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RESUMO

No contexto em que vivemos atualmente de discussões sobre sustentabilidade, “natureza

e sociedade”, a emergência de estudos que tentem compreender a dimensão do impacto do

colonial nos dias atuais se mostram como fundamentais para começarmos a apontar caminhos

de formulações prático-teóricas a partir de outras perspectivas. Somente a partir desses outros

lugares será possível formular uma outra sociedade. Nesse sentido, parti dos estudos

decoloniais para compreender o contexto da água na formação do modelo energético

brasileiro desde fins do século XIX, para depois apresentar outros agentes que contestam este

modelo, sendo o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) esta referência a partir da

década de 1980. Considerando os impactos coloniais e colonialistas na formação deswe

cenário, penso a partir de dois tipos de imagens que apresento neste trabalho. Por um lado, as

“imagens de catástrofes”, que buscam evidenciar os diferentes impactos que o modelo

energético nacional teve no contexto contemporâneo (rompimento de barragens). E, por outro,

as “imagens de amor, luta e resistência”, que respondem a essas imagens através da produção

de arpilleiras do MAB enquanto metodologia feminista de educação popular, e no filme

“Arpilleiras: Mulheres atingidas bordando a resistência” feito também pelo movimento em

2015, realizado após o desastre do rompimento da barragem em Mariana.

Palavras-chave: Arpilleiras, Movimento dos atingidos por barragens; MAB;

Decolonial; História da Energia no Brasil, História da Arte.

ABSTRACT

In the current context in which we live, the discussion about “sustentability, “nature and

society”, lead to the emergence of studies triyng to understand the dimencions of the impact

of coloniality in our every day lives. These studies are fundamental to show the formulation

of practical and theorical ways based on other perspectives, because only then it is possible to

envisage a diferente society., I started from this descolonial perspective so as to think and

understand the model of energy production in Brazil since the late ninetheenth century. The

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) [Movement of people affected by dams] is a

reference of resistance since the 1980. Considering the impact of coloniality and

colonialism’s power, I discuss two kinds of image. On the one hand, the “catastrophic

images” that intent to show the impact of the colonialist energy model causing the breaks of

dams. On the other hand, the “images of love, struggle and resistence”, which have been

developed in the arpilleria (embroderies) of MAB as a feminst and popular education

methodology, and the movie “Arpilleira - Mulheres atingidas bordando a resistência”

[Arpilleira – Dam witnesses embroidering resistance], made by the movement in 2015, after
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the disaster of the dam break in Mariana.

Keywords: Arpilleiras (embroidery), Movimento dos atingidos por Barragens (MAB),

decolonial, Brazilian energy history, art history.



10

Lista de imagens

Imagem 1: Criança Krenak aprendendo a nadar dentro de uma caixa de água............... 21

Imagem 2: Dhombre (guerreira) Djanira Krenak, pajé do povo Krenak comentando

sobre as percas .......................................................................................................................... 21

Imagem 3: Indígena Krenak em Frente ao Rio Doce...................................................... 21

Imagem 4: Senhora Krenak falando sobre as percas que teve e indagando "Por que o

homem branco matou o nosso rio". .......................................................................................... 21

Imagem 5: Jean Baptist Debret. Lavagem de ouro em Vila Rica. Desenho. .................. 24

Imagem 6: Jean Baptist Debret. Lavagem de diamantes. Desenho. ............................... 24

Imagem 7: Johann Moritz Rugendas, Lavagem do Ouro na Cachoeira de Itacolomi. ... 24

Imagem 8: Jean Baptist Debret. Lavagem de ouro próximo a Montanha Itacolomi.

Desenho. ................................................................................................................................... 24

Imagem 9: Lavagem de diamantes, Minas Gerais, 1812. John Mawe, Travels in the

Interior of Brazil, particularly in the gold and diamond districts of that country . . . (London,

1812; Philadelphia, 1816)......................................................................................................... 25

Imagem 10: Frame de "A alienação de um lugar.Rupturas e continuidades na “nova”

Luz", 24’05’’, cor, 4:3, DV PAL.............................................................................................. 26

Imagem 11: Sequência do momento do rompimento da Barragem de Mariana, I.......... 29

Imagem 12: Bento Rodrigues, MG, 2016. ...................................................................... 31

Imagem 13: Futebol em Mariana II ................................................................................ 32

Imagem 14: Futebol em Mariana .................................................................................... 32

Imagem 15: Sem título, 2016.......................................................................................... 32

Imagem 16: O Acidente da Samarco - Mariana, MG ..................................................... 33

Imagem 17: Fotografia de Marc Ferrez da Estação Central da Antiga Estrada de Ferro

Dom Pedro II(Rio de Janeiro/Brasil) - 1899 ............................................................................ 36

Imagem 18: Desenho de Bernardo Mascarenhas. Autoria e datas desconhecidas.......... 37

Imagem 19: Fotografia da Usina de Marmelos, em Ribeirão do Inferno - Juíz de Fora.

Autoria e datas desconhecidas. ................................................................................................. 38

Imagem 20: Fotografia da Torre da Matriz no município de Itá depois do alagamento da

região para a criação da Barragem de Itá ................................................................................. 54

Imagem 21: Recorte da publicação das Afirmações Políticas do 7º Encontro Nacional

do MAB. Imagem do Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens .

57

Imagem 22: Capa do Jornal Enchente do Uruguai. Ed. 36. Abril de 1991. .................... 59

Imagem 23: Recorte da publicação Afirmações Políticas do 7º Encontro Nacional do

MAB. Imagens dos Primeiros encontros internacionais .......................................................... 61



11

Imagem 24: Fotografia da criação do Coletivo de Mulheres Atingidas pela Barragem de

Belo Monte ............................................................................................................................... 64

Imagem 25: Atingidas de Itueta (Vale do Rio Doce), 2014. Epidemia Psicossocial.

Acervo MAB ............................................................................................................................ 66

Imagem 26: Arpillera “MULHERES, ÁGUA E ENERGIA NÃO SÃO

MERCADORIAS”, (Autoria Coletiva, 2014).......................................................................... 67

Imagem 27: Atingidas da Região de Altamira, 2014. Boate Xingú. Arpillera. Acervo

MAB ......................................................................................................................................... 68

Imagem 28: Claídes andando pelo local onde morava depois de reassentada em

Arpilleras: Mulheres atingidas Bordando a Resistência........................................................... 74

Imagem 29: Vista de Torre da Igreja de Itá depois do alagamento para a construção da

barragem em Arpilleras: Mulheres atingidas Bordando a Resistência..................................... 74

Imagem 30: Claídes andando pelas ruínas de sua antiga casa em Arpilleras: Mulheres

atingidas Bordando a Resistência ............................................................................................. 75

Imagem 31: Claídes andando pelas ruínas de sua antiga casa em Arpilleras: Mulheres

atingidas Bordando a Resistência ............................................................................................. 75

Imagem 32: Marta e Simone lendo a carta a ser entregue a próxima mulher em

Arpilleras: Mulheres atingidas Bordando a Resistência........................................................... 79

Imagem 33: Coletivo de Mulheres do MAB da região de Itaituba (2015). “Mulheres em

Luta”. Arpilleira. Acervo MAB. .............................................................................................. 81

Imagem 34: Coletivo Nacional de Mulheres do MAB, 2013. Onde estão nossos

Direitos? Arpillera. Acervo MAB ............................................................................................ 81

Imagem 35: Coletivo de Mulheres do MAB, 2014. Direitos Já!. Arpillera. Acervo MAB

82

Imagem 36: Cena final do filme em que apresenta a arpillera produzida coletivamente

pelo Brasil em Arpilleras: Mulheres atingidas Bordando a Resistência .................................. 82

Imagem 37:  Fotografias do Primeiro Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982).......................................................................................................... 83

Imagem 38: Fotografias do Primeiro Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982).......................................................................................................... 83

Imagem 39:  Fotografias do Primeiro Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982).......................................................................................................... 83

Imagem 40:  Fotografias do Primeiro Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982).......................................................................................................... 83

Imagem 41: Sala Um....................................................................................................... 92

Imagem 42: Sala dois ...................................................................................................... 92

Imagem 43Conjunto de imagens da sala três .................................................................. 93



12

Imagem 44: Sala quatro .................................................................................................. 93

Imagem 45: Sala cinco .................................................................................................... 94



13

SUMÁRIO

Introdução................................................................................................................................. 10

1. - As imagens de catástrofe.................................................................................................... 17

1.2 - O contexto Históricos das Hidroelétricas........................................................... 30

1.2.1. - O projeto hidroelétrico no final do séc. XIX............................................. 31

1.2.2. - A transição para o séc. XX........................................................................ 35

1.2.3 - O Código das Águas................................................................................... 37

1.2.4 - O Governo Vargas...................................................................................... 40

1.2.5 - O governo Juscelino Kubitschek................................................................ 41

2. Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB): As imagens de amor, luta e resistência e .

47

2.1 - O Movimento dos Atingidos por Barragens ...................................................... 47

2.2 - A produção de arpilleras e a formação do Núcleo de Mulheres Atingidas........ 59

2.3 - Amor .................................................................................................................. 66

2.4 - Luta .................................................................................................................... 77

2.3. Mídias, acervo e exposições................................................................................ 82

3. Conclusão ............................................................................................................................. 86

Bibliografia............................................................................................................................... 89



14

Introdução

Neste trabalho, busca-se fazer uma leitura das imagens da História do Setor Energético

Brasileiro, com o foco na relação com as hidroelétricas, bem como da atuação do Movimento

dos Atingidos por Barragens (MAB) e sua produção estético-política. Antes de comentar mais

sobre a estrutura do trabalho, é necessário que se faça uma reflexão sobre o título e as

questões conceituais implicadas nele, a fim de traçar um diálogo com o que aprendi durante a

graduação em História da Arte. Dessa maneira, a estrutura que formou o título guia a maneira

pela qual se sugere a leitura do trabalho.

Dividindo em duas partes, no título, temos primeiro as “imagens de catástrofe”,

relacionadas à História do Setor Energético Brasileiro” e depois as “imagens de amor, lusta e

resistência” da produção político-estética do Movimento dos Atingidos por Barragens

(MAB)1. A escolha dessa ordem, ao invés de estudar a História por imagens do setor

energético, por exemplo, está inspirada na inversão comentada pela professora do

departamento de História da Arte da Unifesp Guarulhos, Yanet Aguilera, em relação à matéria

“Imagem e Ciência” e não “Ciência da Imagem”. Algumas estruturas se movimentam com

esta inversão: a primeira é que não se trata, somente, de um estudo científico sobre as

imagens, mas também de mudar o enfoque na imagem que se tem da ciência. A ciência vira

também objeto a ser estudado, buscando-se extrair dela as imagens que ela mesma não quer

contar. Ela deixa de ser imperativa e passa a ser objeto de estudos. Deixa-se, então, de

corroborar que o discurso científico colonial pauta o que é e quais imagens podem ser vistas,

e passa-se a considerar quais imagens a ciência cria.

Nesse sentido, a inversão proposta em relação às imagens do Setor Energético

Brasileiro se inspira no aspecto apresentado anteriormente. Não é a intenção recontar a

História do setor energético, que está pautada pela institucionalidade, como veremos quando

apresentar a bibliografia do setor. Isso seria colocar as imagens em segundo plano de análise,

pois o que guiaria o estudo seria a História institucional oficial, assim como corroborar com a

próprio História colonial/colonialista institucional. Inverter significa, assim, colocar que as

imagens que se criam serão nosso ponto de partida para análise, e que estão, necessariamente,

aliadas aos fatos históricos. Isso não significa, obviamente, negar esses fatos, mas olhar para

eles sem se deixar convencer pela narrativa oficial, que tende a exaltar seus personagens e

1
 O MAB surgiu em meados da década de 1980, com o intuito de pensar o modelo energético brasileiro,

além de denunciar os crimes contra a humanidade provocados tanto pela construção quanto pelo rompimento de
barragens. Sua história será apresentada no Capítulo 3.
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feitos, ignorando todo e qualquer posicionamento contrário, seus agentes e aquelas pessoas

que são diretamente afetadas por esse modelo energético.

A segunda parte do título: “imagens de amor, luta e resistência”, relativamente à

produção político estética do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) busca

compreender o MAB e sua atuação frente ao modelo energético brasileiro desde a década de

1980. Assim, veremos e pensaremos a partir desse agente propositalmente esquecido pela

história oficial. Pretendemos compreender, então, quais e como imagens são criadas pelos

agentes oficiais (setor energético), às quais dei o nome de “imagens de catástrofes”, e quais e

como são produzidas as imagens pelo MAB, que foram nomeadas como “imagens de amor,

luta e resistência”. A articulação através do “às” entre um tipo de imagem e outra se dá para

pensarmos como se articulam as imagens de catástrofes para, depois, compreendermos o que

o MAB propõe enquanto imagem de amor, luta e resistência. A partir delas, tomaremos como

ponto de partida as imagens e narrativas apresentadas pelo movimento. Também se relaciona

com a forma pela qual tratamos a historiografia do setor energético, indicando a passagem das

fontes oficiais para as fontes propositalmente silenciadas, para compreender, dessa maneira, o

que acontece quando mudamos o narrador e a forma como as histórias são contadas.

A minha chegada no tema do MAB e do setor energético brasileiro se deu pela minha

vontade de me aproximar dos estudos descoloniais. Consequentemente, considero nomes

como bell hooks, Diane Lima, Aníbal Quijano e Ramón Grosfoguel como basilares deste

trabalho.

Diane Lima, para o texto curatorial do Festival Valongo de 2018, chamado “Não me

aguarde na retina”, levanta alguns pontos que me guiaram neste projeto, considerando seu

escopo conceitual, e que me auxiliarão a compreender melhor as imagens apresentadas. Ela

comenta de início sobre como ética e estética caminham juntas. Segundo ela, a produção

artística:

[...] indica ser a capacidade de instauração de um descontínuo, que fraturando o nosso

automatizado cotidiano, assim os jogos ópticos do mundo das imagens são o lugar onde

uma alternância entre criação e destruição se colocam como potentes estratégias de

resistência e de um cenário de contradições. O que nos cabe é revelar as obscenidades, os

simulacros engessados e os processos de extrema violação dos estereótipos. Tornar visível

a dimensão somática que tais violências produzem ao objetivarem a imobilização desses

corpos, quando não seu total extermínio. A energia de destruição empreendida como forma

de resistir, não se encerra exclusivamente no lugar da denúncia, mas amplamente na

anunciação. (LIMA, 2018, p. 1).
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Essa desautomatização e fraturamento se darão na forma como a proposta de estudo

se estrutura e em relação aos agentes envolvidos: as propostas de leituras das imagens da

história da energia no Brasil, fraturando-as a partir da apresentação de outras leituras e,

assim, buscando interromper sua narrativa hegemônica; bem como a colocação da produção

de diferentes tipos de imagens que o MAB cria, sendo ele mesmo, enquanto cosmopercepção,

também uma imagem. Desse modo, também teremos imagens de registro/acervo ou produção

artística, através da técnica de arpillaria2. Além de o próprio MAB se inserir como esse

produtor de imagens que busca interromper o ciclo contínuo da imagem/narrativa oficial

colonialista da História da Energia no Brasil por meio de suas análises em relação ao modelo

energético e sua Proposta Para um Porojeto Energético Popular (PPEP).A definição de

colonialismo nos é apresentada a partir do trabalho de Ramón Grosfoguel, retomando o

trabalho de Aníbal Quijano, através de seu artigo intitulado “Para descolonizar os estudos de

economia política e os estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e

colonialidade global” (2008) na Revista Crítica de Ciências Sociais. O primeiro ponto que

destaco é o que foi chamado por Aníbal Quijano como “matriz colonial de poder”. É o

entendimento de que existem múltiplos fatores que constituem tanto o poder colonial quanto a

colonialidade de poder, estando todos eles enredados, e que o capitalismo (economia) se

insere como uma das partes, mas não a principal. Assim, existe uma crítica ao paradigma

marxista, que tende a colocar o racismo de maneira instrumentalizada, ou seja, que não a base

do sistema colonialista de poder, como nos é apresentado a partir da compreensão de Quijano.

Entende-se, então, que a matriz de poder colonial é bem mais complexa:

[...] é um princípio organizador que envolve o exercício da exploração e da dominação em

múltiplas dimensões da vida social, desde a económica, sexual ou das relações de género,

até às organizações políticas, estruturas de conhecimento, instituições estatais e agregados

familiares (QUIJANO apud GROSFOGUEL, 2008, p. 124).

Dessa maneira, amplia-se o alcance do impacto do que foi o colonialismo e como se

apresenta a colonialidade no contemporâneo. O que nos é apresentado como argumentação

em seguida é justamente a necessidade de que não é suficiente considerar somente o aspecto

econômico, acreditando que quando ele for “superado”, os outros problemas que enfrentamos

também o serão. É necessário, antes, uma mudança profunda de constituição do pensamento

Ocidental. Deve buscar em suas raízes os fundamentos teóricos que promovem que ele se

articule da maneira pela qual vem se articulando há séculos na dominação de outras pessoas e

2
Arpillera é uma técnica de produção de bordado que surgiu no Chile durante a ditadura de Pinochet. Na

época, os bordados foram usados como instrumento de denúncia e formam fundamentais para visibilizar os
crimes contra humanidade que estavam sendo praticados e ajudar no processo de redemocratização chilena. Será
apresentado mais sobre a técnica no Capítulo 2.
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da “natureza”. Isso significa que o desafio que está posto para o pensamento Ocidental é a

mudança em sua própria cosmovisão, ou seja, não um movimento de superação teórica, pois

isso implicaria ainda operar com as ferramentas ocidentais, mas sim o rompimento com suas

bases teóricas que fundamentam e estruturam também o seu modo de pensar. Assim, é

nessesário romper com o racismo, que é uma das bases que fundamentam o pensamento

ocidental e que justificou, e ainda hoje justifica, a exploração racial, territorial, sexual e de

gênero.

Academicamente falando, hoje temos uma pequena abertura para a colocação dos

movimentos negros e indígenas e de suas pautas históricas, abrangendo as diferentes áreas que

o colonialismo e a colonialidade atacam. Dessa maneira, o que se têm são diferentes

cosmopercepções de ser e se estar no mundo, bem como a colocação precisa de que a

cosmovisão Ocidental não é universal, diferente de como ela construiu sua narrativa.

Contudo, é importante não nos anteciparmos nas comemorativas, pois sabemos também que o

capitalismo e a branquitude se apropriam de nossas narrativas e deturpam-na. Considero que o

decolonial é um espaço em que a branquitude acadêmica tomou conhecimento da produção

negra e indígena, e que criou uma corrente de pensamento a partir dela. Por isso, considerando

o histórico violento do Ocidente e da branquitude na lida com o seu modo de pensamento,

seus projetos políticos de dominação, e seu movimento de superação constante de correntes

teóricas ao integrarem o pensamento do “outro”, no momento em que a branquitude não

concordar mais com o que os movimentos negros e indígenas estão falando (no sentido de

“superarem” as teorias decoloniais), poderá haver uma retomada do controle da narrativa por

parte da branquitute. Estamos em um momento muito delicado em que alguns de nós estão

reconhecendo as terras em que pisamos, e não podemos confundir isso com um momento de

retomada efetiva delas.

O colonialismo é o momento posterior ao encerramento da estrutura administrativa

colonial e que reverbera hoje em um processo contínuo, adquirindo outros agentes e outras

formas de exploração:

É aqui que reside a pertinência da distinção entre “colonialismo” e “colonialidade”. A

colonialidade permite-nos compreender a continuidade das formas coloniais de dominação

após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas

estruturas do sistema-mundo capitalista moderno/colonial. A expressão “colonialidade do

poder” designa um processo fundamental de estruturação do sistema-mundo

moderno/colonial, que articula os lugares periféricos da divisão internacional do trabalho

com a hierarquia étnico-racial global e com a inscrição de migrantes do Terceiro Mundo na

hierarquia étnico-racial das cidades metropolitanas globais. Os Estados-nação periféricos e
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os povos não-europeus vivem hoje sob o regime da “colonialidade global” imposto pelos

Estados Unidos, através do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial

(BM), do Pentágono e da OTAN. As zonas periféricas mantêm-se numa situação colonial,

ainda que já não estejam sujeitas a uma administração colonial (GROSFOGUEL, 2008, p.

