacional 

Em nome de um superior “interesse nacional”, os defensores dos grandes lagos 

artificiais costumam ter um discurso orientado para qualificar a árdua realidade imposta às 

comunidades afetadas, como uma questão de “ato de sacrifício cívico”, de “grande gesto 

cristão” dos quais os atingidos se submetem como “verdadeiros heróis” para contribuírem 

honrosamente ao desenvolvimento da nação.  

Três anos antes do enchimento na cota suficiente para operação da barragem 

Castanhão, foi oferecido à população afetada um evento de “inauguração”, com a presença de 
                                                

86 Para Paulo Freire (2001a), “natural”, aqui, é uma categoria construída, em um processo onde a criação 
humana, isto é, o processo histórico, é escondido. 
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diversos políticos locais e até a presença de Tasso Jereissati, à época governador do Ceará. O 

evento, bem publicizado pela mídia do estado, retrata situações em que podem ser constatadas 

como a ideologia pró-Castanhão articula seus discursos. Em um artigo redigido por uma 

funcionária da Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Ceará (Seinfra), nota-se a tentativa 

de induzir a opinião pública à falsa noção de que a resistência da população à barragem não 

mais existia em decorrência da confiança adquirida nas ações governamentais. No trecho 

abaixo, a população de Jaguaribara é um passado, aspecto claro até pelos tempos verbais 

utilizados, e a ideologia do progresso tenta tipificar o povo como um fenômeno exemplar de 

organização social, no qual está sendo possibilitado mudar o conhecido destino das secas 

cearenses. 

Engajada ativamente no processo, a população de Jaguaribara deixa para os 

cearenses o exemplo de espírito de coletividade, ao abrir mão de suas mais 

profundas raízes, para contribuir com a construção de um reservatório de 

água que vai mudar o destino daquela região tão castigada pelas secas 

(CABRAL, O Povo, 25 set. 2001, grifo nosso).  

A construção estigmatizada das secas, ainda de vulgar uso político, nesta situação de 

evento que inaugura as “melhorias”, toma posição de passado nos cartazes que enunciam um 

“rumo à terra prometida”. O discurso do governador ligou a política à religião [...] 

agradecendo aos jaguaribarenses pelo grande gesto cristão de deixar sua terra por amor aos 

outros cearenses [...] (BRAZ, O Povo, 25 set. 2001, grifo nosso). O governador fundamenta 

sua fala em um discurso pseudo-cristão de sacrifício altruísta. Idealizam-se dois elementos 

chaves, tanto os atingidos como personagens heróicos quanto a própria nova realidade como 

“terra prometida”. Cria-se um cenário de epopéia judaico-cristã e cívica. A terra prometida 

tem um significado de libertação de cativeiro; nesse caso, ao contrário, a “terra prometida” é 

que os cativa, faz-se um uso espúrio de Moisés.  

Cyntia Rodrigues (1999) revela, por meio da memória social trabalhada com 

atingidos, após mais de vinte anos de relocamento, suas lembranças ao serem ludibriados 

quando os políticos falavam sobre a importância do papel que os sitiantes estavam 

desempenhando ao contribuir para a que o pessoal da capital pudesse receber água.    

As estratégias para levar as populações atingidas à passividade política parecem 

reforçar o que Said (2004) responde sobre ser identidade, tradição e nação, noções 

construídas, muitas vezes, para serem utilizadas como oposições binárias acarretando atitudes 

belicosas ao outro, em que o domínio sobre o público utiliza-se extensamente.  
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O que está em jogo, a exemplo do caso Castanhão, além das oposições binárias, são 

identificações emblemáticas – terra prometida, exemplo de espírito de coletividade, gesto 

cristão – que não têm nenhuma preocupação com o vivido das pessoas atingidas.  

