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RESUMO 

 

 

O trabalho circunscreve-se na problemática da subescolarização da população excluída da 

educação no tempo regular, contribuindo para a produção do conhecimento sobre práticas 

educativas desenvolvidas na EJA. Focaliza a proposta pedagógica e a experiência com a 

alfabetização de jovens e adultos no contexto da mobilização de populações afetadas pela 

construção de barragens. Retrata a mobilização internacional, nacional e estadual contra a 

construção de grandes barragens e o surgimento do Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), destacando seu projeto geral de educação e registrando a sua atuação na educação, 

particularmente na alfabetização de jovens e adultos. Teórico-metodologicamente, são 

consideradas duas categorias interligadas: a totalidade histórica, essencialmente teórica, e a 

prática na educação de jovens e adultos. Com base na totalidade, esboça uma explicação 

contextualizada da situação dos atingidos e, respeitando a segunda categoria, que faz parte da 

primeira, situa a alfabetização como um dos aspectos básicos do processo de formação do 

homem omnilateral. O estudo aborda o contexto amplo das barragens no mundo, situando os 

efeitos socioambientais decorrentes da construção de barragens no Brasil, na Região Nordeste 

e na Paraíba e sublinhando consequências da construção da Barragem de Acauã nos 

municípios paraibanos de Aroeiras, Itatuba e Natuba. Apresenta o contexto particular da 

população afetada por Acauã, resumindo uma visão panorâmica dos municípios paraibanos 

envolvidos e apreendendo as condições de realocação da população. Aprecia o projeto 

educativo e a proposta de alfabetização do MAB-Nacional, operacionalizada pelo MAB-

Paraíba nos reassentamentos localizados no entorno de Acauã. Assevera que, para além das 

políticas públicas que incluem o financiamento, a viabilidade da resolução do problema do 

analfabetismo pode ser completada pela via de ações pedagógicas atreladas às especificidades 

e necessidades imediatas da população a que se destinam, respeitando ações conectadas por 

meio de um projeto de educação, amplo e contextualizado. Avalia o projeto de alfabetização 

de jovens e adultos desenvolvido no espaço delimitado pelo MAB-Paraíba, como exemplo de 

uma ação pedagógica contextualizada. Por fim, recomenda aos pesquisadores e educadores 

em geral, comprometidos com essa perspectiva de trabalho, que atentem à forma de articular 

as discussões e a participação, para que as expectativas e necessidades dessas comunidades 

sejam contempladas, em projetos pedagógicos e espaços fundados no debate, no diálogo e na 

reflexão coletiva. 

 

Palavras-chave: Movimento dos Atingidos por Barragens. Barragem de Acauã. Educação de  

Jovens e Adultos. Alfabetização. Projeto Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This work contains the problematic of sub-education among the population that was 

excluded from school attendance in the regular time, contributing to knowledge production 

about educational practices developed in EJA (the Young and Adult Education). It focuses 

on the Pedagogical proposal and on the experience in young and adult literacy in the context 

of the mobilization of people affected by dam building. It depicts the international, national 

and regional mobilization against huge dams building and the emergence of the Movement 

of Dam Affected People (MAB), highlighting their general project and registering their 

teaching performance, particularly in young and adult literacy. In methodological and 

theoretical approaches, two interconnected categories are considered: the historical entirety, 

essentially theoretical, and the young and adult education practice. Based on the entirety, it 

outlines a contextualized explanation about the stakeholder’s situation and, respecting the 

second category, which is part of the first one, places literacy as one of the basic aspects of 

an omnilateral man upbringing. The study broaches a wide context of dams in the world, 

placing the socio-environmental effects resulting from dams building in Brazil, in Northeast 

region and in Paraíba, and emphasizing the consequences of Acauã Dam building in the 

Paraíba cities of Aroeiras, Itatuba and Natuba.  It presents the particular context of the 

population affected by Acauã, summarizing a panoramic view about the involved Paraíba 

cities and learning the conditions of residents’ relocation. It appraises the educational project 

and the National-MAB literacy proposal, operationalized by Paraíba-MAB in resettlements 

sited on Acauã’s surroundings. It ensures that, besides public policies including financing, 

the feasibility of literacy problem solution can be completed with Pedagogical actions 

attached to the target people peculiarities and immediate necessities, respecting actions 

connected through one comprehensive and contextualized educational project. It evaluates 

the young and adult literacy project developed in the restricted Paraíba-MAB area, as an 

example of a Pedagogical action minimally contextualized. Eventually, it recommends 

researchers and teachers in general, that are committed to this work perspective, to pay 

attention to the way they articulate discussions and participation, so as to contemplate these 

communities’ expectations and necessities in Pedagogical projects and spaces based on 

discussion, dialogue and collective reflection. 