126).

Com este trabalho, pensaremos como as políticas da colonialidade se mostram, se

articulam e se pensam no que diz respeito às águas como um dos recursos naturais mais

importantes do sistema ocidental, e seus usos tanto para expansão territorial, quanto para gerar

energia. Isso implica em dizer que a maneira pela qual o Ocidente cria a imagem da divisão

das águas está relacionada, necessariamente, aos projetos políticos dele e que, portanto, dizem

respeito à sua cosmovisão de ser e estar no mundo. Assim, seus projetos políticos se

encontram dentro de sua cosmovisão e seria insuficiente apenas repensa-los para a resolução

dos problemas causados. Conforme, há uma proposta de rearranjo das leis e do

desenvolvimento industrial as águas também são rearranjadas, ressignificadas e redistribuídas

em favor do estado ou do capital internacional, bem como suas consequências em relação aos

diferentes níveis apontados por Grosfoguel. Isso evidencia que não estão implicadas somente

questões econômicas, mas elas estão também pensadas para atingir determinadas pessoas,

regiões, classes sociais e gênero

Para estudar as diferentes imagens – as das catastrofes e as do amor –, proponho neste

trabalho uma divisão em dois capítulos. No primeiro, apresentarei os primórdios da energia

elétrica no Brasil, partindo instalação da usina que é considerada a primeira hidrelétrica

brasileira, a Usina de Marmelos Zero em Juíz de Fora, instaurada em 1889 e idealizada pelo

industrial Bernardo Mascarenhas (1847-1899). Também será abordado o período

desenvolvimentista e seu discurso, uma vez que é nesse contexto em que surge a primeira

grande sistematização da partilha das águas pelo Código das Águas (1934), promulgada por

Getúlio Vargas. É importante ressaltar que alguns dos preceitos desenvolvimentistas foram

mantidos ao longo das décadas seguintes, causando a expansão e manutenção das hidrelétricas

e suas imagens de catástrofes, independente dos governos que se seguiram. Assim, um certo

padrão se manteve na lógica de produção energética. O capítulo procurará fornecer um

entendimento da estruturação da lógica de produção de energia, considerando seus

fundamentos teóricos, e quais são estas imagens. A escolha da abordagem panorâmica para

pensar a História da Energia no Brasil resulta da possiblidade dela oferecer uma aproximação

com esse campo de estudo, bem como dos recolhimentos dos fatos históricos apresentados

pela narrativa oficial que são importantes para nossa discussão.
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O segundo capítulo se dedicará à apresentar o MAB como agente histórico, que irá

fraturar a narrativa oficial e anunciar suas narrativas, através de algumas formas de produção

estética que possui;  audiovisual, imagens de registro e bordados, sendo que darei ênfase ao

último, pois as mulheres do movimento se destacaram com essa produção, fazendo um

esforço constante em levar seus trabalhos para os meios de comunicação e espaços

expositivos. Assim, o capítulo consiste em compreender a forma como o MAB entende e

produz imagens, o que está em jogo nessa produção, como se articulam as oficinas de

arpillaria, e como isso se tornou parte de sua ação política. Isto porque o núcleo de mulheres

do MAB se utiliza da arpillera, ou seja, de um testemunho visual dos impactos que as

barragens tiveram em suas vidas. Em decorrência desse movimento houve a produção do

filme Arpilleras – Bordando a Resistência (2015) que, através de entrevistas com mulheres de

diferentes regiões do Brasil, mostra os impactos das barragens e a sua produção imagética.

Alguns frames específicos desse filme serão analisados, a fim de propor leituras específicas

que dialogam com as imagens da História do setor hidroelétrico, bem como com a própria

atuação do MAB e das mulheres em especial. De fato, o filme também se apresenta enquanto

narrativa oral tanto do MAB quanto da história da energia elétrica. A dissertação de mestrado

de Jéssica Portugal “Memórias de Resistência: arte e oralidade de mulheres atingidas pela

UHE Belo Monte” (2018) é fundamental para o segundo capítulo, pois, por se utilizar da

metodologia da história oral, nos abre caminhos para melhor compreender a colocação da

subjetividades das mulheres atingidas, questão que não é abordada ou considerada quando se

trata da relação da história oficial da energia, que se apoia somente na imposição da

subjetividade ocidentalizada e colonialista. O trabalho de Jéssica Portugal será colocado em

constante diálogo com o trabalho de bell hooks. Ambas as autoras nos fazem entender o

restabelecimento e a ação a partir do amor como elementos fundantes das práticas do Núcleo

de Mulheres do MAB. Para nos ajudar a entender a dimensão do impacto do poder colonial

nas subjetividades femininas de maneira mais ampla, o escopo teórico que nos auxiliará serão

justamente as reflexões que bell hooks faz sobre o amor, em seu texto intitulado “Vivendo de

amor”, no qual a autora nos apresenta a maneira pela qual as políticas escravocratas tiveram –

e ainda têm – poder sobre as populações negras e afrodiaspóricas, considerando o que tange às

discussões do amor e o longo impedimento dele.

Para o objetivo deste trabalho, que consiste em analisar as imagens de catástrofes e as

imagens de amor, luta e resistência relacionadas à geração de energia e seu impacto nos

atingidos por barragens, foi importante que eu tivesse contato com bibliografias de diferentes

áreas do conhecimento, como a História oral, Antropologia, História, Sociologia, Economia,

além da História da Arte. Ou seja, em termos metodologicos, a multidisciplinariedade foi

importante, pois, permitiu que tenhamos diferentes abordagens sobre um determinado
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contexto e, assim, camadas de complexidades diversificadas a serem consideradas. Oferecer

uma narrativa não oficial e que seja crítica às imagens geradas por ela resulta justamente

dessa abordagem.
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1. - As imagens de catástrofe

Para este estudo é importante compreender como se deu a ideia da partilha das águas no

Brasil, e como foi o desenvolvimento em relação ao setor hidroelétrico e das mineradoras

nacionais e internacionais. É por meio da revisão histórica que se segue que conseguiremos

compreender quais imagens a História oficial quis evidenciar, e também como. Assim,

teremos acesso às indicações dos fundamentos teóricos que embasaram o Ocidente e os países

ocidentalizados na partilha da água e, por conseguinte, as relações que o Ocidente projetou no

que diz respeito a ideia de “natureza e cultura” e “recursos naturais”. Essas relações são muito

diferentes do que a dos povos originários, por exemplo, e isto não é algo trivial de se pensar.

O século XXI está presenciando uma abertura acadêmica importante, a considerar os

debates de colonização, descolonização e anti-colonização. Assim, trabalhos como A queda

do Céu (2016) do xamã yanomami Davi Kopenawa são extremamente significativos, pois

estão fazendo a branquitude acadêmica olhar para as suas bases teóricas e enxergar nelas

aquilo que tantos os povos indígenas, quanto as populações negras já vêm falando há muitos

séculos. Os “desastres climáticos” ou “catástrofes naturais” nada tem a ver com a “natureza”,

que enquanto ideia vem sendo debatida, mas sim com a maneira pela qual o ocidente

organizou o que ele chama de “cultura e natureza” e a forma pela qual se relacionou com ela.

Nesse sentido, inserem-se outras referências na discussão, tornando-a mais complexa e

considerando aspectos que anteriormente não haviam sido considerados pelos debates, mesmo

por quem se coloca como oposição à hegemonia. No momento em que se centralizou a

questão do colonial e, posteriormente, do capitalismo, nas dimensões apenas econômicas,

produção e de classe, se centralizou também a narrativa a partir do fio condutor que a

perspectiva ocidental evidencia. No momento em que vemos povos indígenas nos

apresentando suas relações com o mundo, e os impactos causados por este modelo energético

em suas vidas, é impossível continuar a discussão sem considerar as outras dimensões

implicadas no entendimento das águas e, portanto, em seu impacto em relação às

hidroelétricas.

Separo abaixo, algumas imagens da catástrofe3 que aconteceram com o povo Krenak no

momento do rompimento da barragem da vale, em Mariana-MG em 2015. O exercício é de

olharmos as imagens e não termos como ponto de partida os aspectos econômicos como

3 Documentário “Vivos na natureza morta”<https://www.youtube.com/watch?v=4ng52AN3bmI
>. Acessado em 07.02.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=4ng52AN3bmI"
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norteadores, mas os aspectos outros que os krenak nos fazem sulear.

As imagens apresentadas revelam diferentes dimensões do sentido de relação com

Uatu Hoon (o rio que fala): A imagem 3 apresenta a dimensão ancestral de Uatu, e a jovem

indígena olhando para este rio que agora está morto. Seu olhar está sério, e vemos o seu

reflexo no rio. Me fez pensar em uma relação intrincada que acontece de vida junto a Uatu,

que ao ver Uatu, vemos também a jovem, pois, não parece haver um rompimento entre Uatu e

o povo krenak. Contudo, por seu olhar estar sério, me parece ser este momento um momento

reflexivo em que uma jovem olha para Uatu Hoon em seu sentido ancestral e de diálogo, no

sentido mesmo da tradução de seu nome para português. Assim, um diálogo geracional se

estabelece, sem contudo, entre seres completamente separados de sua ligação ancestral. Na

imagem 1, a caixa d’água cobre quase todo o quadro e vemos poucas terras. Ela nos apresenta

a dimensão da relação de ensino e aprendizagem que foi rompida e, com isso, o ensino da

natação passou a acontecer em uma caixa d’água. A imagem 4 foi tirada de um vídeo

Imagem 3: Indígena Krenak em
Frente ao Rio Doce

Imagem 1: Criança Krenak
aprendendo a nadar dentro de uma caixa de

água.

Imagem 4: Senhora Krenak falando
sobre as percas que teve e indagando "Por
que o homem branco matou o nosso rio".

Imagem 2: Dhombre (guerreira)
Djanira Krenak, pajé do povo Krenak

comentando sobre as percas
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realizado pelos krenak poucos dias após o rompimento da barragem de Mariana, em 2014. O

fotograma registra a voz de uma mais velha comentando sobre a perda dos hábitos alimentares

e, com ele, a segurança alimentar de seu povo. Algumas crianças aparecem e a pergunta feita

por essa mais velha é: “Por que o homem branco matou o nosso rio, por que? Por quê?”  Por

fim, na imagem 2, a liderança Dhombre (guerreira) - Djanira Krenak, pajé do povo Krenak,

está sentada em frente a uma fogueira à noite, comentando sobre como a beira do rio

funcionava também como uma fonte medicinal e que agora eles não possuem mais suas fontes

de cura.



24

Ao longo do processo colonial, a arte Ocidental foi fundamental para a realização e

manutenção da exploração das terras, pessoas africanas e afro-diaspórica, indígenas,

espiritualidades, economia a ciência. Assim, artistas, botânicos e mineiralogistas, por

exemplo, vieram para o continente americano afim de registrarem as paisagens, plantas,

pedras, pessoas, cenas do cotidiano para levar às metrópoles europeias. Durante esse processo

houve, então, o registro a partir do ponto de vista europeu. Em outras palavras, foi imposto

sentido da visão como determinante e mecanismo fundamental para a elaboração da forma de

apreensão sobre a outridade. Assim, a transformação e a mudança de uma paisagem para outra

se deu, antes mesmo de uma interferência em seus aspectos físicos, pela forma como se olha e

como se entende uma paisagem. Já estava pronta antes mesmo de estar na tela, pois estava na

mente, no coração, na ciência, na jurisdição, nos documentos oficiais que prepararam e que

continuam a preparar até o presente momento os mecanismos de atualização das explorações

coloniais e capitalistas.

Para esta sessão, escolhi algumas imagens de pinturas do período colonial brasileiro que

nos mostram o projeto anterior ao das hidroelétricas mas que são, de certa forma, prenúncios

da catástrofe a vir porque mostram a exploração da terra – a busca por minerais valiosos –

para beneficiar apenas alguns e usando trabalho forçado escravizado. A partir dessas imagens

conseguimos visualizar a atualização do processo colonial no que diz respeito ao uso das

águas na força de trabalho, em relação à paisagem e à raça.

Dando continuidade nas argumentações apresentadas pelos povos indígenas e para

entender melhor a implementação do sistema de exploração capitalista no Brasil, podemos

considerar também as colocações de Aníbal Quijano (2014), no que diz respeito à sua crítica à

perspectiva marxista pois essa destaca apenas os aspectos econômicos e de classe como

determinantes da exploração do colonial para o capitalismo. Ele indica uma série de outras

explorações que foram basilares para a formação do capitalismo, como o sentido totalizante

ou universalizante das teoria ocidentais, o sentido atribuído à ‘natureza’ e o caráter

necessariamente racial e generificado do capitalismo.
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Fonte: Jean-Baptiste Debret, Desenho.
4

Fonte: Jean-Baptiste Debret, Desenho.
5

Fonte: Jean Baptist Debret, Desenho.6            Fonte: Johann Moritz Rugendas, pintura.

4 DEBRET. J.B. Índios do Brasil: Ilustrações do Brasil colônia. Siana Press, 2014. Ebook Kindle.
5 Idem.
6 Idem.

Imagem 6: Jean Baptist Debret.
Lavagem de diamantes. Desenho.

Imagem 5: Jean Baptist Debret.
Lavagem de ouro em Vila Rica. Desenho.

Imagem 8: Jean Baptist Debret.
Lavagem de ouro próximo a Montanha

Itacolomi. Desenho.

Imagem 7: Johann Moritz
Rugendas, Lavagem do Ouro na

Cachoeira de Itacolomi.
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Fonte: John Mawe.
7

Poderíamos pensar nessas imagens como projetos arquitetônicos ao invés de meros

registros históricos? Um registro imprime uma ideia de algo que já aconteceu e foi capturado,

guardado, algo que efetivamente aconteceu da maneira como foi apresentado. Mas podemo ler

essas imagens também como algo que se aproxima de um projeto que ainda está para em fase

de construção, ganhando aprovação na imagem. Isso significa olhar para essas imagens e ver

nelas o futuro ao invés de passado. Um projeto arquitetônico desenha no papel aquilo que

ainda está por vir. A cada linha traçada se insere também um novo modo de se relacionar com

um ambiente, uma nova maneira de andar, um novo sentido atribuído a determinados objetos,

lugares, novas relações que estarão sendo traçadas no macro e no micro. Essas imagens não

foram feitas para registrar, elas são o próprio projeto arquitetônico que o Ocidente desenhou

para esses corpos, essas terras, essas águas, essas pedras, esse solo, essas espiritualidades,

esses modos de ser e estar no mundo. Arquitetou de uma maneira tão sofisticada que inspirou

pessoas importantes, responsáveis por articular por meio da jurisdição os rumos que se darão

à economia e às novas relações de se estar no mundo de milhares de pessoas. As artes

produzidas pelo Ocidente seriam responsáveis por projetar a arquitetura da colonização?

7 Disponível em <https://docs.ufpr.br/~lgeraldo/imagensminas.html> Acessado em 03.02.2021

Imagem 9: Lavagem de diamantes, Minas Gerais, 1812. John Mawe, Travels in the Interior of
Brazil, particularly in the gold and diamond districts of that country . . . (London, 1812; Philadelphia,

1816).
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Como forma de estabelecer um diálogo internacional em relação aos projetos

hidroelétricos e seus impactos, apresento uma imagem de catástrofe que aconteceu

recentemente em Alqueva, Portugal. A região recebeu a Barragem do Alqueva, e dela resultou

a inundação da aldeia Luz e a criação da Nova Luz, local no qual os moradores da aldeia

anterior foram realocados. Pedro Grenha, funcionário do Museu da Luz, realizou um projeto

pela instituição com a finalidade de traçar um diálogo com a comunidade atingida e ajudar a

fomentar o acervo audiovisual do Museu da Luz. Em um de seus curtas, intitulado A

alienação de um lugar. Rupturas e continuidades na “nova” Luz (2011) nos é apresentada a

perspectiva dos moradores da aldeia da Luz que foram realocados para a construção da

barragem, e os conflitos com o novo local, que foi projetado para ser uma cópia da aldeia

antiga. Pedro realiza uma série de entrevistas com os moradores da aldeia realocada,

evidenciando os sentimentos de não pertença à nova realidade, de quebra de laços entre os

moradores, das mudanças arquitetônicas do novo local em relação ao antigo e que dificultam

os laços com a comunidade. Destaco aqui a imagem de catástrofe do filme que diz respeito à

quebra da relação ancestral com a terra, por meio da desvinculação do cemitério e das pessoas

ainda vivas.

Fonte: Pedro Grenha, 2011.8

Feito a partir do diálogo da comunidade, Pedro entrevista diversas pessoas mais velhas

da comunidade para compreender, a partir delas, a dimensão do que se perdeu. A fala e o

acesso ao acervo pessoal de fotografias de algumas pessoas é fundamental para se

compreender as dinâmicas das relações, da memória, dos laços que aconteciam a partir da

geografia do local.

8A alienação de um lugar.Rupturas e continuidades na “nova” Luz (2011) Disponível em
<https://grenhaportfolio.wordpress.com/um-rio-uma-barragem-recolha-de-memorias-e-registos-de-vida-no-
alqueva/>. Acessado em 04.02.2021

Imagem 10: Frame de "A alienação de um lugar.Rupturas e continuidades na “nova” Luz",
24’05’’, cor, 4:3, DV PAL
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O MAB se insere em um contexto de repensar e propor outro modelo energético, em

que haja uma mudança da gestão capitalista para uma soberania popular, por meio do

fortalecimento do Estado e, assim, a redistribuição dos lucros para dentro do país nas áreas de

educação, saúde e desenvolvimento. Também há, através das arpilleras uma outra formulação

prático-teórica, complementar à primeira. O MAB entende que outras instâncias são

diretamente afetadas e são determinantes para o sucesso do processo colonial, colonialista e

capitalista.

A água, gênero e raça se mostram como esses outros aspectos que complexificam a

questão do sistema energético. A água, pois, o MAB defende que os recursos naturais não

devem ser fonte de lucro para as empresas capitalistas; a questão de gênero, porque as

mulheres são as mais prejudicadas quando da imposição de uma barragem, sofrendo

diferentes formas de violência, e a raça, pois tanto trabalhadores quanto as pessoas atingidas

são majoritariamente pessoas negras, indígenas e ribeirrinhas, e isso se dá necessariamente

pelo projeto político que tem o racismo como sua base. Assim, o debate sobre a gestão das

águas é invariavelmente atrelado às questões coloniais e colonialistas. Neste capítulo daremos

destaque ao impactos em relação à natureza e no capítulo sobre o MAB serão abordados os

outros aspectos mencionados.

Abaixo, apresento ainda algumas imagens de catástrofe no contemporâneo,

considerando o contexto atual das barragens e em relação ao qual o MAB está se

posicionando, assim como os krenak, mostrados nas outras imagens. Por o rompimento da

barragem de Mariana em 2014 ter tido uma grande repercussão na mídia, selecionei tanto

imagens de registro, quanto fotografias pós-rompimento e pinturas que reagem à catástrofe.

.
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Imagem 11: Sequência do momento do rompimento da Barragem de Mariana, I
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Fonte: Trailer do Filme "Amigo do Rei" (2019) e Dir. André D'Elia.
9

Há um sentimento de desespero nas imagens. Na sequência da imagem 11, vemos o

exato momento do rompimento da barragem: a lama se aproxima, o terreno começa a ceder e

a afundar. Rapidamente toda a superfície da montanha cai em poucos segundos e a lama

começa a tomar conta de absolutamente tudo o que está na sua frente. As casas que vemos no

início da sequência quase desaparece completamente e uma quantidade enorme de poeira e

lama começa a se espalhar.

Imagem 12: Sem título, 2016

Fonte: Bruno Veiga. Pigmento mineral sobre papel algodão 100 × 150 c.10

Diferente da imagem 11, a imagem 12 registra anos depois as consequências da

catástrofe que aconteceu e seus muitos rastros. A lama já escoou, mas o que sobrou secou, e

destruiu todas as casas na região. Vemos os escombros das casas, o caminho da estrada que

corta a imagem. O espaço das moradias é emoldurado pelas montanhas, e vemos o abandono

do local.