 

4.9 O global: barragem, irrigação e energia 

O superior “interesse global” dominando as relações locais, no universo dos processos 

barrageiros existe sob pretextos ideológicos básicos como a) o de gerar energia necessária ao 

desenvolvimento, e b) de criar reservatórios de água para aumentar a oferta de alimentos em 

virtude da crescente demanda demográfica. Ambos, fortalecidos pela noção anti-ambiental de 

que as águas dos rios não podem ser perdidas para o mar87, ocultando uma lógica de 

dominação “global” pela apropriação privada das águas e do processo de produção de energia.  

Da energia consumida no mundo, 75% são gastos pelos EUA e Europa. O preço do 

kw/h pago por industriais seja no Primeiro ou Terceiro Mundo, ou mesmo por uma família do 

Primeiro Mundo é muito inferior aos valores pagos pelo Terceiro Mundo. O Brasil, mesmo 

sendo um dos maiores geradores de energia do planeta, repassa às famílias brasileiras o quinto 

maior preço de kw/h do mundo. O MW sai das barragens a 100 reais e chega ao consumidor 

final a 400 reais. O consumidor residencial paga energia muito mais caro que o industrial. De 

1995 a 2004, a tarifa residencial teve um aumento de 50%, enquanto para os consumidores 

industriais o crescimento foi de 23%. Albras, Alumar, Alunorte compram energia de Tucuruí 

por 23 dólares, um preço menor que o custo de produção. Portanto, somente para essas 

empresas, o Brasil presenteia em subsídios energéticos mais de 200 milhões de dólares por 

ano, que poderiam ser investidos para reassentar mais de 514 mil famílias pelo Programa de 

Reforma Agrária (TRIERVEILER et al., 2004). No meio rural brasileiro, somente 32,8% das 

propriedades têm energia elétrica, e a situação se agrava nas regiões Norte, com apenas 2%, e 

Nordeste, com 13% das propriedades abastecidas com energia elétrica (MAB, 2002a). 

Sobre a produção de alimentos e irrigação, a Comissão Mundial de Barragens (CMB) 

estimou que metade das grandes barragens do mundo foi construída para abastecimento de 

água a projetos de irrigação, o que corresponde a 270 milhões de hectares em todo o mundo, e 

que 30 a 40% dessa área recebem água de barragens, fato que McCully (2004) apresenta 

diante de pesquisas mais atuais, serem de 12 a 16% apenas a área contemplada, e não 30 a 

                                                
87 Essa idéia de que as águas não devem ser perdidas para o mar é muito comum nas falas de profissionais 
envolvidos com o processo de construção de barragens. Atualmente, são muitos os rios que, envoltos na 
apropriação de suas águas pelo poder econômico, não chegam mais ao mar, a exemplo emblemático do rio 
Colorado (do Grand Cannion), nos EUA. 
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40%. Segundo divulga Yudelman (1992), dois terços de toda a terra irrigada do globo 

concentram-se em países do Terceiro Mundo. O maior investidor particular é o Banco 

Mundial88, cerca de três quartos dos projetos apresentam taxas de retorno superiores a 10%. 

Porém, a rentabilidade dos projetos arruína-se, tão logo acabe o financiamento do banco e 

quando surgem com regularidade reservatórios assoreados antes do previsto, bem como 

equipamentos e canais obsoletos, salinização e abastecimento hídrico incerto. A junção dessas 

variáveis acarreta a redução das áreas irrigadas e do rendimento agrícola. Mesmo diante 

desses dados, Yudelman (1992) defende que os maiores beneficiados com o sistema de 

irrigação são os pobres, pois como gastam grande parte de seus salários com alimentos, o 

arroz irrigado pode ser adquirido por um preço reduzido. Shiva (2003) aponta que, nos 

últimos 50 anos a Índia cultivou mais de 30 mil variedades de espécies autóctones ou nativas 

de arroz, porém em 15 anos, essa diversidade reduziu-se drasticamente, podendo, nos 

próximos 15 anos, efetivar-se uma redução a 10 variedades que já correspondem a três 

quartos das culturas de arroz desse país. A autora alerta que a ameaça à biodiversidade gera 

uma crise nos sistemas de sustentação da vida em sua cadeia natural, portanto, também é uma 

ameaça à sustentação da vida de milhares de pessoas do Terceiro Mundo.  