 

Key-words: Movement of Dam Affected People. Acauã’s Dam. Young and Adult Education. 

Literacy. Pedagogical Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Ce travail est limité à la problèmatique  de la sous-scolarisation  de la population exclue de 

l´éducation en temps ordinaire, ce qui contribue à la production de la connaissance sur des 

pratiques éducatives dévéloppées dans l´Éducation de Jeunes et Adultes -  EJA. Il met au 

point la proposition pédagogique et l´expérience avec l’ alphabétisation de jeunes et d’adultes 

dans le cadre de la mobilisation des populations touchées par la construction de barrages. Il 

décrit la mobilisation internationale, nationale et des états du Brésil contre la construction de 

grandes barrages et la naissance du Mouvement des affectés par ces barrages - MAB, en 

soulignant son projet général d´éducation et en remarquant sa performance en matière 

d´éducation, en particulier en matière d´alphabétisation de jeunes et d’adultes. Dans 

l’approche théorique-méthodologique, deux catégories sont considérées interliées: la totalité 

historique, essentiellement théorique, et la pratique dans l´éducation de jeunes et d´adultes. 

Fondé sur la totalité, ce travail présente une explication contextualisée de la situation des 

personnes touchées et, en respectant la deuxième catégorie, qui fait partie de la première, il 

situe l´alphabétisation comme un aspect fondamental du processus  de formation de l’homme 

omnilateral. Cette étude porte sur le contexte plus large des barrages dans le monde, en situant 

les effets sociaux et environnementaux découlant de la construction de barrages au Brésil, au 

Nord-Est du Brésil et au Paraíba en soulignant les conséquences de la construction du Barrage 

d’Acauã dans les villes du Paraíba, telles que Aroeiras, Itatuba e Natuba. Ce travail présente 

le contexte particulier de la population touchée par Acauã en résumant une vison panoramique 

des villes du Paraíba concernées et en saisissant les conditions de relocalisation de leurs 

habitants. Il apprécie le projet éducatif et la proposition d’alphabétisation du MAB-National, 

opérationnalisée par le MAB-Paraíba dans les nouvelles colonies situées dans les environs 

d’Acauã. Il déclare que, outre les politiques publiques qui intègrent le financement, la 

faisabilité de résoudre le problème de l'analphabétisme peut être complétée par des actions 

pédagogiques liées aux besoins spécifiques et immédiats de la population à laquelle se 

destine, en respectant les actions liées grâce à un projet d’éducation, large et contextualisé. Il 

évalue le projet d’alphabétisation de jeunes et d’adultes développé dans un espace délimité 

par le MAB-Paraíba, comme un exemple d’une action pédagogique minimalement 

contextualisée. Enfin, il suggère aux chercheurs et aux éducateurs en générale, engagés à cette 

perspective de travail, qu’ils prennent en considération la façon de s’articuler aux discussions 

et à la participation, de sorte que les attentes et les besoins se retrouvent dans des projets 

pédagogiques et des espaces fondés sur le débat, le dialogue et la réflexion collective. 

 

Mots-Clés: Mouvements des affectés par des Barrages, Barrage d’Acauã, Éducation de jeunes 

et d’adultes, Alphabétisation, Projet Pédagogique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES, QUADROS E TABELAS 

 

 

Figura 1: Área de abrangência do semiárido nordestino 73 

Figura 2: Localização dos municípios de Itatuba, Aroeiras e Natuba e principais 

barragens da Paraíba 

79 

Figura 3: Imagem de satélite da Barragem de Acauã, Paraíba, 2009 80 

Figura 4: Estrutura do barramento de Acauã, proximidades da Vila Melancia, 

Itatuba, Paraíba, 2008 

81 

Figura 5: Sangradouro da Barragem de Acauã e Rio Paraíba a jusante, 

proximidades da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

81 

Figura 6: Lago formado próximo ao barramento de Acauã e à Vila Melancia, 

Itatuba, Paraíba, 2008 

82 

Figura 7: Coloração esverdeada das águas da Barragem de Acauã, proximidades 

da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

88 

Figura 8: Ilustração das condições precárias de manutenção, no entorno do 

barramento de Acauã, proximidades da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 