9 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=3sqPOSR4SIo>. Acessado em 08.02.2021
10 Disponível em <https://revistazum.com.br/ensaios/mariana-mg-bruno-veiga/> Acessado em 03.01.2021
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Fonte: Pedro Mascaro, fotografia
11

Já na imagem 13, é possível ter uma boa impressão do impacto da lama. A divisão das

cores e a simetria da imagem são amigáveis aos olhos, contudo, um olhar atento consegue

perceber que o marrom da lama é quem delimita a imagem. Dividida em três partes

horizontais, a primeira é do rio que permanece ainda marrom por conta da lama. Na parte

central vemos pedras e restos de folhas, galhos e raízes secos também em tons terrosos, que se

estendem até a terceira a última faixa, que são as árvores da região. A altura da lama ainda

está marcada nos troncos, criando uma linha perfeitamente reta, que divide toda a imagem.

11 Disponível em < https://revistazum.com.br/radar/pedro-cristiano-mascaro-lama/ > Acessado em
03.01.2021

Imagem 13: Bento Rodrigues, MG, 2016.
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Imagem 14: Futebol em Mariana Imagem 15: Futebol em Mariana II

Fonte: Zéca Maria, 1952, Pintura. Dimensão: 40x30cm
12

.     Zéca Maria, 1952, Pintura. Dimensão: 40x30cm.
13

Nas imagens 15 e 16 está sendo pintado o antes e o depois da paisagem em relação ao

rompimento, focando as relação de lazer que a comunidade tinha, e que agora o campo de

futebol e os seus jogadores estão se afogando na lama. As casas ao fundo também foram

submersas.

Imagem 16: O Acidente da Sarmarco - Mariana, MG

Deraldo, 1958. Pintura. Dimensão 60x40cm.14

12 Disponível em <https://sesc.digital/conteudo/artes-visuais/13123/bienal-naifs-do-brasil-2016-13-
edicao/11822/purificador-de-almas-i>. Acessado em 08.02.2021

13 Disponível em <https://sesc.digital/conteudo/artes-visuais/13123/bienal-naifs-do-brasil-2016-13-
edicao/11822/purificador-de-almas-i>. Acessado em 08.02.2021

14 Disponível em <https://sesc.digital/conteudo/artes-visuais/13123/bienal-naifs-do-brasil-2016-13-
edicao/11822/purificador-de-almas-i> Acessado em 08.02.2021
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Por fim, a imagem 16 traz a pintura do que seria também o exato momento em que a

lama toma conta de uma cidade. Vemos helicópteros de bombeiros no topo da imagem, com

pessoas penduradas tentando se salvar. Abaixo, casas, pessoas, carros, caminhões

submergindo na lama, que ocupa quase integralmente o quadro.

Nos aproximaremos agora da História do Setor Energético brasileiro em fins do século

XIX, momento em que se instalam as primeiras hidroelétricas no Brasil e em que surgem as

primeiras formulações teóricas que visam sistematizar os usos e propriedades das águas no

país. Assim, conheceremos os agentes causadores das imagens de catástrofes e veremos o

raciocínio através do qual implementaram o sistema de exploração das águas.
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1.2 - O contexto Histórico das Hidroelétricas

Ao longo do capítulo, os fatos históricos da implementação das hidroelétricas serão

apresentados, buscando fazer considerações sobre ela que não encontrei tanto na narrativa

oficial quanto na científica. Também buscarei fazer algumas considerações que não encontrei

em relação à História do Setor Energético Brasileiro, usando a perspectiva decolonial e o que

ela busca trazer de contribuição para uma decolonização da perspectiva Ocidental nas

Ciências Humanas contemporâneas.

Para pesquisar o contexto histórico das hidroelétricas, principalmente no que se refere

às primeiras usinas, o que encontrei como fontes são principalmente os site da Companhia

Energética de Minas Gerais (CEMIG), o portal Memória da Eletricidade, portal mantido por

diversas companhias do setor hidroelétrico, e pesquisas que possuem caráter  voltado para

estudo legislativo, ou que visam alguma contribuição para a manutenção do sistema de

energia no Brasil. Outras fontes importantes são alguns decretos, legislações, debates

conceituais e o Código das Águas (1930).

Essas pesquisas (SILVA, 2011) geralmente são revisões ou panoramas, e provem

também do próprio setor de energia (Caminhos da Modernização, 2007). As que vem das

companhias são permeadas de narrativas vitoriosas e um certo romantismo, como na relação

que se estabelece com o industrial Bernardo Mascarenhas. .O livro Políticas de Governo e

Desenvolvimento (1995), de José Luiz Lima traz um estudo sobre o Código das Águas e a

Crise dos anos 1980, oferecendo uma visão panorâmica do setor durante o período. Mesmo

que esse texto se centre nos debates econômicos em relação ao setor de energia elétrica, me

baseio nele, pois oferece um caminho para compreender os planos de desenvolvimento

traçados. Será também objeto de análise, visto que centrar o debate somente em seus aspectos

econômicos deve ser, necessariamente, contestado, seguindo os estudos decoloniais.

Referenciarei também os estudos que abordam os aspectos legislativos e normativos, como é

o caso da dissertação de mestrado “Evolução do Setor Hidroelétrico Brasileiro no Contexto

Econômico Nacional: Uma análise histórica e econométrica de Longo Prazo”, defendida em

2011 por Bruno Gonçalves da Silva para poder mostrar a maneira como se pensou a

legalidade e o funcionamento dele.

O nome de Bernardo Mascarenhas aparece com certa frequência, dado que foi um dos

pioneiros no setor hidroelétrico brasileiro. Contudo, não consegui ter acesso a arquivos físicos

ou digitais que trabalham sua biografia, como é o caso do livro O surto industrial de Minas
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Gerais (1955), de Nelson Lage Mascarenhas. Nesse sentido, foram priorizados verbetes e

algumas citações sobre sua pessoa. O que segue é a revisão histórica do setor hidroelétrico

brasileiro, entre 1889 e 1980, com o intuito de apresentar a narrativa oficial e científica da

energia no Brasil, aproximar a temática com a História da Arte, assim como para pensarmos

as diferenças das narrativas que constituem os agentes dessa história.

1.2.1. - O projeto hidroelétrico no final do séc. XIX

O período da República Velha (1880-1930) foi o momento no qual se investiu na

implementação e consolidação do projeto energético no país, subsidiado pelo capital privado

(RICO, 2015). Foi um momento de pouca mudança em relação à legislação no setor, sendo o

Estado responsável por algumas medidas isolada de regulamentação e concessão (LIMA,

1984, p. 15 apud Silva, 2015, p. 21).

O primeiro projeto energético no país surgiu quando Dom Pedro II (1825-1891)

concedeu a Thomas Alva Edison a oportunidade de fazer a instalação elétrica para a

iluminação pública no Rio de Janeiro em 1879 (SILVA, 2011, p. 21). Segundo Silva, D.

Pedro teria feito o convite ao físico depois de visitar a Exposição da Filadélfia em 1876

(SILVA, 2011. p. 21).

Fonte: Portal Domínio Público
15

15  Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/imagem/fd000008.jpg - France
Diplomatie - Acessado em 16/02/2020

Imagem 17: Fotografia de Marc Ferrez da Estação Central da Antiga Estrada de Ferro Dom Pedro
II(Rio de Janeiro/Brasil) - 1899
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A primeira usina estava localizada no Ribeirão do Inferno, em uma afluente do rio

Jequitinhonha, na cidade de Diamantina (MG), e data de 1883 (Memória Cemig, 2012). Silva

(2011, p. 21) explica que na ocasião também foi instalada a primeira linha de transmissão com

dois quilômetros de extensão. A segunda usina foi a de Marmelos-Zero (1889) da Companhia

Mineira de Eletricidade, que, por sua vez, pertencia ao industrial Bernardo Mascarenhas16

(1847-1899) (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, s/d) e estava localizada na cidade de Juiz

de Fora (MG). Ela, no entanto, é considerada o “marco zero” por ter sido a primeira usina do

Brasil e da América Latina a ser feita para atendimento de serviços indústrias e públicos

urbanos (SILVA, 2011, p.22)

Fonte: Acervo iconográfico da USP. Pioneiros, vol. 3.
17

16 Em 2019, o professor Jacques Marcovitch da USP, coordenou o projeto “Pioneiros e Empreendedores -
A saga do desenvolvimento no Brasil” que contempla pesquisa, exposições e cursos. Bernardo Mascarenhas é
um dos nomes estudados, sendo que no filme Brasil - No tempo dos Pioneiros produzido pela Cinemateca de
São Paulo, foram resgatadas filmagens da saída da fábrica do industrial, sendo uma das poucas imagens que se
têm registro da época tanto em fotografia quanto, e principalmente, em audiovisual. O link para o vídeo está na
bibliografia.

17Disponível em:
http://www.usp.br/pioneiros/zp/index.php?album=volume3%2F03Mascarenhas&image=000+-+Bernardo+Mas-
carenhas%2C+fundadores+da+Cedro.JPG - Acessado em 14/04/2020

Imagem 18: Desenho de Bernardo Mascarenhas. Autoria e datas
desconhecidas
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Fonte: Acervo CEMIG
18

Poderíamos pensar na imagem da Estação Central da Antiga Estrada de Ferro e da

Usina Marmelos Zero como estas primeiras imagens de catástrofes elétricas? Por mais que

desde o colonial houvesse já a exploração da natureza e da mão de obra escravizada, estas

imagens seriam atualizações do processo colonial para a transformação que se segue para o

capitalismo, mas que em termos de costumes, o processo de trabalho e da exploração das

pessoas e da natureza não há uma mudança de fato na perspectiva de se construir um sentido

de relação? O que estas imagem anunciam de diferente do processo colonial, ou o que

anunciam de mudança que ele em termos de atualização?

Em entrevista, José Roberto Tagliati (apud FONSECA, 2013), Mascarenhas teria tido

contato com a produção de energia hidroelétrica depois de ter ido à Exposição Universal de

Paris de 1878, sendo que na ocasião também se encontrou com empresários locais. Ainda de

acordo com Tagliati (apud FONSECA, 2013), Mascarenhas a princípio queria modernizar sua

produção têxtil, mas depois da viagem teria se interessado em trazer a energia elétrica também

para o fornecimento da cidade. Assim que chegou de Paris, conseguiu com a Prefeitura de

Juiz de Fora a concessão para mudar o fornecimento de energia a gás para elétrica e criou a

Companhia Mineira de Eletricidade (CME), cujo abastecimento primeiro foi feito para o

espaço público da cidade, até alcançar as primeiras casas no início do séc. XIX.

Silva (2011, p. 24) aponta que com o fim da monarquia e a passagem para o regime

republicano a economia no país estava com complicações para se reorganizar. Por outro lado,

o setor de energia não parava de expandir, e desde o período imediatamente anterior ao fim do

Império, durante a gestão de Floriano Peixono em 1882, estavam sendo feitos fortes

18 Disponível: https://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/fotos_pch.aspx.
Acessado em 06/04/2020

Imagem 19: Fotografia da Usina de Marmelos, em Ribeirão do Inferno -
Juíz de Fora. Autoria e datas desconhecidas.
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investimentos a partir de capital internacional. Em 1882, a Companhia Ferro – 24 Carril

construiu no Rio de Janeiro a linha de bondes elétricas; foram feitas três Unidades

Hidroelétricas (UHE), em 1883 em Monjolinho (São Carlos -SP), Piracicaba (SP). Em 1885 a

UHE Corumbataí passou a atender o município de Araras (SP). Belo Horizonte recebeu

iluminação elétrica em 1887 (SILVA, 2011, p. 23-24).

Em 1901, essa mesma empresa criou a hidroelétrica Parnaíba (atual Edgard de Souza -

SP), sendo ela a primeira a utilizar barragem com mais de 15 metros de altura.

Silva (2011, p. 22) aponta que:

Também em 1889, findo o Império, iniciou-se a República sob o governo do

Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse curto governo, que durou cerca de dois

anos, como marco para o setor elétrico destacava-se uma diretriz da

Constituição de 1891, estabelecendo que as concessões para prestação de

serviços de eletricidade seriam outorgadas pelas prefeituras municipais,

especialmente no segmento da distribuição, cabendo aos governos estaduais

o poder com relação ao aproveitamento e à utilização das quedas d’água.

(SILVA, 2011, p. 22)

Em 1899, durante o governo de Campos Sales, foi criada em Toronto (Canadá) a São

Paulo Railway, Light and Power Ltd – SP RAILWAY que mais tarde foi rebatizada para The

São Paulo Tramway, Light and Power Company Ltda. – SP TRAMWAY. Este mesmo capital

canadense, junto com investidores americanos, criou em 1904 a Rio de Janeiro Tramway,

Light and Power – RJ TRAMWAY e conseguiu explorar o transporte, a iluminação pública, a

própria produção e distribuição de eletricidade, o gás canalizado e a telefonia. (GOMES,

2002, p. 3 apud Silva, 2011, p. 24).

De acordo com Gomes, “Entre 1883 e 1900, a capacidade instalada no Brasil

multiplicou-se por 178, passando de 91 KW para 10.850 KW, dos quais 53% de origem

hidráulica [...] O Censo de 1920 informa que, em 1900, existiam no Brasil doze usinas com

capacidade instalada superior a mil HP (0,7457 MW). (GOMES, 2002 p. 3 apud

Considerando o que é levantado pelos estudos decoloniais, percebemos que neste

período surgiu o início de uma mudança na matriz colonizada, ou seja, a água, para a

produção de energia elétrica e mineração. Essa atualização criou um potencial que agora é

muito maior, assim como o espaço físico que ela precisou para se instalar. Ainda não era

regulado e que foi sistematizado, pois esse processo ainda estava sendo elaborado. O que irá

mover o próximo século nas discussões em relação as águas, são os debates econômicos,

sendo que ela já está sendo vista como aquilo que propiciará o desenvolvimento industrial do
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país.
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1.2.2. - A transição para o séc. XX

Os primeiros anos de produção e distribuição energética nacional são marcados pela

falta de regulamentação federal, assim como pelo controle da produção e distribuição por

parte de concessionárias e capital privado. Em 1903 foi feito a primeira lei dando início ao

processo disciplinatório do uso das águas para fornecimento de energia elétrica (SILVA,

201,1 p. 25). O artigo 23 da Lei nº 1.145 de 31 de dezembro de 1903, que estabelece como

será o orçamento no ano seguinte, diz que:

Art. 23. O Governo promoverá o aproveitamento da força hydraulica

para transformação em energia eléctrica applicada a serviços federaes,

podendo autorizar o emprego do excesso da força no desenvolvimento da

lavoura, das industrias e outros quaesquer fins, e conceder favores ás

emprezas que se propuzerem a fazer esse serviço. Essas concessões serão

livres, como determina a Constituição, de quaesquer onus estadoaes ou

municipaes. (BRASIL, 1903 apud SILVA, 2011 p. 25)

Tal lei foi regulamentada no ano seguinte pelo Decreto 5.407, sendo destacado como

principais realizações:

a) a concessão sem exclusividade; b) o prazo máximo de concessão de

90 anos; c) a reversão para a União sem a indenização do patrimônio

constituído pelo concessionário; d) a revisão periódica das tarifas a cada

cinco anos; e) redução tarifária quando os lucros excedessem 12%; f)

princípio tributário de que as concessões seriam livres de quaisquer ônus

estatuais ou municipais e de direitos aduaneiros; g) autorização para o

concessionário promover desapropriação; h) faculdade ao governo de

resgate da concessão a qualquer tempo mediante indenização; i) fiscalização

da concessionária pelo Governo Federal. (CALDAS, 2002 p. 37 apud Silva,

2011 p. 25. Grifo meu).

Os próprios termos utilizados, como “processos disciplinatórios” para o uso de água

estabeleceram dimensões outras em relação à regulamentação das águas que foram para além

de uma resolução econômica. Assim, além do solo, as águas estavam sendo tomadas para fins

que estabeleciam uma divisão em termos de propriedade e domesticação para fins

exploratórios entre instâncias diferentes de um mesmo poder.

Em 1904, o jurista Alfredo de Vihena Valladão (1873-1959) publicou o livro Dos Rios

Publicos e Particulares19 e Direito das Águas (1904). O trabalho é baseado na doutrina e na

jurisprudência norte-americanas em matérias de public utilities (VERBETE CÓDIGO DAS

19 Disponível para baixar no site do supremo tribunal federal Disponível em <
https://sistemas.stf.jus.br/dspace/xmlui/handle/123456789/552 > Acessado em 02/04/2020.)

https://sistemas.stf.jus.br/dspace/xmlui/handle/123456789/552
https://sistemas.stf.jus.br/dspace/xmlui/handle/123456789/552
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ÁGUAS, s/d). Em linhas gerais, Valladão defende que o poder sobre as águas deve caber

tanto a União, quanto estados e municípios de acordo com a jurisdição por onde passa o curso

da água (BRITO, 2009 p.10 apud SILVA 2011, p. 26).

O livro de Valladão inicia com o comentário do autor o sobre o potencial industrial dos

rios e mares que poderiam ser aproveitados caso existissem as regulamentações necessárias

em relação aos usos e ao pertencimento do potêncial hídrico brasileiro, mais especificamente

o do estado de Minas Gerais. Assim, na primeira parte do livro, seu tom é de bastante

entusiasmo sobre as possibilidades de crescimento econômico que vislumbra o momento em

que essas conceitualização de quais são os rios públicos e quais são os particulares estiverem

definidas. Ele cita alguns nomes de estudiosos que vieram ao Brasil, “pesquisando os seus

segredos”, afim de criar uma legitimação para a defesa da exploração dos rios e mares

(VALLADÃO, 1904 p. 9), como o botânico Augustin François César Prouvençal de Saint-

Hilaire (1779-1853), o geólogo Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), o naturalista

Johann Baptist von Spix (1781-1826). Quando ele se refere a Martins acredito que esteja se

referindo a Carl Friedrich Philipp von Martius ( 1794-1868), o naturalista John Mawe (1764-

1829) e “tantos outros” (VALLADÃO, 1904 p. 9).

Na segunda parte, ele apresenta a discussão que existe no âmbito jurídico em relação

às condições para um rio ser público ou privado, assim como estabelece quais são da União,

dos Estados e dos Municípios. O autor se baseia nos estudos que considera mais avançados,

no do Direito Romano; nas Ordenações Philippinas e no Alvará de 1804. O verbete (s/d)

comenta ainda sobre os acontecimentos dos anos seguintes, em relação ao Código das Águas

da República e Alfredo Valladão:

Em 30 de dezembro de 1906, o governo [Afonso Pena] foi autorizado

a organizar um projeto de Código de Águas da República, tendo sido

designado para a função Alfredo Valladão. Em 24 de novembro de 1907, o

Diário Oficial publicava o projeto, queixando-se o autor da celeridade20 com

que tivera de elaborá-lo, dado o empenho em cumprir prontamente o preceito

legislativo. As principais questões enfrentadas pelo codificador referiam-se à

caracterização das águas públicas e particulares, e, dentre as primeiras, do

domínio da União, dos estados e dos municípios. O projeto foi logo

encaminhado ao Congresso, mas não chegou a ser aprovado (Verbete Código

das Águas, s/d).

Alfredo de Vihena Valladão se torna, assim, uma das pessoas responsáveis por criar a

sistematização colonialista de gestão das águas, a partir da atualização do pensamento

ocidental que postulava as diretrizes jurídicas do momento. Sendo assim, podemos enxergar

20 Relativo a rapidez, agilidade.



42

em Valladão o agente que deu as bases para como seria desenhada a distribuição das águas e

os usos dela, voltados, necesariamente, para os interesses industriais.21

No contexto apresentado,há um crescimento da indústria energética no país, o que fez

com que houvesse a necessidade de regulamentação. Assim, em 1907 o Código das Águas foi

retomado, gerando importantes debates sobre gestão do poder público, incentivo às atividades

econômicas e exploração dos recursos naturais (Silva, 2011, p. 26-27). O Projeto do Código

das Águas na ocasião não foi aprovado, como mostra a citação acima, sendo retomado

somente no governo Getúlio Vargas.