A irrigação, no modelo vigente da monocultura e a geração de energia no padrão 

tecnológico das multinacionais – no discurso de “alimento e energia para o mundo” – reúnem 

uma rede de interesses globais altamente especializada em gerar lucro, novas barragens, novas 

irrigações. Todavia, significam ao mesmo tempo, povos expulsos de seus territórios, 

impedidos de manter suas formas de subsistências, ou mais que isso seus modos de vida, no 

concomitante empobrecimento da multiplicidade de espécies alimentícias manejadas pelas 

culturas tradicionais e da própria biodiversidade natural. Dessa forma, Shiva e Mies (1997) 

assinalam que o adjetivo global da expressão ordem global é sinônimo de domínio global que 

passa por cima dos interesses locais e particulares e da diversidade cultural, econômica e da 

natureza, ficando então sob controle das grandes empresas multinacionais e das 

superpotências.  

O termo pensar global, agir local propalado como base para uma sustentabilidade 

ambiental, vem ocultando uma forma necessária de poder interferir na política global, seja do 

G8 (G7+Rússia)89, dos bancos multilaterais, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

ou de outras formas de imperialismo que determinam suas políticas privadas ao Terceiro 
                                                

 
89 O G8 é composto pelos seguintes países: EUA, Canadá, Japão, Inglaterra, Alemanha, França e Itália e a 
Rússia, esta última integrante, em 2006, liderando a casa de discussões. 
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Mundo. Por que não explicitar e incentivar um agir global também? O global como um 

espaço de dominação sobre as ações humanas do Terceiro Mundo cabe ser descortinado e 

sacudido. Se pensar global não serve para se agir global contra as formas de dominação 

globais, o agir local ficará cada vez mais fadado ao agir local subserviente, reencenando 

ininterruptamente o mito da “superioridade/inferioridade natural”.  

 

4.10 Ditadura sobre as populações atingidas 

É preciso estar ciente, como menciona Paulo Freire (2001a), de que a estrutura 

dependente (os dominantes dentro do Terceiro Mundo) não permite o mínimo de contestação 

das classes subordinadas respondendo a elas com violência. Se Freire analisa isto sob tempos 

da ditadura militar (no Brasil e Peru), porém, ainda vale essa observação para os dias atuais, 

para as classes trabalhadoras em diversos países pobres, na violência contra camponeses sem-

terra, atingidos por barragens, sem-teto, indígenas e quilombolas, enfim, nos focos de 

resistência popular. Freire chama a atenção sobre a necessidade de também se estar alerta com 

os governos populistas em que muitos têm ilusão de participação e são, no entanto 

manipuladas.  

Embora o Brasil tenha avançado na participação política das classes trabalhadoras nos 

processos de governabilidade, sobretudo se comparado ao período de ditadura militar, ainda 

há um misto de repressão e populismo. São muitos os casos de violência contra populações 

que resistem e se organizam.  

Na barragem do Castanhão, no Ceará, durante uma manifestação em 2004, o 

policiamento de quatro municípios foi deslocado para constranger os trabalhadores, em um 

momento tenso em que as lideranças equilibravam em seus discursos a tentativa de uma 

negociação pacífica, falando ao microfone aos militares: “É bom que a polícia esteja aí para 

dar segurança pra nós, mas não para bater no cidadão, na cidadã, no jovem, na jovem. [...] 

Não devemos ter medo” (vídeo Três Dias de Ocupação da BR-116,  MAB Ceará, militante, 

38 anos). 

No ano de 2005, em audiência pública sobre a barragem de Candonga, em Minas 

Gerais, policiais acionados pela empresa proprietária da barragem espancaram 35 pessoas; 

meses depois, mais de 200 policiais expulsaram moradores de São Sebastião do Soberbo, uma 

comunidade que resistia à barragem.  

Em Campos Novos, Santa Catarina, cinco trabalhadores foram presos em suas casas 

durante uma madrugada, sob queixa de que planejavam futuras manifestações; depois, 50 
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policiais invadiram e destruíram um acampamento reivindicatório de famílias atingidas, os 

seus barracos foram queimados e mais pessoas foram presas.  