O projeto só foi retomado em 1930, a partir da Subcomissão do Direito das Águas, da

qual faziam parte o já mencionado Valladão, além de Castro Nunes e Veríssimo de Melo.

Alfredo refez as bases do projeto ainda se baseando nas doutrinas norte-americanas de

jurisprudência para regulamentar as forças hidráulicas, além de criar a Comissão de Forças

Hidráulicas, semelhante à Federal Power Commission (Verbete Código das Águas, s/d).

Como dito anteriormente, em 1904 e 1912, em Toronto no Canadá, foram criadas,

respectivamente, a Rio de Janeiro Tramway, Light and Power  – RJ TRAMWAY e a Brazilian

Traction, Light and Power Ltd que teria unificado as empresas do Grupo Light. Esse fato

marca um padrão de expansão característico da época do capital financeiro. Os principais

investidores da São Paulo Light e da Rio Light controlavam outros investimentos semelhantes

no Canadá, Espanha, Cuba e México (CORRÊA, 2005, p. 261 apud Silva, 2011, p. 26).

Em 1927 a American and Foreign Power EmpresaCliente – AMFORP chegou ao Brasil,

adiquiriu e passou a controlar dezenas de concessionárias que atuavam no interior de São

Paulo.

Somente em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, foi promulgado o Código das

Águas22 que visava o controle das concessionárias de energia elétrica (Verbete Código das

Águas, s/d). A partir deste momento há uma organização de toda a área hídrica, através de sua

categorização e divisão conforme os interesses do Estado e os preceitos apresentados por

Valladão.

21 Um estudo futuro possível poderia pensar o trabalho de Valladão em relação ao de Hugo Grotius
(1583-1645), jurista nearlandês que pensou a gestão das águas no processo colonial no que diz respeito à
expansão comercial e a partir do conceito de mare libertum, invocando o direito natural (vontade de deus) e
direito dos homens (direito positivo). Assim, enquanto Grotius pensava os usos das águas no processo de
expansão comercial e territorial, Valladão fez um movimento interno, lidando com os conceitos “público” e
“privado”, além de levar em consideração a União, os estados e municípios. Para saber mais sobre o conceito de
mare libertum e sobre Hugo Grotius, ver GESTEIRA, Heloisa Meireles. “Da liberdade dos mares: guerra e
comércio na expansão neerlandesa para o Atlântico”. Revista de História, n. 154, p. 221-249, 2006.

22 Decreto de Lei nº 24.643 (consta na bibliografia).
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1.2.3 - O Código das Águas

A intervenção do Estado pelo Código das Águas não estava atrelada somente a uma

política de contenção em relação a crise que derivava da quebra da bolsa de 1929, nos EUA,

mas sim, adentrava e propunha metas de longo prazo e reformas institucionais. Assim como

representou, também, a nacionalização da gestão, dado que as políticas desenvolvidas

anteriormente estavam associadas ao setor de exportação, por exemplo, e marcadas ainda pelo

investimento no setor vindo de capital estrangeiro e políticas liberais (LIMA, 1995, p. 18).

Entre 1924 e 1925 houve uma crise no abastecimento de energia, gerando problemas

nas indústrias nacionais. Desde esse momento, a imprensa passou a se pronunciar, exigindo

do Estado a regulamentação do setor, tanto do que já existia de fornecimento de energia,

quanto na proposição da ampliação da rede, visando também o desenvolvimento industrial

nacional (LIMA, 1995, p. 19). Aliado a isso, existia também a forte preocupação para o

controle de assuntos que diziam respeito a ordem de defesa nacional, se considerarmos que

haviam se passado menos de uma década da primeira Guerra Mundial (LIMA, 1995, p. 20-

21). Esses fatos foram marcantes para que o Código das Águas voltasse a ser discutido para,

enfim, promulgado, depois de mais de cerca de 20 anos sendo trabalhado.

O autor comenta sobre as diferentes percepções em relação às crises de abastecimento

de energia, iniciadas a partir da década de 1930. De um lado, a leitura de que a política

externa havia tido um impacto muito grande sobre as concessionárias, considerando o crack

da bolsa e a I Guerra Mundial, sendo esta uma leitura vinda do Estado. Já considerando o

capital estrangeiro, as concessionárias dizem que devido às políticas adotadas pelo Código das

Águas e a questão do custo histórico seriam decisivas em relação à falta de investimento que

ocasionou os problemas de abastecimento (LIMA, 1995, p. 38).

A questão das tarifas e das margens de lucro também são colocadas, considerando que

as concessionárias se sentiam prejudicadas com a taxação. Contudo, é levantado a questão que

existiam mecanismos de defesa das margens de rentabilidade, e que eram acionadas pelas

concessionárias, como, por exemplo, “a elevação do nível médio de utilização da sua

capacidade instalada, propiciando a elevação do fator de carga a níveis que comprometiam as

margens de segurança”. Assim, as considerações sobre o custo histórico ser um fator

determinante não se sustentam, haja vista que desde 1939 as políticas que privilegiavam as

margens de rentabilidade das concessionárias já vinham sendo aplicadas (LIMA, 1995, p.40).

Com a intensificação da falta de abastecimento de energia, dominando as
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responsabilidades do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), o governo

federal passou a formular os planos de eletrificação e de geração de energia. O Conselho

Federal de Comércio Exterior -CFCE incumbiu a Comissão Técnica Especial do Plano

Nacional de Eletrificação a criar uma política de suprimento de eletricidade para o pós-guerra.

Continha técnicos do CNAEE e da Divisão de Águas do DNPM. Assim, quatro diretrizes

foram estabelecidas:

- Estruturação do Plano Nacional inspirado na experiência britânica de 1930;
- Eletrificação ferroviária, a fim de reduzir a dependência de importação de

combustíveis  e criar um sistema interligado;
- Intensificação do aproveitamento energético locais e regionais;
- Havia nesse plano a colocação de que o Código das Águas inibia os investimentos

no setor, e que o Estado deveria ser “supletiva” à iniciativa privada (LIMA, 1995,
p. 41).

O autor comenta sobre como este período não pode ser entendido ainda como um

período em que houve um grande incentivo estatal ou que haviam políticas de planejamento,

mas antes ações isoladas. O que se destacou nesse período foi a constituição da Companhia

Hidroelétrica do São Francisco, através do Decreto-Lei 8.031, de 03/10/1945, sendo que a

região já vinha sendo considerada para exploração desde o Império. (LIMA, 1995, p. 42).

Esse foi o ponto de partida para a exploração do Rio São Francisco, que em outubro de 1945

recebeu a sanção de Getúlio Vargas para a criação do projeto idealizado pela Chesf. Segundo

Silva, as duas principais características do projeto eram:

O Projeto da Usina de Paulo Afonso encerrava duas características

que merecem ser destacadas. A primeira refere-se às dimensões da usina, que

na etapa inicial atingia 100 MW e poderia alcançar até 600KW com o

aproveitamento integral da cachoeira - isso inscreveria entre as maiores

centrais geradoras do país. A segunda característica diz respeito à ruptura da

unidade, até então prevalecente, entre geração de energia e a distribuição da

energia elétrica. Excetuando-se os grandes consumidores industriais, esta

última iria continuar na mão das empresas privadas estrangeiras (LIMA,

1995, p. 43).

O Código das Águas foi, de maneira resumida, um instrumento importante para o início

de uma formulação estatal de planejamento em relação às águas e energia no Brasil. Ele em si,

contudo, não foi nem amplamente aplicado pelas empresas internacionais quanto uma

“estatização dos serviços”, não sendo um elemento estruturador, mas um paradigma a ser

seguido (LIMA, 1995, p. 44).

O texto do Código das Águas está dividido em três livros, esses em capítulos e por fim,

por títulos. Em linhas gerais, o livro se dedica a (1) classificar os tipos de águas que existem ,

sendo elas Águas Públicas, Águas Comuns e Águas Particulares. O primeiro estabelece quais
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são as águas da união, dividindo por tipo (ex. mares, bahias, lagoas, etc.), sendo estes

navegáveis ou não, e que não sejam Comuns ou Particulares; o segundo estabelece quais

seriam as Águas Comuns, que seriam aquelas que se encontram entre territórios da União ou

Particulares; já as particulares são todas as águas que se encontram em territórios particulares,

exceto quando não estiverem classificadas como Públicas ou Comuns; (2) aos dispositivos de

desapropriação pelos artigos:

 Art. 32. As aguas publicas de uso commum ou patrimoniaes, dos

Estados ou dos Municipios, bem como as aguas communs e as

particulares, e respectivos alveos e margens, podem ser desapropriados

por necessidade ou por utilidade publica: todas ellas pela União; as dos

Municipios e as particulares, pelos Estados; as particulares, pelos

Municipios.

Art.33. A desaprorpiação só se poderá dar na hyphotese de algum

serviço publico classificado pela legislação vigente iu por este Código;

(3) usos das águas; (4) gestão que vem sendo estabelecida

institucionalmente, no que diz respeito a população e o acesso às águas.

Se apareceram antes na Lei nº 1.145 de 31 de dezembro de 1903, e depois no Decreto

5.407, no Código das Águas as dimensões se ampliam também pelo próprio governo vigente,

tendo em vista que a Era Vargas foi o momento na História do Brasil em que se pensou o

Nacional Desenvolvimentismo. O momento era de intenso desejo pela modernização, pelo

avanço tecnológico, na crença de que pela tecnologia os problemas sociais seriam resolvidos e

a população teria acesso a uma elevação de seu padrão de vida. Assim, a questão da água é

fundamental para se promover o desenvolvimento fabril necessário para a modernização do

Brasil. Tanto no que diz respeito ao acesso e à expansão da energia elétrica para a população,

quanto à matéria utilizada em alguma etapa nas produções industriais. Essa maneira de se

pensar estende-se até o contexto contemporâneo, considerando que as empresas do setor

energético levam esse discurso para as comunidades onde se quer instalar uma usina

hidrelétrica.

1.2.4 - O Governo Vargas

O período que se seguiu após o Código das Águas, ainda no governo Vargas, foi

marcado pela criação de diferentes instâncias que dividiram de alguma maneira a gestão das

águas, e acirrou o debate entre o controle pelo Estado ou pelo capital privado. A criação do da
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Comissão mista Brasil-Estados Unidos de Desenvolvimento Econômico - CMBEU marca o

início da parceria com os EUA para a modernização da infra-estrutura de base; também houve

a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDS) em 1952 afim de financiar o

Programa de Reaparelhamento 23, em parceria também com a CMBEU. (LIMA, 1995, p.59)

Esse período todo foi marcado pelas constantes crises no fornecimento de energia elétrica e

que justificava-se pelo “acelerado processo de urbanização, rápido crescimento industrial,”

rigoroso controle” sobre as tarifas de energia elétrica e tendência de predomínio de petróleo e

da eletricidade sobre fontes de energia convencionais na matriz energética brasileira” (LIMA,

1995, p.59 ). Ademais, a CMBEU acreditava que o Estado deveria “reservar-se ao papel de

“regulador supletivo”, tendo outras atribuições mais importantes para se preocupar.

O rompimento entre Brasil e Estados Unidos na cooperação em relação aos projetos de

eletricidade aconteceram após a criação da Petrobras em 1953. Isso desencadeou, segundo

Lima, as estratégias para o segundo governo de Vargas, que tinha como intuito o “abandono

da lenha” e o “estimulo preceder a demanda” em relação a produção energética (LIMA, 1995,

p.61). Segundo o que foi encaminhado por Vargas em 1951 ao congresso brasileiro por meio

da Mensagem, o intuito era seguir as tendências internacionais para o Brasil e mudar o lugar

do investimento do capital estrangeiro das áreas de “serviços públicos para os da indústria de

bens e consumos duráveis e de bens de produção” (LIMA, 1995, p. 62). O mecanismo

financeiro para viabilizar a Mensagem foi construído através da criação do Imposto Único

sobre Energia Elétrica (IUEE) através do projeto de Lei 3.204/53 e do já previsto na

Constituição Federal, o Fundo Federal de Eletrificação (FFE). Por fim, houve a criação das

Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás, que visava cumprir a função de holding das

empresas federais do PNE e promover a indústria de material elétrico no país (LIMA, 1995, p.

67).

Sintetizando o que foi o governo Vargas para o desenvolvimento do setor energético

no Brasil, Lima concluí:

O segundo governo Vargas desencadeou assim o processo de

reestruturação das bases de desenvolvimento do setor de energia elétrica, que

apresentou dois momentos distintos: O primeiro foi dominado pelas

atividades da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos que, em articulação

com o BNDE, estimulou a realização de projetos na área elétrica com base na

cooperação financeira internacional e incentivou algumas intervenções

públicas diretas, mas supletivas à iniciativa privada. O segundo momento

nasceu do rompimento das negociações com o CMBEU e significou a

materialização das diretrizes traçadas na Mensagem ao Congresso Nacional

23 Lei 1.474 de 26.11.1951 - Financiamento para projetos ligados a portos, rodovias, sistemas de energia
elétrica, agricultura, entre outros (LIMA, 1995, p.59 ).
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de 1951, através de  projetos de reorganização institucional da infra-estrutura

produtiva (LIMA, 1995, p. 67).

1.2.5 - O governo Juscelino Kubitschek

No que diz respeito ao desenvolvimento energético brasileiro, o governo de Juscelino

Kubitschek inicia com o Plano de Metas (1955), que tinha como objetivo orientar a política de

seu governo entre 1956-1961 (LIMA, 1995, p. 68). Isoladamente, a porcentagem para o

investimento na área de energia elétrica correspondia a 28% do total do orçamento do Plano

de Metas, com a estimativa de aumento em 12% a.a. no crescimento de mercado para os anos

de 1960-1965, e com a estimativa de aumento nos investimentos para ampliação da

capacidade instalada em 10% a.a. para o período de 1956-965 (LIMA, 1995, p. 68). Nesse

momento, o BNDE assumiu a gestão dos recursos públicos direcionados para a área (FFE e

IUEE), destinados aos estados e municípios, o que firmou o órgão como agência pública para

o financiamento dos programas previstos pelo Plano de Metas, contribuindo

significativamente para a expansão do setor energético brasileiro (LIMA, 1995, p. 73). Esse

cenário culminou no aumento das concessionárias estaduais, fazendo com que a região Sul e

Sudeste passasse a deter 28% da capacidade instalada no espaço regional (LIMA, 1995, p.

75).

Durante o seu governo, também houveram esforços no sentido de promover reformas

nas legislações dos serviços de eletricidade. Assim, foi aprovado o projeto de Lei 1.898, de 28

de setembro de 1956 pelo Grupo de trabalho de Energia Elétrica - GTENE, constituído pelo

Conselho do Desenvolvimento (LIMA, 1995, p.79).

O cenário da ampliação do alcance do Estado na energia elétrica estava acontecendo e,

assim, a consolidação do setor. Em 22 de julho de 1960, o presidente JK criaou o Ministério

de Minas e Energia através do Decreto de Lei 3.782. O BNDE se concentrava na atuação de

investimentos nas áreas dos insumos básicos e alertava para o esgotamentos dos fundos

voltados ao desenvolvimento energético (FFE e IUEE) (LIMA, 1995, p.80).

Em 1961 foi criada a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás pela Lei 3.890

(25.04.1961), e caracterizava-se como uma holding, ou seja, uma associação, com o objetivo

de fomentar ainda mais o desenvolvimento do setor energético. Aos poucos foi ganhando

destaque a passando a assumir o papel até então desempenhado pelo BNDE tanto na

administração dos fundos do setor, quanto no planejamento (LIMA, 1995, p.80). Foi

principalmente através da Eletrobrás e este esquema de associação que, segundo Lima,
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“o setor produtivo estatal tendeu a conquistar autonomia crescente em

relação ao conjunto da administração pública. Esse processo se aprofundou

ao longo da década de 1960, revestido de novos macros político-

institucionais, e alterou o objeto principal de intervenção do Estado: a

empresa privada cedeu a vez à empresa pública” (LIMA, 1995, p.82).

Segundo Lima, o período que se seguiu a partir da década de 1960 até meados de 1970

foi marcado por reformas administrativas que asseguraram o crescimento e a expansão do

setor de energia elétrica. A partir da 1973, com o choque do petróleo, o panorama se

modificou, fazendo com que as economias centrais entrassem em resseção além das

modificações comerciais ou financeiras (LIMA, 1995, p.89).

O I Plano Nacional de Desenvolvimento - I PND, que apesar de não introduzir grandes

mudanças em seu plano, introduziu a ideia de "Brasil Potência" que seguiu dando base nos

anos seguintes para os projetos em relação ao setor. Além disso, já programava também a

expansão do setor por meio de “siderurgicas, petroquímica, construção naval, corredores de

transporte, energia elétrica, comunicação e mineração, detalhados mais tarde pelo II PDN, no

governo Geisel” (LIMA, 1995, p.97).

Em 1974 o governo implementou o II Plano Nacional de Desenvolvimento  - II PND,

que previa a “substituição de importações de bens de capital e de insumos básicos e acenava

com novos impulsos para expansão da infraestrutura energética”, e o financiamento passou a

se concentrar prioritariamente em empréstimos externos (LIMA, 1995, p.90).

Lima argumenta que esse período de reforma administrativas fez com que o legislativo

perdesse “o sentido de ordenamento das relações entre o poder público e o interesse privado,

característico do período 1930-1950, e passou a atuar como instrumento de regulação dos

interesses e conflitos dentro do aparelho do Estado” LIMA, 1995, p.98).

Em junho de 1962, o governo brasileiro junto ao apoio do Fundo Especial das Nações

Unidas, organizou a Canambra Engineering Consultants Limited, um consórcio das empresas

de consultoria Montreal Engineering, a Crippen Engineering (Canadá) e a Gibbs & Hill

(EUA) afim de desenvolverem estudos de aproveitamento hidroelétrico até 1970 para a região

Centro-Sul. A Canambra seguiu com o pensamento já demonstrada pelos integrantes do

governo de JK de expandir o setor;

 [...] uma vez que os sistemas elétricos haviam superado o escopo

iminentemente local e os empreendimentos hidroelétricos tendiam a

distanciar-se cada vez mais dos centros consumidores. Por essa razão, a

avaliação dos projetos hidroelétricos deveria explorar a relação entre
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aproveitamento de uma mesma bacia hidroelétrica e as possibilidades de

interligação de sistemas elétricos inter e intra-regionais, tendências que se

observam nos trabalhos realizados pelos técnicos da Cemig e de Furnas

(LIMA, 1995, p.105).

As usinas hidroelétricas que foram julgadas como prioritárias para a Canambra naquele

momento foram: Usina de Jupiá, no Rio Paraná, que tinha como empresa responsável a

Centrais Elétricas de Urubupungá - CELUSA (governo de São Paulo); Usina de Estreito, no

rio Grade, da Central Elétrica de Furnas; Usina Xavantes, no rio Paranapanema, da Usinas

Elétricas do Paranapanema - UELPA (governo de São Paulo); ampliação da Usina de Peixoto,

do Rio Grande, que mais tarde se tornou a UHE Mascarenhas de Moraes, da Companhia

Paulista de Força e Luz - CPFL e a Usina de Funil, no Rio Paraíba, da Companhia

Hidroelétrica do Vale do Paraíba - CHEVAP (LIMA, 1995, p.106). Lima explica que a

Canambra foi fundamental para aperfeiçoar o planejamento e a programação dos

investimentos para o setor hidroelétrico do que havia sido proposto pelo PAEG, o Plano

Decenal e pelo PED. Assim, aquela década e estes serviços teriam sido basilares para o que se

seguiu enquanto política de desenvolvimento nos anos que se seguiram.

O Plano Decenal diagnosticou a política tarifária daquele período, e foi organizado pelo

Grupo de Coordenação do Setor de Energia, do Escritório de Pesquisa Econômica e Aplicada

(EPEA), pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica (MINIPLAN),

Ministérios de Minas e Energia e pela Elétrobras. (LIMA, 1995, p.108).