O incentivo à repressão também é global. McCully (2004), diante de uma imensa 

quantidade de relatos de atingidos por barragens no mundo e de suas manifestações sociais, 

expõe que o Banco Mundial parece mais disposto a financiar grandes represas em países com 

regimes repressivos que possam assegurar a coerção à resistência popular. Cita, dentre muitos 

casos contra direitos humanos, um ocorrido violento na Guatemala. A empresa responsável 

pela obra da represa Chixoy, no rio Negro, tentou uma negociação com índios mayas 

resistentes a saírem de suas terras. A situação acirrou-se quando os indígenas viram as casas 

pequenas e o solo pobre oferecido pela empresa. Em 1982, 369 índios foram mortos, a 

maioria mulheres e crianças, degoladas, torturadas e baleadas pela Patrulha de Autodefesa 

Civil de Xococ (PAC), impulsionados pela empresa barrageira, porém, o fato deve ser 

contextualizado como parte da política que deixou 78.000 guatemaltecos mortos entre 1980 e 

1984.  

Dessa forma, há uma lógica global a silenciar e reprimir os movimentos sociais dos 

trabalhadores no Terceiro Mundo, as suas resistências e suas maneiras de autodeterminação 

de seus destinos. Não obstante também há igualmente uma lógica oposta à dominante global, 

no interior destes mesmos movimentos sociais em não se permitirem a passividade.  

 

4.11 A resistência nos movimentos sociais 

Dessa forma, atuam sobre as populações atingidas em diferentes processos políticos 

uma convergência de interesses da economia global que não mais é uma novidade em termos 

de intensificação de problemas locais aos movimentos sociais, ao contrário, estes têm 

consciência dessa recorrência de marginalização das comunidades e operam com enormes 

dificuldades suas lutas diante do descompasso de suas forças frente ao bloco dominante. 

No chão da resistência cotidiana dos movimentos sociais os problemas das populações 

são expressos por elas mesmas. Representando um espaço político de enfrentamento de forças 

sociais antagônicas a partir de um confronto direto com o poder dominante econômico e/ou 

com o próprio Estado, há um esforço de rompimento de relações tradicionais de poder. Nesse 

sentido, Grzybowski (1990) esclarece: 

Os movimentos sociais permitem à comunidade o aprendizado prático de 

como se unir, organizar, participar, negociar e lutar; em segundo lugar, a 

elaboração de uma identidade social, a consciência de seus interesses, 
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direitos e reivindicações; finalmente, a apreensão crítica de seu mundo, de 

suas práticas e representações, sociais e culturais (p. 59). 

O Fórum Social Mundial (FSM), as conferências da Via Campesina, o Encontro 

Internacional dos Povos Atingidos por Barragens, dentre outros, são fortes exemplos de 

organizações populares que têm conferido mudanças nas formas de participação das 

populações e implicado em resultados práticos. O FSM acontece anualmente desde 2001, 

quatro deles ocorreram em Porto Alegre, no Brasil, um outro, na Índia, e o último em Caracas, 

na Venezuela. A Via Campesina (Movimento Camponês Internacional) surgiu em 1992, e já 

realizou quatro conferências, a última em São Paulo. O Encontro Internacional dos Povos 

Atingidos por Barragens realizou-se duas vezes, o primeiro deles no Brasil, em 1997, e o 

segundo na Tailândia, em dezembro de 2003. Assim, por esse quadro de exemplos citados, 

nota-se que grandes redes de organização mútua entre os movimentos sociais intensificam-se 

principalmente nos últimos 10 anos. 

No Brasil, a história dos atingidos por barragens é marcada pela luta ambiental 

intrínseca à sua luta de resistência pela terra e pelo respeito aos seus modos de viver. Nesse 

processo, são geradas propostas com o intuito de uma construção popular para uma nova 

política energética e hídrica que beneficie a maioria. Há muitas dúvidas sobre como poderiam 

ser concretizadas melhorias sociais diante de seus anseios, questionamentos e inquietudes. 

Indagam, por exemplo, se uma maior inserção das energias alternativas (eólicas, biomassa, 

solar) significaria, em prática, opções capazes de uma mudança nas relações expropriatórias 

de populações que de todo modo vão continuar sendo impactadas, mesmo que em outras 

proporções. O ponto-chave apresenta-se mais em como modificar as condições de 

subordinação que historicamente impedem a autonomia das populações. Dessa forma, a luta 

popular passa não somente por uma mudança de utilização de fontes energéticas e formatos 

técnicos de reservatórios para acumulação de água mas, por um outro tipo de emancipação e 

lógicas diferentes das utilizadas na atual dominação político-econômica. 

 

4.12 Janela para as águas entre o Brasil e a Índia 

O que há em comum entre atingidos por barragens indianos e brasileiros? 

O que apresento, a seguir, talvez possa responder um pouco dessa questão por tratar-se 

da comparação entre imagens fotográficas registradas em dois reassentamentos rurais de 

atingidos por barragens, nesses países: Índia e Brasil. Trata-se das imagens do Novo 

Alagamar registradas por esta pesquisa, em que se escolheu para tanto, aquelas referentes a 

primeira etapa do trabalho de campo, entre 4 a 9 de abril de 2004, e das imagens registradas 
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de outro reassentamento rural Naya Harsud na Índia, que foram registradas entre 19 e 31 de 

julho 2004, por Subramanya Sastry e Manoj Saranathan, quando também se presenciava um 

deslocamento forçado recente. 

Esse trabalho resultou na elaboração de um cd-rom – Janela para as águas entre o 

Brasil e a Índia: o reassentamento Novo Alagamar e o Naya Harsud. As fotos indianas estão 

disponíveis na internet <www.narmada.org>. Facilmente as imagens se confundem por suas 

similaridades, parecendo pertencer ao mesmo lugar. Uma estranha coincidência de imagens, 

tempos e circunstâncias. 

Havia três meses que a barragem do Castanhão havia submerso o velho Alagamar 

quando a megabarragem Indira Sagar também submergiu dezenas de vilarejos rurais. Neste 

período, os moradores do Alagamar já tinham passado pelo alojamento em lonas de plástico 

até o levante dos barracos provisórios de madeirite em que se encontravam. E, no caso 

indiano, a população era deslocada forçadamente para alojamentos em galpões de lata. 

Nítidos casos de violação do direito à moradia de qualidade. 

Em localidades próximas aos reassentamentos ainda se verificam escombros como 

testemunho de opressão, em Jaguaretama, a 19 km do Novo Alagamar, e em Harsud, a 12 km 

de Naya Harsud (Figura 6). 

Os campos reservados para agricultura surgem nas imagens degradados e sem 

produção, de onde foi retirada toda e qualquer vegetação, empobrecendo o solo enquanto se 

aguarda possibilidades de financiamentos agrícolas. Do lado indiano, a ressalva de que a 

única infra-estrutura são as estradas de cascalho e os postes de eletricidade. E, provavelmente, 

ainda os postes não funcionam como os do Novo Alagamar, à época. 

O convívio com banheiros coletivos insalubres obriga todos os moradores à falta de 

privacidade, em ambos os reassentamentos. 

A água para consumo humano é escassa e imprópria ao uso. Manifesta-se o efeito 

miragem das águas com as represas a menos de um quilômetro (literalmente) e poluídas. O 

abastecimento hídrico é feito por carro-pipa, em Naya Harsud também. A nota da fotografia 

indiana discorre que se aconselhava às pessoas ferver a água, mas, estas sequer têm condições 

de comprar querosene.90 No Novo Alagamar, muitos foram os registros de febres, vômitos e 

diarréias pela má qualidade da água. 