Em 26 de abril de 1973 foi assinado o tratado de Itaipu que previa a criação do que viria

ser o maior empreendimento desse tipo no mundo. Ela possuía partes iguais da Eletrobrás e da

ANDE. A Usina de Itaipu sinalizou as novas características de expansão do setor durante a

década de 1970, como a ocupação de novas fronteiras distantes dos centros consumidores,

aumento da escala técnica e o endividamento do setor. Além disso, a Eletrobrás se consolidou

como o setor responsável pelo planejamento a nível nacional (LIMA, 1995, p.112).

Em 1973 há também o que é chamada de Primeira Crise24 do Petróleo, momento em que

houve um aumento considerável dos preços e consequente escassez de petróleo no mundo.

Esse foi uma dos fatores que teriam influenciado a criação do II Plano Nacional de

Desenvolvimento, que buscava, assim, promover a indústria de base brasileira e diminuir a

dependência da importação e aumentar a exportação. Para que a indústria fosse desenvolvida,

e considerando o padrão tecnológico para tal desenvolvimento que requeria também um alto

consumo energético, o II PDN previa, também, a substituição da produção energética por

24 Este contexto também é conhecido como Choque do Petróleo.
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alternativas, como “[...] biomassa, a eletricidade e, eventualmente, o carvão mineral

nacional.” (LIMA, 1995, p.114). A metalúrgica e a petroquímica, que eram setores

privilegiados do II PND, são setores que requerem alta demanda energética, sendo assim, as

alternativas previstas para aumento da indústria nacional e tentativa de industrialização do

país, necessariamente, passariam por um aumento considerável no consumo de energia e,

consequentemente, da produção de energia elétrica, expandindo o setor para outras regiões do

país (LIMA, 1995, p.115). Em relação ao Segunda Crise do Petróleo, em 1979, Lima comenta

que este determinou o desequilíbrio financeiro internacional e, consequentemente, o

brasileiro. Sendo assim, houve ajustes econômicos para o controle da situação. Essa crise

teria, de acordo com o autor, revelado que as origens da crise residiam na estratégia do II

PND (LIMA, 1995, p.119).

Considerando as metas traçadas pelo II PDB, a Eletrobrás buscando expandir o setor e

interligar as regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste apresentou um plano ao MME chamado

Plano 90, com a previsão de atuação no período entre 1979 a 1990. Esse plano previa a

criação de Usinas de Grande porte, entre elas e de Itaipu, Tucuruí (Rio Tocantins), Itaparica,

Sobradinho e Paulo Afonso IV(LIMA, 1995, p.119). Depois do Plano 90, foram articulados

mais dois: o Plano 95 e o Plano 2000.

O livro de Lima se encerra na chegada à década de 1980 e a conclusão que a crise que

se passava no período era devido ao fato da Eletrobrás, desde sua criação, não desempenhar

efetivamente o papel de holding do setor. Além disso, o crescimento acelerado do setor gerou

diversos conflitos que só seriam resolvidos na esfera política da discussão, e não na esfera de

mercado (LIMA, 1995, p.131).

Depois de termos dissertado a história conforme Lima, podemos perceber que a

narrativa dele se centra nos debates econômicos e normativos em relação à maneira pela qual

se irá gerir a água e os rios, conforme a epistemologia ocidental. Existem alguns momentos

que são marcantes em relação ao período estudado e que dizem respeito às discussões

levantadas neste trabalho: a origem do setor energético, ou seja, o relato acerca da primeira

hidroelétrica brasileira, Marmelo-Zero, idealizada pelo industrial Bernado Mascarenhas; os

estudos de Alfredo Vihena Valladão que embasaram a sistematização do Código das Águas

posteriormente; o Código das Águas propriamente dito, pois, esse se configura como a

primeira grande sistematização de como lidar com a divisão e usos das águas, e a forma de

como encarar a água como meio de produção e, posteriormente, entre 1970 e 1980, o

momento de grande expansão da indústria energética, necessária para a expansão da indústria

de base, junto com a mudança global da produção de energia, causada pelo Choque do
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Petróleo em 1973 e 1979.

Não há, tanto na narrativa oficial do setor energético quanto no trabalho desenvolvido

por Lima (1995) abordagens que busquem considerar outros aspectos que não os econômicos

e normativos. A perspectiva decolonial, por sua vez, busca evidenciar o processo colonial e

colonialista e que evidenciam aquilo que está invisível sob o ponto de vista ocidental,

desconstruindo assim a narrativa criada sob um ponto de vista desenvolvimentista e sem

considerar a população, seja ela ribeirinha ou dos povos originários.

O aspecto totalizante da narrativa sobre a energia no Brasil busca evidenciar sua

importância para o desenvolvimento econômico, dos interesses do fomento para a indústria,

mas apagou que para isso poderia haver desapropriação obrigatória desde pelo menos o

Decreto 5.407 de 1904. Também não busca compreender quais as implicações desse tipo de

empreendimento, evitando pensar seus impactos no meio ambiente e nos seres humanos

através desse modelo energético. O que o projeto energético perceptível na História da

Energia no Brasil cria é, na verdade, as imagens de catástrofe ambiental, econômica e

espiritual que vimos no começo do capítulo: a destruição da natureza, a continuidade da

lógica colonial que faz com que os corpos de pessoas negras, indígenas, ribeirinhas passem

por processos desumanos de desterritorialização e violências extremas.

Não há, segundo o modelo energético implementado a possiblidade de evitar ou reverter

as explorações e violações dos direitos dos humanos e da natureza que iniciaram com o

modelo colonial. Nesse sentido, a pergunta que fica é: A custas de que e quem vale a pena

manter este modelos energético? Uma resposta encontramos no próximo capítulo onde

olharemos para o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e sua luta contra esse

modelo, entendendo sua contra-narrativa de amor, luta e resistência, como propôs Diane Lima

como desautomatizando e fraturando a suposta normalidade Energia Elétrica, bem como o

sentido atribuído aos usos e divisões das águas.
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2. Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB): As

imagens de amor, luta e resistência

2.1 - O Movimento dos Atingidos por Barragens

O MAB, assim como outros importantes movimentos sociais e partidos políticos25 de

esquerda do país, tiveram sua origem em meio a ditadura militar no Brasil, por volta dos anos

1970. O momento foi marcado por uma série de supressões dos direitos da população e

reações à extrema violência contra opositores do regime ditatorial (MAB, 2011a).

Seu surgimento também está ligado à Crise do Petróleo (1973), na qual o Oriente Médio

descobriu que o petróleo não era uma fonte renovável. Na ocasião, os países produtores

diminuíram sua produção, o que fez com que seu valor aumentasse consideravelmente. Estes

dois fatores fizeram com que houvesse uma demanda dos países centrais em encontrar outros

lugares em que se pudesse produzir energia de fontes renováveis (MAB, 2011a).

Por o Brasil ser um país rico em água doce e quedas d’água, iniciou-se um grande

estudo por parte da Eletrobrás sobre o potencial energético. Além disso, grandes empresas

elétro-intensivas (alumínio, ferro-liga, etc.) estavam se instalando no país e precisavam de

fornecimento de energia para suas atividades (MAB, 2011a).

Usinas por todo o país foram construídas sem que tenha havido um estudo prévio para

se pensar o reassentamento das famílias, ou possíveis indenizações. O resultado disso foram

as primeiras mobilizações populares que passaram a se organizar para o enfrentamento tanto

ao Estado quanto às empresas construtoras (MAB, 2011a).

Silva (2007, p. 104) aponta como durante a década de 1970 haviam dificuldades de

mobilização justamente por conta do regime ditatorial. Assim, foi na década de 1980, com o

final da ditadura, que começaram as primeiras movimentos em relação à indenização e maior

transparência em relação aos projetos hidroelétricos que seriam construídos. A autora aponta

ainda que no início as lutas eram regionais e diversas, pautadas pelos sentimentos de

“expropriação, espoliação e exploração” (Silva, 2007, p. 104).

25 Movimentos Sem Terra (MTST), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Partido dos Trabalhadores
(PT).
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As primeiras movimentações de resistência dos atingidos tinham, portanto, um caráter

regional, ou seja, se tratava de um rio ou uma barragem em específico (Silva, 2007, p. 104).

Teria sido em 1977, a partir do Plano 2010 da ELETROSUL que projetava a construção de 23

barragens ao longo do rio Uruguai, que despertou as primeiras movimentações dos atingidos

(Silva, 2007, p. 105). Silva considera que as manifestações aconteceram no início onde seriam

as primeiras barragens construídas pela ELETROSUL, a Barragem de Itá (SC) e a Barragem

de Machadinho (RS) (Silva, 2005, p. 105). A autora aponta ainda como outros membros da

sociedade civil fizeram parte da luta junto com os atingidos, como sindicalistas, pequenos

agricultores e representantes da Igreja Católica a partir das Comunidades Eclesiásticas de

Base (CEBs). Esta última teria sido uma importante aliada dos movimentos sociais do

campesinato e da população urbana menos favorecida, dado que seus praticantes eram

também adeptos da Teologia da Libertação (LAGE, 2005, p.466;467 apud Silva 2007, p.

106). Outros setores da Igreja Católica desempenharam importante papel na formação de

lideranças políticas na região através da Escola Diocesana de Servidores de Erexim (ESC),

Pastoral da Juventude (PJ) e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) (SCHERER-WARREN,

2007 p. 5). A presença da Igreja na formação destas lideranças fez com que o movimento e as

lideranças passassem a utilizar signos de linguagens tais como “a caminhada”, “povo

oprimido” e “libertação”, além da utilização de cruzes para substituir os marcos da

ELETROSUL das áreas que seriam alagadas. Também estando presente no logotipo do

movimento e na entoação de canticos (SCHERER-WARREN, 2007, p. 6).

Fonte: Portal Itá Turismo26

26 Disponível em <https://www.itaecoturismo.com.br/sobre-nos/objetivo/>- Acessado em
16/04/2020

Imagem 20: Fotografia da Torre da Matriz no município de Itá
depois do alagamento da região para a criação da Barragem de Itá
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As regiões do Norte e Nordeste também estavam se mobilizando, sendo que as

movimentações aconteceram em Tucuruí (PA), pela empresa ELETRONORTE e Sobradinho

e Itaparica (BA) (MAB, 2011b). A construção destas barragens teve um impacto tão grande,

que a de Tucuruí provocou um deslocamento compulsório de cerca de 25 mil pessoas

(SILVA, 2007, p. 107), enquanto Sobradinho e Itaparica fizeram com que alguns municípios

fossem alagados, sendo os mais afetados Remanso, Casa Nova, Santo Sé e Pilão Arcado27

(Silva, 2007, p. 107). As organizações que surgiram foram a Comissão de Atingidos,

Comissão Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB), a Comissão dos Atingidos pela

Hidroelétrica de Tucuruí (CAHTU) e a Comissão Regional dos Atingidos do Rio Iguaçu

(CRABI). O movimento ganhou bastante em visibilidade nesse momento, organizando

manifestações, grandes romarias, criação do jornal “Enchente do Uruguai” e da criação de

diferentes fatos políticos, como retenção de técnicos da ELETROSUL, invasão dos

acampamentos da empresa e arrancar os marcos colocados por ela. Também foi nesse

contexto que foram estabelecidos os termos do “Acordo” de 1987, que propunha soluções

para a população atingida (SCHERER-WARREN, 2007 p. 4)

Nesse momento inicial, a reivindicação por parte das pessoas atingidas era por

indenizações justas. Nesse sentido a proposta era de que as pessoas fossem ressarcidas em

relação às perdas as que foram sujeitas. O próximo passo a se pensar seria de que a

indenização deveria abranger a continuidade do modo de vida das pessoas. Dessa maneira, o

foco passou a ser a ideia de “terra por terra” (MAB, 2011b).

Scherer-warren (2007 p. 6) aponta que em meados de 1980, as Escolas Sindicais

passaram a ter um papel mais ativo na formação das lideranças, sendo que entre 1985 e 1987

diversos dirigentes frequentaram a “Escola Sindical Margarida Alves” (ESMA). As

formações oferecidas pela ESMA tinham uma perspectiva de mudança social, visando a

transformação da sociedade capitalista em socialista.

Em 1982, a população atingida pela barragem de Tucuruí organizou um acampamento

com cerca de 400 pessoas em frente ao escritório da ELETRONORTE, e em 1983 o

acampamento contou com cerca de duas mil pessoas. Mesmo com essa intensa mobilização,

as populações não conseguiram que o acordo criado fosse cumprido, considerando o momento

da publicação do trabalho de Silva (2005, p. 107).

A partir do contato com os movimentos sindicais, houve aos poucos uma significativa

27 Sobre as barragens de Sobradinho e Itaparica, a dupla Sá & Guarabira compuseram em 1977 a música
“Sobradinho”, e nela contam justamente sobre o impacto das relações entre homem com a natureza. A música
narra exatamente os crimes que aconteceram com estas cidades.
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mudança no caráter político do movimento. Scherer-warren (2007, p. 6) aponta que:

Os reflexos da transformação da CRAB de “serviço”, como propunha a

Igreja Progressista, em “movimento” ocorrida, na prática, a partir de 1985,

intimamente associada à predominância de princípios organizativos

propostos pelo sindicalismo combativo, tornaram-se evidentes através de

uma maior concentração do poder de decisão nas mãos de um grupo

dirigente. Como parte dessa postura vanguardista ocorreram modificações na

perspectiva do Movimento quanto aos objetivos de sua atuação e da própria

luta política. No primeiro aspecto, tratava-se, de promover a consciência

política nos pequenos produtores rurais. No segundo, de promovê-la no

sentido de reconhecer sua condição de trabalhadores rurais, ameaçados de

perder a terra. Significou, ainda, um progressivo afastamento das práticas e

representações simbólicas inspiradas no universo religioso praticamente

hegemônico no período anterior, marcado pela intermediação da Igreja

Progressista.

Ainda segundo Scherer-warren, essa mudança de “serviço” para “movimento” refletiu,

na época, em termos práticos em relação as negociações dos “Acordos” com a ELETROSUL,

considerando as hidroelétricas de Itá e Machadinho. O  MAB (2011b) destaca que em 1987 a

população atingida pela UHE Itá conseguiu firmar um acordo com a construtora para que

fossem criados reassentamentos coletivos. Não somente o reassentamento foi feito, mas

também a criação do conceito do que era ser um atingido surgiu por parte das pessoas que se

mobilizaram, assim como uma definição do padrão das casas, terras e da assistência para as

famílias. Neste acordo estavam previstas indenizações financeiras, troca de terra por terra e

reassentamento previsto às pessoas que não fossem proprietárias de terra a ser desalojada.

(SCHERER-WARREN, 2007, p. 8). Ainda segundo o MAB, esse acordo serve ainda hoje

como referência para as mobilizações que se realizam. Também é destacado que cada região

realizou algum tipo de acordo, considerando quais lutas foram possíveis de se fazer em cada

local.

Estas três mobilizações são consideradas as primeiras e que deram início à possibilidade

de se pensar uma articulação em nível nacional. Assim, em abril de 1989, na cidade de

Goiânia, foi realizado o Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por

Barragens (SILVA, 2007, p. 107). Nesse encontro houve a necessidade de se realizar um

reconhecimento a partir das trocas de experiências entre as pessoas. Além disso, houve o

levantamento de questões como a falta de informação, a violação dos direitos, a relação com o

meio ambiente, o deslocamento compulsório e a falta de diálogo, tanto com as empresas

quanto por parte do governo (SILVA, 2007, p. 108).

O encontro teve a participação de representantes de todo o país e conseguiu elaborar
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uma pauta nacional de luta, que foi essa:

1) Elaboração de uma nova política para o setor elétrico, com a
participação da classe trabalhadora;
2) Resolução dos problemas sociais e ambientais gerados pelas
hidroelétricas já construídas, como pré-condição para implantação de
novos projetos;
3) Cumprimento dos acordos já firmados entre os atingidos e as
concessionárias;
4) Fim imediato dos subsídios tarifárias às indústrias favorecidas pelo
setor elétrico;
5) Reforma agrária, já sob o controle dos trabalhadores;
6) Demarcação de terras indígenas;
7) Demarcação das terras das comunidades negras remanescentes de
quilombos. (SILVA, 2007, p. 108,109)

Ficou claro nesse encontro que havia uma diversidade na organização que decorria

justamente da diversidade das próprias pessoas que se organizavam. Haviam trabalhadores

rurais sem terra, pequenos produtores, povos indígenas, quilombolas, população urbana,

caboclos, sertanejos, mineiros e gaúchos, descendentes de escravizados e de imigrantes

europeus. O movimento entendeu que essa diversidade da composição da luta era algo

positivo e passou também a ser valorizada.(SILVA, 2007, p. 109).

A segunda metade da década de 1980 foi marcada também por dois fatores importantes

que foram: a redemocratização dos países latino-americanos e a globalização. Nesse sentido,

houve também uma mudança na forma como os movimentos sociais se relacionaram,

buscando ampliar a articulação em redes mais abrangentes, e visibilidade nas esferas públicas

(SCHERER-WARREN, 2007, p. 9). As articulações internas começam a ganhar força, e

também se iniciam articulações a nível internacional. Em 1988 a CRAB participou em San

Francisco (Califórnia) da criação da Rede de Ação Internacional pelos Rios (International

Rivers Network) (DALLA COSTA, 1988, apud ROTHMAN, 1993 - SCHERER-WARREN p.

9)

Em março de 1991 foi realizado o I Congresso dos Atingidos de todo o Brasil, e nele foi

decidido que o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) deveria se colocar como um

movimento nacional, popular e autônomo, responsável por organizar as ações contra as

barragens, de acordo com cada realidade e com o que fosse deliberado pelo Congresso.

Também foi instituído que o dia 14 de março seria o Dia Nacional da Luta Contra as

Barragens (MAB, 2011c). Houve ainda uma importante mudança na concepção do MAB em

relação ao seu problema central, que passou a ser a compreensão de que o modelo energético

estava errado, utilizando como palavra de ordem “TERRA SIM, BARRAGEM NÃO!”

(MAB, 2011c).
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Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro
28

A partir disso, o MAB passou a propor um modelo de gestão da energia que entendesse

o povo e o estado como soberanos (planejamento, decisão e execução), defendesse a

estatização do setor elétrico, pensasse fontes alternativas de produção (através de

investimento e pesquisa) e priorizasse as questões socioambientais, além da correção do que

já se havia desperdiçado  na transmissão e distribuição da energia (SILVA, 2007, p. 113). É

importante ressaltar também que o MAB acredita no potencial de outras matrizes de energia,

como a biomassa, eólica, solar e fotovoltaica, assim como no uso de pequenas centrais

hidroelétricas (PCHs); defende também a repotencialização de usinas com mais de 20 anos e a

redução de perdas do sistema já existente  (SILVA, 2007, p. 114).

O MAB passou a ter uma estrutura mais centralizada e hierarquizada, para que assim

fosse possível organizar reuniões a nível local e nacional. O grupo de base é o primeiro

mecanismo, feito para organizar as pessoas atingidas que foram expropriadas; a mobilização

se da a partir das barragens; tendo mais de uma barragem por região, essa deve ser organizada

por região (SILVA, 2007, p. 112). Vieria (2002, p. 74, apud Silva 2007, p. 115) destaca que a

década de 1990 exigiu uma maior burocratização e institucionalização dos movimentos

28 Disponível em: http://www.cpvsp.org.br/. Acessado em 03/11/2020.

Imagem 21: Capa do Jornal Enchente do
Uruguai. Ed. 36. Abril de 1991.

http://www.cpvsp.org.br/"
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sociais devido ao refluxo que esta década trouxe em relação às organizações populares. A

instância máxima da organização e o momento no qual todas a comunidades atingidas e

simpatizantes podem expressar-se, ocorre no Congressos Nacional anual. Além do

levantamento de pautas e estratégias de luta, esse evento serve como um momento de

encontro, de animação interna e de afirmação perante os amigos e a sociedade (SILVA, 2007,

p. 116).