                                                
90 No Alagamar, o querosene não é utilizado para cozimentos, mas para iluminação no uso das lamparinas, custa 
quatro reais o litro, e economizando pode durar até duas noites. Esta foi uma informação oferecida, no momento 
em que a comunidade não tinha energia elétrica, no início da moradia nos barracos improvisados e logo quando 
se transferiam para as casas de alvenaria definitivas, neste caso, também não tinham água encanada. 
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Segundo relato dos moradores do Novo Alagamar, a principal razão que os fizeram 

não desistir de tudo e manter alguma esperança nos momentos mais dramáticos, como, 

quando presenciaram o alagamento de suas casas e conseqüente processo de retirada e 

mudança de seus lares, era olharem para suas crianças e as verem ainda assim brincando e 

sorrindo. A fotografia de duas crianças que sorriem apesar dos problemas em Naya Harsud, 

lembraram-me esses relatos do Alagamar. 

Tanto os moradores de Naya Harsud quanto do Novo Alagamar tiveram a resistência e 

organização de lutas sociais, intensificados no final da década de 1990. O Novo Alagamar 

registra-se também na história de lutas e conquistas do Movimento dos Atingidos por 

Barragens, e o Naya Harsud amplia a legitimação da luta junto ao Narmada Bachao Andolan 

(Movimento Salvemos o Narmada). Ressalta-se que esses dois movimentos sociais são 

considerados de grande visibilidade internacional na luta das populações atingidas por 

barragens.  

O Movimento dos Atingidos por Barragens organizou, em 1997, o I Encontro 

Internacional dos Povos Atingidos por Barragens, declarando que no caso brasileiro mais de 

70% da população atingida, representada por um milhão de pessoas, não foi indenizada. 

O Narmada Bachao Andolan foi o principal responsável pela Declaração de Manibeli 

(assinada por 44 países), em 1994, marcando a luta e articulação internacional desses 

movimentos.  

Conquistas são registradas, porém, Naya Harsud e o Novo Alagamar são exemplos de 

situações de comunidades que mesmo resistentes ainda estão distantes de serem respeitadas 

pelos grandes empreendimentos. 
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Narmada Bachao Andolan  

Movimento Salvemos Narmada 

Figura 6. Onde é o Novo Algamar e onde é Naya Harsud? 
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CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, procurei discutir as relações entre um movimento social específico, o 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a questão ambiental. Também busquei 

analisar essa questão em um contexto empírico específico, o reassentamento rural Novo 

Alagamar, resultante da barragem Castanhão. 

A barragem Castanhão faz parte de um conjunto de práticas político-econômicas cujo 

objetivo, a longo prazo, a vislumbra como uma espécie de caixa de passagem tecnicamente 

estratégica à futura transposição do rio São Francisco, por sua vez implicando subsídio 

hídrico ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que, assim foi oficialmente divulgado, 

em 1995, à uma elite econômica representada por empresas e bancos multinacionais sob a 

égide do “governo das mudanças e da modernidade”. Neste processo, as comunidades 

atingidas não foram diretamente contatadas. 

Esses empreendimentos caracterizam-se como mais um processo tipicamente 

emblemático da globalização ou do domínio global, sinônimo de um interesse particularizado 

de potências econômicas que se apropriam dos recursos naturais e obrigam a homogeneização 

dos modos de viver das populações locais.  

Quando o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) afirmou-se dentro do 

processo organizativo das comunidades do Castanhão, sobretudo a partir de 1999, iniciou-se 

uma série de reivindicações inéditas nessa região e, em 2000, cerca de duzentos atingidos 

organizaram um ato público em Fortaleza, que inaugurou uma nova fase de participação da 

comunidade pautada na metodologia do enfrentamento político. Após esta data, todos os 

demais anos têm sido marcados por pelo menos uma grande mobilização social a apontar não 

só as falhas do Castanhão mas também possíveis soluções, o que revela o potencial de 

envolvimento de atingidos, sobretudo das áreas rurais em uma magnitude que, até então, não 

se havia presenciado em outros eventos contestatórios à barragem. Não obstante, apesar de 

consideráveis avanços sociais reincide, nas pautas dessas manifestações, uma série de pontos 

reivindicatórios à margem de resoluções pelas políticas públicas do Estado.  

Essas mobilizações implicaram uma maior visibilidade às problemáticas locais e uma 

impulsão política em que diversas associações de moradores dos reassentamentos rurais 

passaram a discutir suas demandas e formas de organização interna com o MAB e mesmo em 

comunidades não-reassentadas, um processo de participação política também foi ocorrendo 

com apoio do movimento. Dessa forma, houve não só o surgimento de novas lideranças, 
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como muitos outros moradores mobilizavam-se para participar dos cursos de formação do 

MAB, no Ceará e em outros estados.  

A especificidade do Castanhão, barragem para acumulação de água para uso múltiplo, 

fez com que o MAB, em sua expressão nacional, se enriquecesse com a experiência dos 

atingidos por barragens que vivem dilemas sobre o semi-árido, abastecimento hídrico, 

políticas públicas no Nordeste e compreende-se melhor as políticas de açudagem do Dnocs. 

Localmente, o MAB do Castanhão reconhece que sua pedagogia possui um caráter de 

contínua construção, e que uma de suas deficiências ainda é a necessidade de um maior 

espaço para socialização dos saberes e das tecnologias empíricas de regiões semi-áridas, para 

gerar melhor aprofundamento teórico, projetos coerentes e saídas contextualizadas junto às 

comunidades.  

Nesse sentido, considero que o MAB do Castanhão já apresenta algumas conquistas 

notáveis no que diz respeito às formas de negociação com o Dnocs, sem precedentes na 

administração desse órgão. Não se pode negar que, embora de forma muito incipiente, o 

Estado também vem aprendendo a integrar outras possibilidades de participação mesmo que 

ainda sob forma de concessão.  

Do ponto de vista dos moradores do Novo Alagamar, suas vidas poderiam estar ainda 

mais comprometidas pelo impacto da barragem, caso as formas de participação política 

engendradas pelo MAB não tivessem eficácia junto à comunidade. Algo que se percebe por 

meio do aprendizado coletivo dos moradores na gestão das atividades de construção das 

moradias, acompanhando nos mínimos detalhes os mapas de engenharia e arquitetura, a 

qualidade dos materiais, orçamentos e pagamentos e contratação de mão-de-obra externa 

quando necessário. Nesse aspecto, talvez já seja possível fazer algumas considerações, uma 

vez que, dentre os ganhos do processo estão a) o sucesso da gestão comunitária que estimulou 

o próprio aumento de crédito na força de trabalho coletiva; b) a facilidade de estabelecer 

momentos diários para se discutir e avaliar as atividades e c) a consciência da necessidade de 

reivindicar e se organizar constantemente, uma vez que muitos valorizam o trabalho não 

como dádiva, mas como fruto da luta. 

Quando o assunto é o conhecimento que os moradores do Alagamar possuem a 

respeito do MAB, não há uma resposta padronizada: há moradores que sabem mais, e outros 

menos a respeito do movimento e dos problemas que envolvem o Castanhão e alguns 

participam mais ativamente das manifestações que outros. 

Pude observar que alguns dos moradores da comunidade Alagamar entraram em 

contato com o MAB e nele se identificaram como militantes, tornado-se lideranças realmente 
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admiradas e reconhecidas, não obstante, não houve imposição destes para que outras pessoas 

da comunidade assim o fizessem. Considero que a organicidade do MAB na comunidade do 

Alagamar se faz por meio da Associação Comunitária de Moradores, em que a articulação 

política é tão estreita que muitos moradores não apontam fronteiras entre ambos. E é muito 

interessante a forma como se desenvolve esse respeito mútuo, porque também, na prática, os 

moradores se referem ao MAB não de uma forma abstrata, distante e impessoal, mas de uma 

forma próxima, já que se trata de agentes familiares e tal como eles nascidos e criados ali. 

Acredito que haja, nessa esfera, certa personificação do MAB nas lideranças mas não em 

relação à luta dos moradores, uma vez que grande parte deles relatou participação nas 

reuniões da comunidade, antes mesmo da fundação da associação. Essa personificação 

também vem caracterizada por um reconhecimento coletivo da legitimidade da liderança que 

sai no meio do mundo a negociar com o governo.  