A virada da década de 1980 para 1990 foi também marcada pela ascensão do

neoliberalismo e a desestatização do patrimônio público brasileiro através do Plano Nacional

de Desestatização (PND). Dessa maneira, a energia elétrica e diversas hidroelétricas do

Sistema Interligado Nacional, foram entregues a empresas transnacionais. Isso fez com que

aumentasse a dificuldade das negociações do MAB, dado que o diálogo não era mais feito

com o estado, mas sim com empresas privatizadas (MAB, 2011d).

Considerando agora o meio ambiente de uma maneira mais efetiva em seu discurso, e

continuando com o posicionamento contrário à forma com era gerida a energia, a palavra de

ordem passou a ser “ÁGUAS PARA VIDA, NÃO PARA MORTE!’ (MAB, 2011d). Através

da articulação em nível nacional, o MAB ampliou sua atuação e passou a compreender

diferentes frentes de atuação: 1 - continuidade do ativismo de base; 2 - articulações nacionais

e internacionais (articulação em rede); e 3 - mobilizações e protestos em praça pública para

dar mais visibilidade e pressionar os órgãos estatais. (SCHERER-WARREN, 2007, p. 11)

O início da década de 1990 também foi marcado pelo reconhecimento de que havia a

nível internacional uma discussão e articulação possível de ser realizada em relação às

hidroelétricas. Em 1997 houve o 1º Encontro Internacional dos Povos Atingidos por

Barragens, que aconteceu em Curitiba (PR), marcando a mudança de percepção de

articulação. O encontro teve a participação de 20 países e dele saiu a Declaração de Curitiba,

que unificou a luta das pessoas atingidas em todo mundo. Desse encontro foi tirado o dia 14

de março como Dia Internacional da Luta Contra as Barragens (MAB, 2011d).
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Fonte: Afirmações Políticas do 7º Encontro Nacional do MAB
29

Na virada de 1999 para 2000 houve a mudança de relação com os encontros. Antes os

congressos eram os espaços de deliberações, depois os encontros passaram a serem adotados.

Segundo o MAB (2013g):

Fomos afirmando e formulando nossa concepção de movimento

popular, onde não é o voto nos congressos a expressão mais importante. Mas

o que passa ter mais força é a participação de atingidos/as inseridos

organizadamente no movimento, que fazem o debate, formulam propostas a

serem incorporadas pelo conjunto da organização. (MAB, 2013g, p. 11).

Na década de 2000, houve diversas iniciativas importantes. Em 2003, o MAB

encaminhou ao Ministério de Minas e Energia uma pauta com diversas reivindicações,

abrangendo uma série de questões. No  “Dossiê: Ditadura Contra as Populações Atingidas por

Barragens Aumenta a Pobreza do Povo Brasileiro (MAB, 2004)”, o documento sintetiza as

três dimensões que o movimento desenvolveu em sua trajetória. (SCHERER-WARREN,

2007, p. 12). Em 2005, o MAB recebeu a relatora da ONU para os Direitos Humanos, Hina

Jilani, que visitou o acampamento e constatou as violações e recomendou que fossem feitas

mais ações contra as empresas. (MAB, 2013e). Em 2006 houve o 2º Encontro Nacional dos

Atingidos por Barragens, em Curitiba/PR. Nele as palavras de ordem se tornaram “ÁGUA E

ENERGIA NÃO SÃO MERCADORIAS!”

Na história do MAB é possível perceber que ao longo dos anos, dentro de sua

29 Disponível em https://issuu.com/mabnacional/docs/7__encontro_mab_web. Acessado em 29.02.2021

Imagem 22: Recorte da publicação Afirmações Políticas do 7º Encontro
Nacional do MAB. Imagens dos Primeiros encontros internacionais

https://issuu.com/mabnacional/docs/7__encontro_mab_web"
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construção de luta, há um refinamento nas pautas e no seu posicionamento. Esse

aprimoramento e rearticulação se dão por meio das próprias mudanças de contextos em que se

encontrou, e da ampliação e complexificação das leituras histórico-sociais nos quais estão

inseridos. Assim, a questão de gênero dentro do movimento tornou-se cada vez mais presente

ao longo de seu processo de formação e, em anos mais recentes, passou a incorporar

estratégias de luta, resistência e articulação por meio das análises em relação à opressão das

mulheres que passam no contexto de atingidas. Em 2011, houve o Iº Encontro das Mulheres

Atingidas por Barragens, que contou com cerca de 500 mulheres (MAB, 2013e).

Durante o tempo de análise da forma como as mulheres são atingidas, o MAB ressalta

como a construção de gênero impacta em diferentes níveis. A partir da questão da divisão do

trabalho, há um aumento da demanda de trabalho doméstico, tornando-o mais árduo. Dado

que nos locais onde se constroem barragens, há escassez de energia e água e, assim, a

necessidade de maiores deslocamentos. Além disso, por as mulheres ocuparem em sua

maioria funções doméstica e possuírem uma relação mais próxima com a comunidade, elas

também são as que mais sofrem com a degradação destas, considerando que possuem uma

rede de apoio de vizinhos e familiares em diferentes âmbitos (Mulheres Atingidas, 2013). Por

todas essa razões, o MAB foi considerando dentro de seu discurso e propostas políticas, ações

que contemplassem especificamente às mulheres. É dentro desse contexto que o Núcleo de

Mulheres surge e a produção das arpilleras.
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2.2 - A produção de arpilleras e a formação do Núcleo de

Mulheres Atingidas

Arpilleria é um tipo de bordado chileno, que teve grande notoriedade durante a

ditadura de Pinochet, durante a década de 1970. Esta tradição surge em um grupo de

bordadeiras da Isla Negra, na região do litoral central do Chile. Os trabalhos foram

desenvolvidos com o intuito de denunciar as violações dos direitos humanos que estavam

ocorrendo, tendo como bordadeiras as mães de pessoas que haviam desaparecido ou que

foram assassinados pela ditadura. O bordado era feito com tecido das roupas dessas pessoas e:

[...] montadas em suporte de aniagem, pano rústico proveniente de sacos de

farinha ou batatas, geralmente fabricados em cânhamo ou linho grosso. Toda

costura foi feita a mão utilizando agulhas e fios. Às vezes são adicionados

fios de lã à mão ou em crochê, para realçar os contornos das figuras.

Normalmente, o tamanho dessas obras era determinado pela dimensão do

saco. Uma vez consumido seu conteúdo, ele era lavado e cortado em seis

partes, possibilitando assim que o mesmo número de mulheres bordasse suas

própria história, a de sua família e de sua comunidade. A tela de fundo se

chama arpillera, dando o nome a essa expressão artística (BACIC, 2012, p.

8.)

Essas produções tiveram um papel determinante para a reconquista dos direitos

humanos durante a ditadura chilena, tendo suas praticantes inclusive sido perseguidas. A

igreja Católica teve papel importante na difusão dessas produções, no avanço das denúncias

de violações e na reconquista dos direitos. Houve repercussão na mídia da época, sendo que o

jornal  La Segunda estampou na capa de uma de suas edições: “Ministro ordena ampla

investigação sobre tapeçarias difamantes (BACIC, 2012, p. 10). Junto com outras entidades da

sociedade civil, as mulheres chilenas foram às ruas e juntos realizaram manifestações.

Pressionados, a Junta Militar e o então presidente General Pinochet convocaram um plebiscito

para a continuidade de seu governo e perderam. Em 1988 o Chile passa então para o seu

processo de transição para a democracia.

Em sua dissertação de mestrado, intitulada “Memória de Resistência: arte e oralidade de

mulheres atingidas pela UHE Belo Monte (PA)” (2018), Jéssica Feiteiro Portugal reconstrói a

narrativa da implementação da Usina de Belo Monte em Altamira a partir da história oral de

algumas mulheres que fazem parte do MAB. O caso da UHE Belo Monte é significativo para

se pensar a questão da mulher dentro da participação e ação política do MAB, desde o

momento de seu reconhecimento enquanto mulher atingida, passando pela aproximação com

o MAB, a criação dos grupos de base e liderança nas negociações com as empresas
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construtoras, lideranças essas nas articulações táticas como na ocupação da RUC30 Jatobá para

pressionar a liberação dos imóveis para as pessoas reassentadas.

Durante o processo de reconstrução da história de luta dessas mulheres, a autora

identificou as bases das aproximações do núcleo de mulheres e a técnica de arpillera duante o

depoimento de Dona Bolo (PORTUGAL, 2018, p. 67), mulher atingida e militante do MAB.

As  primeiras oficinas teriam acontecido em 2014 na região de Altamira, justamente pelo

aumento exponencial dos mais diferentes tipos de violência contra as mulheres. O primeiro

contato com a técnica arpillera teria sido no ano anterior, em 2013, depois que algumas

mulheres do MAB participaram de articulações com movimentos internacionais, em especial

nas oficinas que aconteceram na Argentina (PORTUGAL, 2018, p. 122).

Sobre a maneira como a produção dos bordados é fomentada pelo MAB ela explica:

Desde então, o MAB tem desenvolvido o trabalho de produção de arpilleras

como uma metodologia da linguagem de resistência de mulheres atingidas

pela construção de hidroelétricas no Brasil, sobretudo por meio da produção

de testemunhos têxteis representados pelas arpilleras das cinco grandes

regiões do Brasil. [...] O MAB define o trabalho realizado a partir da

produção de arpilleras como uma metodologia feminista de educação

popular, na qual as mulheres encontram a possibilidade de compartilhar as

histórias de suas experiências individuais e coletivas e, além disso, com a

técnica, as mulheres se identificam e participam de forma ativa na

organização do movimento social. Segundo o Coletivo de Mulheres do

MAB, a partir da internacionalização do Movimento no trabalho de

organização e formação das mulheres atingidas, começou-se a desenvolver,

nos últimos quatro anos, a metodologia de construção de arpilleras em todo

o Brasil. (PORTUGAL, p. 123)

A formalização do Núcleo de Mulheres Atingidas aconteceu alguns anos mais tarde,

em 2018, também no contexto das atingidas pela barragens do Belo Monte. Abaixo vemos o

registro fotográfico desse primeiro encontro.

30 Reassentamento Urbano Coletivo.

Imagem 23: Fotografia da criação do Coletivo de Mulheres Atingidas pela Barragem de Belo
Monte
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(Fonte: Jéssica Portugal, 2018)

As mulheres do MAB encontraram forças umas nas outras, e na produção dos

bordados apoio e sentido de comunidade. Existe uma percepção de si que acontece durante o

sofrimento que se torna a força que conduz desde as ações mais imediatas a serem tomadas,

quanto às análises de contexto, proposições, encaminhamentos de pautas e condução de ações.

Da mesma maneira, elas encontraram um espaço para a construção de si como sujeitos

políticos.

A citação de Alacídia, uma das entrevistadas por Jéssica, evidencia sua percepção

sobre a participação das mulheres na luta travada pelo MAB

As mulheres que têm coragem de lutar. A mulher é que vai lá pra frente e

luta pelos seus direitos, luta pelos direitos da saúde, da cultura, educação,

lazer, trabalho, amor liberdade e segurança. Porque é ela que mais tem

coragem de ir na frente de uma luta, mais até dos que os próprios homens.

Quando você vê uma manifestação, a maioria é mulher, porque mulher é

decidida. (PORTUGAL, 2018, p. 160)

No Brasil, considerando o contexto do MAB e sua atuação, a produção das arpilleras

amplia os seus sentidos para o que acontece em relação ao setor energético. Assim, outras

temáticas são apresentadas, funcionando também como fontes de suas histórias e denúncia,

assim como instruments de anunciação dos projetos políticos que defendem.

Na arpillera abaixo, intitulada “Epidemia Psicossocial” (2014), feita pelas mulheres

atingidas pela Vale do Rio Doce na região de Itueta (MG), vemos a transformação que a

paisagem rural sofreu após o rompimento da barragem na região. O espaço delimitado possuí

a predominância do marrom, simbolizando a cor da lama. Os diferentes elementos que

compõem a imagem, como o rio que cruza horizontalmente o bordado, o barco inserido dentro

desse rio, uma estrada ao lado direito, árvores e casas nas duas margens do rio possuem um

‘X’ bordado encima, simbolizando a perda material que tiveram. As mulheres que aparecem

na imagem estão com os braços erguidos, em desespero. A dimensão do impacto pós o

rompimento vem também no título e na descrição que acompanha a imagem, que buscam

evidenciar justamente a dimensão psicológica.
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Fonte: Fotografia de Laila P. Siqueira, 2018.

O impacto psicológico é colocado também no relatório aprovado pelo Conselho de

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de 2014 (CDDPH): A legenda da imagem nos diz:

Segundo relatório aprovado pelo CDDPH (2010), a barragem de

Aimorés violou 11 direitos humanos. No relatório, vários são os relatos

acerca de uma espécie de epidemia psicosocial, descrita como depressão

coletiva, além de 4 tentativas de suicídio. O depoimento de um psicólogo

citado no relatório sintetiza: “Falta felicidade, as pessoas não estão felizes.

isso não se consegue colocar em número, é fundamental: as pessoas não

estão felizes”.

Como vimos, ao longo da existência do MAB houve um adensamento das pautas

levantadas, assim como houve uma ampliação da compreensão do que é ser uma pessoa

atingida. Isso fica bastante evidente quando analisamos as palavras de ordem que o

movimento adotou e que se reestruturam a partir do contexto em que estão inseridos.

“MULHERES, ÁGUA E ENERGIA NÃO SÃO MERCADORIAS” passou a ser uma palavra

de ordem dentro do movimento a partir do momento em que se identificou que as mulheres

eram as principais atingidas pelos conflitos gerados por esse modelo energético, assim como

se reconheceu também que eram as principais forças de resistência dentro das comunidades.

O trabalho abaixo é uma arpillera que se chama “MULHERES, ÁGUA E ENERGIA

NÃO SÃO MERCADORIAS”, produzida pelo coletivo em 2014 e exposta na mostra que

Imagem 24: Atingidas de Itueta (Vale do Rio Doce), 2014. Epidemia
Psicossocial. Acervo MAB
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aconteceu em 2015, no Memorial da América Latina. A descrição apresentada no catálogo diz

que o trabalho foi pensando dividido em cenas, sendo todas elas convergem para o centro,

local em que estão as mulheres em posição de luta, com a bandeira levantada, que da título a

obra. Cada cena é bordada com uma estampa de tecido diferente, e cada cena representa uma

questão necessária a ser resolvida para que as mulheres possam ir a luta:

um homem com uma criança no colo representa a necessidade de

dividir o trabalho doméstico e de cuidados; a presença de espaços próprios de

auto-organização das mulheres ao redor da bandeira do MAB, para fomentar

processos de empoderamento; autonomia financeira para poder tomar as

próprias decisões/ a reinvindicação do direito a luta e não ser criminalizada;

o acesso às políticas públicas, como educação, saúde e transporte público e

de qualidade; assim como o fim da violência doméstica contra as mulheres

que são coagidas e chantageadas dentro de casa (Catálogo, 2015, p,26.).

Fonte: Catálogo “Arpilleras: Bordando a Resistência”, 2015.

Existem dois pontos destacados pelo movimento em relação à construção da ideia de

“atingido” e que passa pela questão de gênero. Em relação às indenizações da Barragem de Itá

(1987), por exemplo, o valor que seria destinado às mulheres foi calculado percentualmente

menor em relação à força de trabalho dos homens (Mulheres Atingidas, 2013). Além disso, é

comum nas indenizações as empresas considerarem que pessoas atingidas são aquelas que têm

a posse do território (território-patrimonialista), o que por si só o MAB já não considera como

Imagem 25: Arpillera “MULHERES, ÁGUA E ENERGIA NÃO SÃO
MERCADORIAS”, (Autoria Coletiva, 2014)
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a forma de se conceitualizar o que é ser uma pessoa atingida. Somado a isso, existe a questão

de que as mulheres são minoria entre os titulares de propriedades (Mulheres Atingidas, 2013).

Antes, nos espaços de deliberação nos quais são decididos encaminhamentos e políticas,

também há resistência em se ouvir e pautar o que é dito pelas mulheres, por não reconhecerem

em seus posicionamentos força política (MULHERES ATINGIDAS, 2013).

Ser mulher nesse contexto das hidroelétricas não só implica desigualdade em termos de

valor monetário, mas também violência física. Um dos principais pontos em relação às

violências que são cometidas contra as mulheres são as violências sexuais, tanto exploração

sexual do trabalho como ‘cárcere sexual31’. Vemos esta denúncia na arpilleira intitulada

“Boate Xingú”, que conta a história de uma jovem de 16 anos que conseguiu fugir do canteiro

de obras da Usina Hidroelétrica Belo Monte em 2013, na região de Altamira (PA)

(Fonte: Catálogo “Arpilleras: Bordando a Resistência”, 2015).

O hotel que fica próximo às escolas, representado na parte superior esquerda no

bordado, é o espaço alugado pelos trabalhadores para receberem prostitutas. Evidencia

também como esta relação foi incorporada no cotidiano da cidade. Os homens enfileirados

representam tanto a fila para se relacionarem com as mulheres que foram prostituídas, como a

disciplina rígida que eles tem dentro do canteiro. A partir dessa fila podemos pensar também a

relação de exploração que os trabalhadores sofrem em diferentes instâncias e que cria um

31 Chamei de ‘cárcere sexual’ as mulheres que são obrigadas a ficarem nos acampamentos para
construção das barragens se prostituindo.

Imagem 26: Atingidas da Região de Altamira, 2014. Boate
Xingú. Arpillera. Acervo MAB
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ciclo de diferentes explorações. Esses trabalhadores são considerados também na Proposta

para um Projeto Energético Popular (PEEP), no que diz respeito à lógica da terceirização que

sofrem, bem como a precarização do seu trabalho. São incentivados financeiramente a ficarem

nos canteiros de obras sem viajar para visitar suas famílias, e acabam frequentando as casas de

prostituição. São comuns os relatos de mulheres que sofrerem violências depois da chegada

dos empresas de hidroelétricas na região.

Em um documentário produzido pelo MAB, Jirau e Santo Antônio: relatos de uma

guerra amazônica (2016), é contado o estupro de uma jovem da região:

Na primeira semana que começaram a chegar os peões da usina, as famílias,

a comunidade era pequena então as pessoas se conheciam. E tinha uma

senhora que ela trabalhava na carvoaria comigo e ela tinha uma moça muito

bonita em casa. E aí eles começaram a rodear a moça. Então na primeira

semana que eles chegaram, eles estupraram essa menina, saindo do trabalho.

Ela saía 23h. Estupraram a moça, foi tirado 12 camisinhas dos orifícios da

menina. E a usina pra disfarçar que não peão dela, entendeu.. então a moça

de integridade, uma moça correta. A menina era virgem. Tiraram pedaços do

corpo da menina, mordida, entendeu? E deixaram a moça morrer amarrada,

sangrando no campo de futebol. As crianças que acharam a menina. Havia

prostituição dentro do banheiros das escolas. Os peão que não trabalhavam a

noite, eles ficavam durante o dia na porta das escolas assediando as meninas.

Houve um índice muito grande, descontrolado de doença venera na cidade

entre jovens de 10, 12, 14, 15, 16 anos. Mães que na época, meninas que na

época tiveram filhos com 10 anos aqui, entendeu? Existe um número de 15

jovens que a gente sabe que são mães de filhos de barragens. Tem filhos de

barrageiro que não sabe quem é o pai. É.... eu vi homens estuprados [...]

Vimos neste subcapítulo a origem do bordado arpilleira e quando o MAB passou a

realizar essa produção para falar de seus sofrimentos. Nos próximos subcapítulos apresentarai

outras imagens que foram produzidas pelo MAB e o Núcleo de Mulheres, tanto imagens que

resultaram do filme que produziram e do qual analisarei alguns fotogramas, como arpilleiras

e fotografias. As minhas leituras dessas imagens não buscam categorizar ou determinar uma

leitura específica sobre esses trabalhos, mas sim compartilhar aquilo que me chamou atenção

nelas e que resultou da confrontação com as imagens de catástrofe apresentadas

anteriormente.
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2.3 - Amor

Neste subcapítulo, veremos quais são os discursos e imagens que reverberam no filme

Arpilleras: Atingidas por Barragens Bordando a Resistência” (2015), produzido pelo MAB

Entendo que as narrativas dessas mulheres não estão, e não podem, se prender a uma narrativa

que as desvinculem de sua própria força, luta e estratégia. Com isso, quero argumentar que

existem elementos, tanto de análises quanto de luta e resistência, que muitas vezes são vistos

como secundários, ou menos importantes quando comparados, por exemplo, como o discurso

desenvolvido de acordo com a epistemologia ocidental que vimos no primeiro capítulo. Isso

se dá muitas vezes pela necessidade de se falar, e com todo o direito, sobre dimensões

materiais que foram perdidas. Contudo, o colonialismo insere-se em diferentes níveis de

ataque, e um deles, e tão determinante quanto, se passa pela dimensão subjetiva. Neste

subcapítulo, veremos a questão do amor em relação as políticas colonialistas e as imagens de

catástrofes.

bell hooks, em seu texto “Vivendo de Amor” (s/d), traduzido e publicado pelo portal

Geledés em 2010, nos mostra como as subjetividades das populações negras e afro-

diaspóricas são impactadas considerando as políticas coloniais e colonialistas. Ela argumenta

a partir do conceito amor e, para criarmos uma relação entre o amor e o que se afeta

considerando as relações políticas, proponho chamarmos aqui de “política do desamor” aquilo

que visa o aniquilamento da subjetividade humana enquanto este projeto político. Assim,

segundo ela:

Expressamos amor através da união do sentimento e da ação. Se

considerarmos a experiência do povo negro a partir dessa definição, é

possível entender porque historicamente muitos se sentiram frustrados como

amantes
32

. O sistema escravocrata e as divisões raciais criaram condições

muito difíceis para que os negros nutrissem seu crescimento espiritual. Falo

de condições difíceis, não impossíveis. Mas precisamos reconhecer que a

opressão e a exploração distorcem e impedem nossa capacidade de amar.

(HOOKS, 2010)

O amor se insere em uma dimensão espiritual, que constitui os seres, estrutura relações

e impacta, tanto em uma subjetividade individual como coletiva, sendo ela familiar ou

comunitária. Dessa maneira, o impacto do processo escravocrata bem como a continuação do

sistema que originou essa modalidade, o colonialismo e seus desdobramentos, o capitalismo,

32 O texto pensa a questão do amor de uma maneira ampla, não somente em relação ao amor ‘de casal’.
Dessa maneira, ‘amantes’ aqui pode ser compreendido como ‘seres que amam, que possuem a capacidade de
amar”.
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partem de uma política de desamor contra as populações e entre elas. No caso deste trabalho,

vemos essa política através da imposição das hidroelétricas e das populações atingidas que

não aparecem nas narrativas da ciência como vimos no primeiro capítulo. O que costuma

interessar é reconstruir o surgimento do setor da energia, especificamente das águas, seu

regulamento jurídico, porém nunca seu impacto nas pessoas e muito menos sua dimensão

colonialista que faz com que a população se torne atingidos pelas barragens, sobretudo

aqueles que já sofreram com o colonialismo, pois muitos são descendentes dos escravizados,

pessoas pobres afro-diaspóricas. Não são poucos os sofrimentos pelos quais as mulheres

atingidas e toda a comunidade passam, através dessa política como algumas citações já

mostraram.

hooks argumenta justamente que, para de alguma maneira barrar essa política contra as

subjetividades das populações negras e afro-diaspóricas, é necessário considerarmos a

dimensão do amor também como um ato político. Retirando-o de uma análise trivial, banal e

quase romântica, e inserindo-o na sua dimensão comunitária, espiritual e que cria e gera vidas:

O amor precisa estar presente na vida de todas as mulheres negras, em

todas as nossas casas. É a falta de amor que tem criado tantas dificuldades em

nossas vidas, na garantia da nossa sobrevivência. Quando nos amamos,

desejamos viver plenamente. Mas quando as pessoas falam sobre a vida das

mulheres negras, raramente se preocupam em garantir mudanças na

sociedade que nos permitam viver plenamente. Geralmente enfatizam nossa

capacidade de “sobreviver” apesar das circunstâncias difíceis, ou como

poderemos sobreviver no futuro. Quando nos amamos, sabemos que é

preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar condições para viver

plenamente. E para viver plenamente as mulheres negras não podem mais

negar sua necessidade de conhecer o amor (HOOKS, 2010)

Podemos entender, então, que as oficinas para a produção de arpilleiras, funcionam

também como um espaço de resistência, luta, autonomia e criação de comunidade.

No filme Arpilleras: Atingidas por Barragens Bordando a Resistência” (2015), vemos

as realidades de mulheres de diferentes regiões do Brasil, que através de seus depoimentos

nos apresentam suas histórias. A arpillera aparece como um elemento de conexão entre elas,

pois uma peça viaja para levar seus testemunhos umas as outras. Cada mulher borda sua

história na arpillera e a passa para a próxima junto a uma carta que consta sua história. Assim,

ao final do filme, essa arpillera passou por diversas regiões e carrega uma narrativa coletiva,

em nível nacional. Conforme, o filme reúne entrevistas, a leitura das cartas e o retorno aos

lugares em que as atingidas moravam, bem como aqueles onde moram atualmente.

Ao todo foram entrevistadas 10 mulheres, são elas: Claídes Helga Khowald, , Simone
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Maria da Silva e Marta Castana do Espítiro Santo, Maria de Fátima da Conceição Avares,

Elaine C. S. Melo, Maria Alacídia da Silva Mota, Debastiana Castilho, Patrícia José de Souza,

Margarida Calisto Olímpio e Mamrina Calisto Alves.

As entrevistas acontecem em lugares que fazem parte da história dessas mulheres,

mescladas com imagens do passado através de inserts de fotografias do arquivo pessoal. A

câmara acompanha as mulheres no local onde moravam anteriormente, e também no local

onde vivem hoje. A introdução do filme é realizada por meio de uma animação e possui

narração em voz over de Dira Paes. O texto enfatiza o lugar da memória e a necessidade dessa

para a própria condição de existência no presente. Fala-se na relação com a produção chilena,

a questão da resistência da ditadura e a relação das mulheres nessa construção histórica.

Sublinha-se o papel subversivo que consiste em transformar aquilo que era visto como

fazendo parte do ambiente doméstico em ferramenta de luta, resistência e articulação política.

 A primeira imagem que aparece é de Claídes andando pelos escombros do lugar onde

morava e que hoje está tomado por plantas. Ela aparece de costas para a câmera que a

acompanha na caminhada. Depois aparece uma imagem de arquivo onde é mostrada com sua

família, preparando-se para mudar deste mesmo local anos atrás. Esse tipo de imagens se

intercala junto com as imagens oficiais do MAB. Ela então inicia lendo a carta que prepou

para ser entregue a próxima mulher para, então, começar a se apresentar e contar sua  história.

As regiões nas quais essas mulheres moram/moravam também são bastantes

significativas para a história do desenvolvimento do setor hidroelétrico brasileiro e para a

construção do MAB. Itá, por exemplo, foi uma das regiões que abrigou o estágio inicial de

desenvolvimento do MAB, e Belo Monte no Xingu é ainda hoje uma das regiões mais

disputadas33. A região de Mariana e Brumadinho ganharam espaço na mídia, o que ajudou a

ampliar as discussões acerca dessas questões, sobretudo depois do rompimento da barragem

da Vale em Mariana em 2015. Em relação à Mariana, outras movimentações surgiram

também, como o jornal A Sirene, editado pelas pessoas da região e que atua desde fevereiro

de 2016, acompanhando e registrando a situação na região.

Na entrevista com Claídes, por conta da montagem com imagens de seu arquivo

pessoal, temos uma dimensão maior do sentido da perda que ela teve. Ela mostra imagens da

família em sua antiga casa, o pé de roseira que cultivava, e também imagens das reuniões que

fez quando entrou para o MAB. Existe também a construção da sua imagem enquanto

importante referência na luta contra as barragens, por meio de entrevistas com os filhos, que

33 A Folha de São Paulo criou uma espécie de Dossiê contando sobre a história deste empreendimento
chamado “Tudo Sobre a Batalha de Belo Monte”.
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narram e reconhecem o seu papel enquanto mulher de luta e lembram as questões que passou.

Um dos exemplos citados é que, por ela ser a única mulher atuando na militância na ocasião,

não foi muito bem vista e foi chamada de “puta” por isso. Por outro lado, ela comenta isso

com um certo bom humor, pelo fato de ela ter sido a única mulher teve direito a um banheiro

só pra ela nos espaços de organização política.

As cenas que mais me marcaram em sua entrevista, são as que mostram ela retornando a

antiga casa onde morava, e que hoje está tomada por conta do mato que cresceu. Ela caminha

pelas ruinas da casa, comentando qual cômodo era qual e quais relações afetivas aconteciam

ali. Sobre essas cenas proponho algumas leituras considerando seu contexto, nomeadamente o

colonialismo e capitalismo, e o desenvolvimentismo, que já foram abordados anteriormente.

No modelo desenvolvimentista, sua proposta última seria a de um avanço com a ideia

do tempo, considerando que o futuro será melhor se deixarmos os modelos do passado, a

partir de novas tecnologias e outros usos dos intensos dos “recursos naturais”. Quando se

instala uma barragem, há também uma ruptura temporal com o momento em que aquelas

pessoas estão inseridas, ou seja, seus modos de vida são percebidos como ultrapassados, e

sugere-se que há a necessidade de se avançar no tempo. A instalação de uma barragem marca

essa outra percepção do tempo, mas que cria justamente o efeito muito complexo. Durante a

caminhada de Claídes, temos a impressão que estamos caminhando em um sítio arqueológico,

com ruínas de um passado muito distante. O mato toma conta dos caminhos, o que eram casas

cheias de vida mas que agora são ruínas. A torre da igreja agora serve como ponto turístico e,

vista de longe, em meio a todo espaço da barragem, cria uma sensação de um espaço místico,

que reforça ainda mais o alagamento de uma comunidade para a criação do empreendimento.

A torre da Igreja permanece como um suspiro de uma história comunitária que se dissolveu.
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Fonte: MAB Produções, 2015.

Fonte: MAB Produções, 2015.

Sua fala e as imagens dos arquivos nos localizam em um momento historicamente

recente, que é a década de 1970. Sua fala, no entanto, está localizada no ano de 2015, ano da

gravação do filme. O efeito causado pela construção da barragem não é o proposto pela ideia

desenvolvimentista, é justamente o seu oposto mesclado ao presente. Ou seja, ao invés de se

construir um futuro, se constrói um passado  arqueológico. A visita de Claídes ao espaço que

era sua casa se dá no sentido de tentar compreender nessas ruinas as bases daquilo que

aconteceu. Esse passado arqueológico, contudo, não é feito a partir de um processo de

distanciamento temporal, de uma mudança de tempos históricos, mas sim a partir da

imposição de uma determinada noção de tempo histórico sobre outra, sendo que ambas

coincidem em um mesmo momento. Ao invés do desenvolvimentismo criar futuro, cria

passado, cria uma arqueologia do tempo presente, que podemos entender como a imposição

de uma noção de temporalidade, vivências, economias, gestão de vida, espaço e, em especial

Imagem 27: Claídes andando pelo local onde morava depois de reassentada em
Arpilleras: Mulheres atingidas Bordando a Resistência

Imagem 28: Vista de Torre da Igreja de Itá depois do alagamento para a construção da
barragem em Arpilleras: Mulheres atingidas Bordando a Resistência
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para nossa discussão, água e energia, sobre outra, a partir do projeto desenvolvimentista,

derivado do processo colonialista de poder.

Fonte: MAB Produções, 2015.

Fonte: MAB Produções, 2015.

O filme articula assim a visão daquelas pessoas que passaram por uma vivência que está

diretamente ligada com o processo neocolonial como extensão do colonialismo histórico

brasileiro. O conceito de “colonialidade de poder” de Anibal Quijano pensa justamente o

período colonial enquanto momento histórico, mas alerta que ainda possui reverberações ou

práticas que permanecem no tempo presente. Sobre isso Ramón Grosfoguel comenta:

O século XVI lança uma nova matriz de poder colonial que, nos finais do

século XIX, havia alastrado a todo o planeta. Indo um passo além de

Quijano, conceptualizo a colonialidade do poder como um enredamento ou,

Imagem 29: Claídes andando pelas ruínas de sua antiga casa em Arpilleras: Mulheres
atingidas Bordando a Resistência

Imagem 30: Claídes andando pelas ruínas de sua antiga casa em Arpilleras: Mulheres
atingidas Bordando a Resistência



74

para usar o conceito das feministas norteamericanas de Terceiro Mundo,

como uma interseccionalidade (Crenshaw, 1989;Fregoso, 2003) de múltiplas

e heterogéneas hierarquias globais (“heterar-quias”) de formas de dominação

e exploração sexual, política, epistémica, económica, espiritual, linguística e

racial, em que a hierarquia étnico-racial do fosso cavado entre o europeu e o

não-europeu reconfigura transversalmente todas as restantes estruturas

globais de poder. O que a perspectiva da “colonialidade do poder” tem de

novo é o modo como a ideia de raça e racismo se torna o princípio

organizador que estrutura todas as múltiplas hierarquias do sistema-mundo

(QUIJANO apud GROSFOGUEL, 2008, p. 123).

Isso faz pensar como os processos derivados de um modelo colonial ainda estão

presentes nas estruturas da episteme dominante atual e que continuam gerando novos modos

de destruição e desamor. O amor apresentado no filme diz respeito a uma força que liga as

pessoas à comunidade, aos afetos, à memória e é aquilo que proporciona forças para as ações

de luta.

Em “Vivendo de Amor” (s.d.) bell hooks entende o processo pelo qual pessoas negras

reprimiram e reprimem as emoções por terem no seu histórico a violência colonial. Ela aponta

que a partir da repressão desses sentimentos, devido à necessidade de seguir em frente e lidar

com os problemas concretos que foram criados a partir do processo escravocrata, a

agressividade e a violência são reproduzidas, naturalizadas e como o amor nesses contextos é

interpretado como fragilidade ou como não sendo importante enquanto um espectro de luta.

No entanto, ela aponta justamente como é necessário que as pessoas negras, especialmente as

mulheres negras se permitem que o amor ganhe espaço em suas vivências para poder criar

uma relação de vida plena e apenas não sua sobrevivência:

Geralmente enfatizam nossa capacidade de "sobreviver" apesar das

circunstâncias difíceis, ou como poderemos sobreviver no futuro. Quando

nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar

condições para viver plenamente. E para viver plenamente as mulheres

negras não podem mais negar sua necessidade de conhecer o amor. (HOOKS,

2010)

A questão do amor para as populações negras que foram escravizadas no momento da

colonização, ou que hoje experimentam as ações derivadas do colonialismo de poder, está

marcado pela desumanização, que, por sua vez, é gerada pelo desamor como determinante na

reformulação das subjetividades. Assim, o amor não poderia ser negligenciado nos processos

de luta, uma vez que é a partir dele que é possível a reconstituição da humanidade da qual

foram tiradas essas pessoas. Não se trata de uma visão simplista ou romantizada sobre o amor

nos processos de luta, mas antes da questão como aquilo que é capaz de assegurar a

humanidade dessas pessoas e como, a partir desse reconhecimento humanizado, é possível

proporcionar naquelas pessoas o desejo de luta frente aos conflitos vividos.
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Quando tratamos do poder colonial e seu resultante racismo estrutural, estamos

também falando da subtração das populações não brancas de seu direito de existir de acordo

com as suas próprias definições de existência. É nesse sentido então que o tornar-se sujeito

emerge como uma necessidade de reconhecimento das opressões vividas, ação e proposição

dos termos nos quais se quer viver. Aliada ao amor, está a questão de tornar-se sujeito, de se

reconhecer enquanto tal e falar por si [ter] “o direito de definir suas própria realidades,

estabelecer suas próprias identidades e nomear suas histórias (HOOKS apud KILOMBA,

2019 p. 28).

O filme articula esses dois processos, o percurso do amor na vida dessas mulheres, em

sua maioria negras, descendentes de indígenas, ribeirinhas ou brancas pobres. O diálogo entre

as mulheres de diferentes regiões do Brasil acontece tendo uma arpillera como suporte para

mediação e construção destas narrativas. Durante as entrevistas, na medida em que contam

suas histórias, essas mulheres se apresentam e nos contam como se tornaram atingidas, quais

foram suas perdas e suas expectativas para o futuro. O sentimento de amor está muito presente

em todas elas e entre elas, seja quando contam suas histórias antes de se tornarem atingidas

seja depois, como se o amor fosse o combustível para a luta e para a resistência.

O amor pelo território está marcado enquanto sentimento de luto pela perda da

territorialidade, do convívio em família, com amigos, a vizinhança e em relação à real perda

de pessoas queridas. Lembrando o amor pelo espaço surge como conforto, seja como

lembrança do cultivo de uma roseira, seja de diálogos que foram estabelecidos com o rio para

superar um coração partido, ou seja das relação de calmaria e tranquilidade que se tinha com a

cidade. A transformação do espaço e o deslocamento forçado, por causa da construção de uma

usina ou devido ao rompimento de uma barragem, obrigam essas pessoas a vivenciarem um

tipo de luto que diz respeito a sua constituição de sujeito e que passa também pela

territorialidade. Viver um deslocamento forçado para dar espaço a uma “construção

faraônica” e assim à experiência de uma série de outros tipos de luto. Como a perda do marido

que não conseguiu se adaptar no reassentamento pois “pássaro mais velho não se troca de

gaiola”. Também a perda do parceiro para o álcool ou o falecimento t de um dos maridos de

uma das entrevistadas que passou por esse processo de reassentamento.

bell hooks considera que a experiência do amor se dá a partir da combinação de

algumas dimensões, dentre elas “cuidado, comprometimento, verdade/honestidade,

conhecimento, responsabilidade e respeito” (HOOKS, 2000 p. 7). É possível reconhecer e

exercitar o amor. O amor para ela é algo a ser aprendido, e que é preciso se criar uma

definição:

Definições são essenciais como pontos de partida para a imaginação. O que

nós não conseguimos imaginar, não pode vir a ser um dia. Uma boa definição

marca um ponto de partida a nos permite saber onde nós queremos chegar.

Enquanto nós nos movemos no sentido do nosso destino desejado, nós

criamos um gráfico, criamos um mapa. Nós precisamos de um mapa para nós



76

guiar na nossa jornada para o amor-começando pelo lugar onde nós sabemos

o que significa quando falamos de amor. (HOOKS, 2000, p. 1434)

A preocupação de bell hooks consiste em criar uma definição de amor, que não é

necessariamente uma definição universal, mas uma definição que delimite o que é amor e o

que não é, pois,

 Muitas coisas que nos são ditas em relação ao amor, na verdade são outras coisas que

podem dizer respeito ao desejo de posse, autoritarismo, a manutenção do patriarcalismo, por

exemplo. Assim, cada pessoa partirá de seu conceito de amor, criará uma imagem do que é,

“um mapa” para guiá-la nessa jornada, uma jornada que tem o fim de viver o amor que fora

projetado. As questões da “verdade” ou honestidade também são fundamentais dentro das

relações que se propõem como base no amor. Após isso é possível pensar na construção do

amor no indivíduo, fundamental para poder exercitar depois o amor com outra pessoa.

Quando se tem essa relação, tem-se uma relação de comprometimento com a outra pessoa. O

amor para bell hooks é uma ação, não um sentimento (HOOKS, 2000): Assim, as formas de

ação baseadas no amor aparecem no processo de construção da luta do MAB,  na forma das

alianças comunitárias que são realizadas, no apoio e reconhecimento familiar e no encontro

entre as pessoas que são atingidas. A arpilleira surge aqui como um meio importante para

transportar “solidariedade” para a outra companheira de luta.