Sobre educação ambiental, a revisão das teorias que a classificam como formal, não-

formal e informal apontou que poucos são os autores que consideram junto a essa temática as 

relações cotidianas e os movimentos sociais, em decorrência de um predomínio de estudos 

sobre tipos de educação ambiental realizados a partir de programas governamentais, de 

projetos escolares e de organizações não governamentais.  

Nas entrevistas com os moradores do Alagamar, não intencionei uma busca forçada 

nas entrevistas para que esses sujeitos viessem a considerar educação ambiental e participação 

política como uma prática necessariamente interligada ao MAB, ficaram livres para expressar 

o que concebiam sobre educação ambiental. Nessa abordagem, o movimento social não surgiu 

dentre as respostas, porém quando em outros momentos das entrevistas os moradores 

descrevem a respeito de suas participações políticas, interligadas ou não MAB, aqui, nas 

minhas reflexões isso também pode, a depender, ser considerado uma atitude relacionada a 

um tipo de educação ambiental. 

Foi interessante perceber como as respostas sobre meio ambiente apresentaram grande 

similaridade com as respostas sobre educação ambiental e em ambas a noção de cotidiano 

surgiu de modo muito marcante: convivência do povo; convivência da gente e conversa com o 

povo. As respostas dos moradores relacionaram situações referentes a essas temáticas: a 

limpeza do reassentamento, a ação de mutirões de limpeza proposta pela escola; a 

precariedade da moradia, quente e apertada; os animais, a caatinga e os plantios perdidos 

submersos pela barragem; a água de má qualidade do carro-pipa implicando doenças na 

comunidade; e a insalubridade dos banheiros coletivos. Tais observações dos moradores aqui 

também são entendidas como pontos de partida para possíveis formas de participação política 
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assumidas tanto nos posicionamentos individuais quanto no cotidiano da vizinhança, e na 

reflexão de momentos dramáticos que dizem respeito à vida social comum a esses atingidos.  

Os moradores não apontaram, diante das perguntas sobre educação ambiental e meio 

ambiente, elementos diretamente relacionados ao MAB ou a manifestações políticas, nem ao 

aspecto de construção coletiva das casas, a não ser como expectativa de logo se mudarem, e 

tampouco relacionaram essas respostas com a produção irrigada.  

Por outro lado, alguns dos integrantes da coordenação nacional do MAB apresentam 

claramente uma visão cética quanto ao poder de eficácia da educação ambiental ao notarem 

como esta, freqüentemente, se reduz a aspectos conservacionistas em programas que visam 

apenas a defesa da fauna e flora. Para alguns dos militantes, essa postura vincula-se à defesa 

da sustentabilidade, e discutir a proposta da sustentabilidade dentro de um modelo capitalista 

parece bastante paradoxal já que esse modo de produção não tem como princípio lógico o 

compromisso com a vida humana.  

Este trabalho registra ainda que o MAB tem uma discussão ampla sobre a questão 

ambiental, como pôde ser notado em um levantamento cronológico de eventos vinculados ao 

movimento. Demonstrou-se que esse tema está presente em diversas circunstâncias: nas 

pautas de negociações, nos cadernos pedagógicos e em documentos importantes como na 

Carta de Goiânia (1989), na Declaração de Curitiba (1997). Destaca-se também que, tanto os 

documentos quanto os discursos das lideranças são sempre marcados pelo debate do modelo 

energético e hídrico.  

Nesse discurso, os problemas, as dívidas e os custos ambientais e a diversidade dos 

modos de vida são sempre acompanhados dos termos sócio ou social, marcando-se como em 

dívidas sociais e ambientais/socioambientais.  

Por esse amplo debate ambiental que o MAB vem produzindo de forma bastante 

democrática, reafirmo a consideração, não cética, de que suas práticas de participação política 

são formas legítimas de fazer educação ambiental. 
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