O amor pela comunidade é marcado pelo desejo da manutenção do “estar próximo” no

reassentamento, buscando manter os laços afetivos e comunitários de antes que já não poderão

mais acontecer dado a distribuição das casas nas RUCs. Também há um sentimento

compartilhado de felicidade ou infelicidade quando da conquista de algum direito e do

comprometimento na continuidade da luta enquanto houver alguém que não tem seus direito

assegurados.

O amor é declarado na fala de Simone Maria da Silva para Marta Castana do Espírito

Santo, companheiras de luta, como reconhecimento do amor como marcador de um encontro

entre duas pessoas na luta:

Pra mim foi assim, impactante. As palavras dela forma entrando... E eu

registrei no meu coração. Eu falei: “Que mulher, meu Deus!” Porque se você

pensar, parece que não tem esse tipo de mulher hoje. Eu falei: “Meu Deus,

que história de vida”. Que guerreira, sinceramente. Ficou registrado não no

meu pensamento, mas na minha memória, no meu coração. A partir daquele

momento que eu a ouvi falar já passei a amar ela, de imediato. Passei a ter

amor, aquele amor verdadeiro mesmo (MAB Filme 2015).

Nesta imagem vemos a transformação das “imagens de catástrofe” em “imagens de

amor, luta e resistência”. Marta Castana foi atingida pela imposição da mineradora da Vale na

região de Mariana-MG, e Simone foi atingida quando a barragem da mesma empresa rompeu

34 Tradução minha.
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em 2015, um dos maiores crimes ambientais dos últimos anos no Brasil. Elas são duas pessoas

atingidas por barragens de diferentes maneiras, uma pela construção da barragem da

mineração, tendo sido realocada para um assentamento, e a outra pelo rompimento de uma

barragem.

 O processo de construção na luta se inicia com Marta e também a partir dela se estende

a Simone, criando um ciclo de aprendizado e de luta.

Fonte: MAB Produções, 2015.

Na imagem vemos a esquerda uma foice encostada na parede a esquerda. Nosso olhar

segue imediatamente para Marta e depois Simone. Vemos que esta está com a camisa do

MAB, assim como Marta, que segura em suas mãos a carta que elas escreveram para ser

entregue à próxima mulher a ser entrevistada. A circularidade dessa imagem nos apresenta

justamente o processo de construção da atuação política, vindas de uma relação campesina,

passando pelo acesso a estrutura do MAB, a articulação política que vem do movimento e sua

organização, passando para o momento em que estas se tornam articuladoras políticas em

relação à comunidade. O amor entre elas é elemento fundante da construção política, uma vez

que é ele que cria um espaço de reconhecimento, espelhamento, inspiração e suporte para as

dores que cada uma sente, transformando essa dor em força de luta e resistência.

Imagem 31: Marta e Simone lendo a carta a ser entregue a próxima mulher em Arpilleras: Mulheres
atingidas Bordando a Resistência.
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2.4 - Luta

As imagens de luta são aquelas que evidenciam tanto os projetos políticos que o MAB

defende, considerando o que consta em sua cartilha “Propostas para um Projeto Energético

Popular” (PPEP) (2014), as que anunciam seus projetos, as que teorizam sobre os impactos do

modelo energético, as em relação às mulheres, quanto à natureza. Na imagem 32 a crítica ao

modelo energético ocorre tanto a partir do preço da conta de energia elétrica, representada

pela operadora CEPA, com através do valor da conta de R$500, assim como por meio do

antes e depois do rio, localizado acima e à esquerda da imagem. O rio está dividido em duas

partes, uma marrom escura com os peixes mortos, e outra verde com os peixes vivos. As

mulheres estão reunidas, formando um circulo ao redor da inscrição “Mulheres em Luta”,

representando sua união.

A PPEP é o documento que sistematiza as diretrizes propostas pelo MAB, no que diz

respeito ao modelo energético defendido pelo movimento. São apresentadas 13 diretrizes

pelas quais o MAB formula e propõe a gestão das águas, tendo como foco a soberania popular

através do fortalecimento do poder estatal. Assim, o PPEP se constitui também como uma

imagem, no sentido de uma visão do futuro, que é criada para o que se pretende em relação à

gestão das águas, e ao desenho mais amplo no que diz respeito aos aspectos econômicos e do

entendimento macro da relação das águas com o meio ambiente. Foi pensado, então, como um

aspecto de proposição jurídica.

Vale observar que as arpilleiras apresentam dimensões que vem de encontro com o que

se é considerado em relação aos estudos decoloniais, ou seja, a dimensão de considerar em

seus estudos sobre o sistema energético brasileiro os diferentes elementos que compõe a

percepctiva decolonial. Procura considerar não somente as questões econômicas e de classe,

mas um amplo aspecto de categorias que se enlaçam para que o projeto colonialista através do

uso das águas se firme. Assim, através das cenas apresentadas e das imagens criadas, outros

campos de discussão são abertos, colocando o sistema energético dentro de uma teia

inseparável com as questões de raça e gênero. Existe uma variedade de imagens que são

criadas em relação à questão de gênero e quais os impactos específicos que as mulheres

sofrem em relação ao contexto das barragens. Nas cenas das imagens 32, 33 e 34, vemos tanto

as denúncias que são feitas, como a relação com o feminismo e da união entre as mulheres

para a luta que cria laços e conexões que o próprio fazer das arpilleiras proporcionam.

Observamos cenas de passeatas feitas somente por mulheres e a denuncia de cárcere privado,

infelizmente muito comum dentro dos canteiros de obras.



79

(Fonte: Catálogo “Arpilleras: Bordando a Resistência”, 2015).

(Fonte: Catálogo “Arpilleras: Bordando a Resistência”, 2015).

Imagem 33: Coletivo Nacional de Mulheres do MAB,
2013. Onde estão nossos Direitos? Arpillera. Acervo MAB

Imagem 32: Coletivo de Mulheres do MAB da região de
Itaituba (2015). “Mulheres em Luta”. Arpilleira. Acervo MAB.



80

(Fonte: Catálogo “Arpilleras: Bordando a Resistência”, 2015)

Fonte: MAB Produções, 2015.

Imagem 34: Coletivo de Mulheres do MAB,
2014. Direitos Já!. Arpillera. Acervo MAB

Imagem 35: Cena final do filme em que apresenta a
arpillera produzida coletivamente pelo Brasil em Arpilleras:

Mulheres atingidas Bordando a Resistência
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2.5 - Resistência

As imagens de resistência são aquelas que imprimem um sentido de ação direta, seja de

intervenções em espaços, de manifestações ou aquelas que trazem consigo o sentimento da

luta, da ação, da mobilização e que mostram seu posicionamento. Destaco neste subcapítulo

as fotografias do primeiro  acampamento em Tucuruí, realizado entre 1982 , momento em que

o MAB começa a surgir enquanto movimento.

Imagem 37: Fotografias do Primeiro
Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982)

Imagem 36: Fotografias do Primeiro
Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982)

Imagem 39: Fotografias do Primeiro
Acampamento em frente ao escritório da

ELETRONORTE (1982)

Imagem 38: Fotografias do
Primeiro Acampamento em frente ao
escritório da ELETRONORTE (1982)
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Essas imagens são imagens de resistência a um contexto global de mudança na forma

como se planeja a energia elétrica. Considerando os Choques do Petróleo e os Planos

Nacionais de Desenvolvimento, houve mudanças e um aumento nos números de hidroelétricas

de forma considerável. A resistência nos é apresentada nas imagens através dos

acampamentos, da palavras de ordem e do fogão improvisado. Resistência é aquilo que busca

frear uma força exterior, vinda para acabar com uma determinada realidade. Resiste-se, então,

criando meios físicos para que ações não aconteçam, cria-se imagens que podem ser

reproduzidas por diferentes mídias, aumentando seu potencial de alcance. Reconfigura-se um

ambiente para que ele agora sirva para outra finalidade, assim como se reconfiguram as

relações temporais naquele espaço, criando uma outra realidade para que essa sirva como o

meio pelo qual a resistência. Essas imagensbuscam, assim, interromper, fraturar, brecar o

avanço do colonialismo.
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3. Conclusão

A aproximação com a História da energia elétrica no Brasil em contraste com o que nos

é apresentado pelo MAB, nos possibilita desnaturalizar algumas questões e, assim, olhar para

este contexto de maneira diferenciada, compreender como se criam imagens de catástrofe que

depois precisam ser transformadas em imagens de amor, luta e resistência. As hidroelétricas

são responsáveis por catástrofes ecológicas não vislumbradas nem em sua criação nem em sua

constante expansão como parte do desenvolvimentismo do país. A maneira pela qual se

encaminham os projetos energéticos e, consequentemente hidroelétricos são, como vimos

desde o início dos empreendimentos, voltados tanto aos interesses das indústrias quanto da

economia, criando uma divisão da maneira pela qual se lida com os usos das águas. Essa

divisão, por sua vez, possui uma determinada arquitetura e uma interferência na paisagem

propriamente dita, pela natureza dos empreendimentos que requerem muitas vezes a criação

de quedas de águas para a construção de uma usina hidroelétrica. Antes mesmo de haver a

interferência na paisagem com a construção realizada, existe o momento anterior de formular

como isso acontecerá. Essa formulação diz respeito a maneira pela qual esses agentes,

responsáveis pela criação de uma jurisdição que desse conta de determinar esses contexto,

estão localizados cosmologicamente.

A figura de Valladão está associada a este contexto, sendo ele o responsável por

formalizar a discussão que acontecia fora do país em relação aos caminhos jurídicos que

estavam sendo tomados para decidir a quem pertenciam as águas. O seu livros Dos Rios

Publicos e Particulares e Direito das Águas (1904) se tornou a referência mais importante

para, então na década de 1930, ser escrito o Código das Águas, que viria a ser a primeira

grande sistematização da relação das águas no Brasil. Esse momento está localizado em uma

mudança em relação também a forma como acontece a jurisdição no Brasil. Vieira (2015)

comenta que as Ordenações Filipinas entraram em vigor no Brasil em 1823, quando Dom

Pedro I editou a lei de 20.10.1823 estendendo ao Brasil as mesmas Ordenações de Portugal,

enquanto o Brasil não tivesse seus próprios códigos. Assim, até 1916, momento em que foi

editado o primeiro Código Civil brasileiro, o Brasil ainda não possuía um conjunto de leis e

códigos próprios, que deliberassem os processos jurídicos que por aqui aconteciam (VIEIRA,

2015, p. 3). Esse foi um dos instrumentos que serviam como base para legislar as águas antes

de se terem o Código Civil Brasileiro e, em especial, o Código das Águas.

O que segue depois são desdobramentos desses contextos e mudanças no cenário

político considerando os contextos estadistas, liberais e neo-liberais. A partir da década de
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1970, principalmente por conta do Choque do Petróleo que aconteceu primeiro em 1973 e

depois em 1979, momento em que se dá uma grande discussão em relação à continuidade do

uso do petróleo enquanto fonte de energia e sobre as fontes renováveis, assim como debates

em relação à expansão do setor energético brasileiro, necessário para a expansão do setor

industrial brasileiro, que vem como projeto a partir do I e II Plano Nacional de

Desenvolvimento.

O MAB surge em um contexto em que se pretende expandir o setor energético

brasileiro, a partir do Plano 2010 da ELETROSUL. Diferentes regiões do Brasil começam a

se mobilizar e a organizar a luta regionalmente para, em abril de 1989, ser realizado o

Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, na cidade de Goiânia.

Esse momento marca as mobilizações a nível nacional do MAB, e o entendimento de que a

luta precisa se unificar para ganhar força.

Pensar e ver o MAB e as imagens que o movimento cria em relação à História da

energia no Brasil é, como dito por Diane Lima, fraturar a narrativa oficial e, assim, o próprio

entendimento do que, porque, para que e como se produz energia. O MAB luta para que a

energia seja de controle popular e em favor da população, possui a percepção de que

“MULHERES, ÁGUA E ENERGIA NÃO SÃO MERCADORIAS”, e expõe essa percepção

como palavra de ordem afim de guiar as pessoas envolvidas no movimento no sentido do que

defendem.

Assim, expondo todas as consequências do que esse modelo de energia, aliado aos

modelos de desenvolvimento e por conseguinte do próprio sentido que se atribui à natureza e

às relações que se estabelecem por elas a partir das sociedades ocidentalizadas, o MAB expõe

outras imagens, e principalmente anuncia as suas próprias imagens por meio de sua produção

audiovisual, das poesias, das músicas, e das arpilleras.

Duas produções específicas foram apresentadas: as produções de apilleras que o núcleo

de mulheres realiza e que se apresenta também “como uma metodologia feminista de

educação popular, na qual as mulheres encontram a possibilidade de compartilhar as histórias

de suas experiências individuais e coletivas e, além disso, com a técnica, as mulheres se

identificam e participam de forma ativa na organização do movimento social.” (PORTUGAL,

p. 123). Essas produções vem ganhando visibilidade, sendo que já foram realizadas

exposições com os bordados. A segunda produção escolhida para comentar foi o filme

“ARPILLERAS: Mulheres Atingidas Bordando a Resistência” (2015), produzido pelo

movimento e que nos apresenta a vida de diferentes mulheres atingidas pelo Brasil,
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localizadas em regiões importantes na história da luta do MAB e da História da energia

nacional. A maneira pela qual a arpilleria é produzida foi também utilizada como forma de

criar o roteiro do filme, costurando cada fala por meio do diálogo feito através de cartas

enviadas as participantes e que, ao final, cada uma borda sua história em uma arpilleria

coletiva.

Foi estendido o alcance do colonialismo também para a dimensão subjetiva, de como a

forma escolhida de se relacionar com as águas e a produção de energia elétrica cria suas

imagens, que são imagens de catástrofe. Do momento em que se opta por um determinado

modelo de se gerir as águas baseado no modelo ocidental, até as suas consequências, em

diferentes contextos elas geram destruição e catástrofes. O MAB nos apresenta, então, quais

são essas imagens e os impactos na subjetividades das pessoas atingidas, que somente

poderiam ser vistas e ouvidas partindo das próprias pessoas impactadas. Existe esse

movimento de considerar as diferentes formas de impacto do modelo energético sobre as

pessoas, a partir de diferentes frentes de atuação, considerando a relação entre o PPEP e as

arpilleiras,. As questões estão voltadas principalmente aos aspectos macro, de gerenciamento

das águas que vem a partir da PPEP, enquanto é a partir da produção audiovisual, dos

bordados e da história oral, que podemos ter acesso às camadas subjetivas dos impactos.

Como proposição e como resposta, o MAB produz imagens de amor, promovendo sua luta a

partir da solidariedade entre as pessoas atingidas e buscando reconstituir os laços

comunitários e afetivos que foram impactados tanto pela construção de barragens quanto pelo

rompimento, e atuando também nas camadas subjetivas que foram atingidas pelas catástrofes.

Desse maneira, o MAB e o Núcleo das mulheres também apresentam como resposta o

amor como ferramenta fundamental de luta, pois, como também nos foi apresentado através

das palavras de bell hooks, as políticas de desamor atuam diretamente nos corpos negros, mas

também no de ribeirinhos, afro-descendentes e dos povos originários – em contextos coloniais

e colonialistas, impactando em suas subjetividades e afetando seus modos de vida. Poderia se

argumentar que o amor atua justamente como a ação que busca restabelecer as subjetividades

afetadas pela política colonialista e que, por sua vez, é o que oferece a base e o apoio para que

as/os atingidas/os possam reivindicar  seus direitos perante aos crimes que foram cometidos

contas elas/es. São imagens de amor, luta e resistência que procuram chamar atenção à

catástrofe criada pelas barragens que procuram produzir energia somente para alguns.
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104 ANEXO - Mídias, acervo e exposições

105 O MAB é um movimento social que se utiliza dos diferentes meios digitais para ajudar

106 na comunicação e divulgação de suas pautas. Além do site oficial que durante esta pesquisa

107 foi alterado, passando de www.mabnacional.org.br para www.mab.ogr.br, se utilizam também

108 das redes sociais do Instagram (20mil seguidores aprox.), Facebook (57,7mil seguidores

109 aprox.) e Twitter (8,8mil seguidores aprox.). Possuem também um conta no Issuu, no qual

110 guardam algumas documentações e salvaguarda da memória. As redes sociais são as mais

111 utilizadas, pois ajudam na divulgação rápida dos acontecimentos, assim como servem como

112 um lugar de comunicação direta com quem apoia o movimento.

113 A produção de arpilleras que o MAB desenvolve desde 2013 tem se tornando um

114 importante instrumento de ampliação das vozes dessas mulheres e de sua visibilidade. As

115 exposições se tornam também parte das ações tático-políticas que o MAB desenvolve, assim

116 como as passeatas e ocupações. O deslocamento físico dessas produções auxilia também no

117 deslocamento de suas propostas, acessando outros espaços de discussões políticas, artísticas e

118 culturais. As arpilleras, além de serem testemunhos como elas mesmos as definem, é uma

119 metodologia feminista de educação popular. Segundo reportagem de 2018 do portal da

120 Federação Única dos Petroleiros (FUP), na ocasião o MAB possuía um acervo com 100 peças

121 de arpilleria produzidas por 900 mulheres de diferentes regiões do Brasil (FUP, 2018).

122 Em 2015 foi realizada a primeira exposição das arpilleras no Memorial da América

123 Latina, no Salão dos Atos. Nessa exposição, as mulheres do MAB participaram com 25

124 trabalhos junto com outros países. O acervo internacional Conflict Textiles, curado pela

125 chilena Roberta Basic foi responsável por apresentar 12 trabalhos de outros seis países da

126 América Latina e Europa. No total, a exposição contava com 37 peças. A mostra foi dividida

127 em duas partes: Arpilleras Dialogantes, com 12 trabalhos da coleção Conflict Textiles e a

128 segunda parte Atingidas por Barragens: costurando os Direitos Humanos, com os trabalhos

129 produzidos pelas mulheres no MAB (GELEDÉS, 2015).

130 Em 2018 tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, em novembro, e

131 coincidentemente o Núcleo de Mulheres do MAB estava fazendo uma exposição de parte de

132 seu acervo das arpilleras, no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF). Durante a visita, fui

133 abordada por uma das mulheres que fazia parte do núcleo e que me acompanhou. Nessa

134 conversa comentou comigo que as próprias mulheres atingidas também trabalhavam como

135 educadoras nas exposições. Esse fato amplia ainda mais a autonomia do coletivo para

http://www.mabnacional.org.br
http://www.mab.ogr.br
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136 expressar suas ideias e como isso acontece. Por realizarem educação para o

137 autoconhecimento, desenvolvida durante o processo de identificação em ser uma pessoa

138 atingida, aumenta-se a autonomia e a possibilidade de propor ações nos diferentes contextos

139 em que estão inseridas ou querem se inserir.

140 O espaço reservado para a exposição ficava, salvo engano, no segundo andar do CCJF e

141 contava com cinco salas. A critério de identificação nesta escrita, utilizarei de uma ordem

142 numérica para identificar as salas, no entanto, a exposição não foi pensada para seguir um

143 roteiro pré-estabelecido. As salas Um e Dois foram destinadas para a exposição dos bordados;

144 a sala Três para a exibição de algumas produções audiovisuais e havia uma instalação

145 interativa, a sala Quatro contava com alguns bordados e com a identidade visual da exposição,

146 e na sala Cinco haviam alguns banners do movimento e uma mesa com os livros produzidos

147 pelo MAB sobre a questão das mulheres atingidas, oferecidos gratuitamente.

148 Imagem 40: Sala Um

149

150 (Fonte: Laila P. Siqueira, 2018).

151 (Fonte: Laila P. Siqueira, 2018).

Imagem 41: Sala dois
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152

153

154

155 (Fonte: Laila P. Siqueira, 2018).

156 (Fonte: Laila P. Siqueira, 2018).

157

Imagem 42: Conjunto de imagens da sala três

Imagem 43: Sala quatro
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158 (Fonte: Laila P. Siqueira, 2018).

159 Em 2020 o MAB levou esta exposição ao Museu de Arte da Bahia e na ocasião também

160 houve oficinas de bordados (SECULTBA, 2020).

Imagem 44: Sala cinco
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