2008 

89 

Figura 9: Mesorregiões Geográficas da Paraíba: destacando os municípios da área 

de estudo e a Barragem de Acauã 

93 

Figura 10: Relevo da Paraíba: destacando os municípios da área de estudo e a 

Barragem de Acauã 

95 

Figura 11: Hidrografia da Paraíba: situando o Rio Paraíba e a Barragem de Acauã 96 

Figura 12: Rio Paraíba a jusante da Barragem de Acauã, proximidades da Vila 

Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

97 

Figura 13: Pluviosidade da Paraíba: destacando os municípios da área de estudo e a 

Barragem de Acauã 

98 

Figura 14: Vegetação da Paraíba: destacando os municípios da área de estudo e a 

Barragem de Acauã 

100 

Figura 15: População urbana e rural por município Paraibano, 2000: destacando os 

municípios da área de estudo 

104 

Figura 16: Unidades habitacionais de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 

2009 

120 

Figura 17: Vista parcial da Vila Cajá, Itatuba, Paraíba, 2008 124 

Figura 18: Escola em uma casa de placa, Vila Cajá, Itatuba, Paraíba, 2010 134 

Figura 19: Antiga localidade de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, antes da inundação 

e da formação do lago de Acauã, 2002 

158 

Figura 20: Rio Paraíba nas imediações da antiga localidade de Pedro Velho, 

Aroeiras, Paraíba, antes da inundação e da formação do lago de Acauã, 

2002 

158 

Figura 21: Antiga localidade de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, antes da inundação 

e durante a demolição das casas, 2002 

159 

Figura 22: Bandeira-emblema do Movimento dos Atingidos por Barragens 218 

Figura 23: Exercitando o traçado de letras e numerais numa aula de alfabetização 

de jovens e adultos em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 

2006 

263 

Figura 24 Atividade de formação de palavras durante aula de alfabetização em 

Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

 

272 



 

 

Figura 25 Cartazes com embalagens de produtos afixados numa sala de aula de 

alfabetização em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

272 

Figura 26: Cartazes afixados em uma sala de aula de alfabetização de jovens e 

adultos: trabalhando com receita culinária, quadro de frequência e 

contrato de convivência, em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, 

Paraíba, 2006 

275 

Figura 27: Cartazes diversos afixados em uma sala de aula de alfabetização de 

jovens e adultos, em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

276 

Figura 28: Informativo especial da Marcha Águas pela Vida, Brasília, 2004  277 

Quadro 1: Resumo das dificuldades das agrovilas da Barragem de Acauã, Paraíba, 

2004 

117 

Quadro 2: Indicações da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana frente aos direitos fundamentais individuais e coletivos 

afetados, nas comunidades atingidas pela Barragem de Acauã 

181 

Quadro 3: Esquema do sistema de complexo do currículo da alfabetização de 

jovens e adultos do MAB 

210 

Quadro 4: Eixos temáticos e conhecimentos curriculares do projeto de 

alfabetização do MAB, 2005 

212 

Tabela 1: Caracterização do território dos municípios atingidos pela Barragem de 

Acauã, Paraíba, 2000 

101 

 

Tabela 2: Indicadores populacionais dos municípios atingidos pela Barragem de 

Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

102 

Tabela 3: IDH e indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade dos 

municípios atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

103 

Tabela 4: Indicadores de renda, pobreza e desigualdade, dos municípios atingidos 

pela Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

106 

Tabela 5: Acesso a serviços básicos e a bens de consumo, nos municípios 

atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

107 

 

Tabela 6: Indicadores de vulnerabilidade familiar, dos municípios atingidos pela 

Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

108 

Tabela 7: Nível educacional da população jovem, dos municípios atingidos pela 

Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

109 

 

Tabela 8: Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais), dos 

municípios atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

111 

 

Tabela 9: Movimento escolar: projeto de alfabetização de jovens e adultos do 

MAB, 2005 

230 

 

Tabela 10: Alunos inscritos no Programa Brasil Alfabetizado no Brasil, de 2004 a 

2007 

245 

Tabela 11: O analfabetismo nos municípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba, Paraíba, 

2000 

248 

Tabela 12: Atendimento do Programa Brasil Alfabetizado nos municípios de 

Aroeiras, Itatuba e Natuba, 2005, 2006 e 2007 

249 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AABA - Associação dos Atingidos pela Barragem de Acauã 

AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros 

ANAB - Associação Nacional dos Atingidos por Barragens 

ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

ARCAFAR - Associação Regional das Casas Familiares Rurais 

ASA/PARAÍBA - Articulação do Semiárido/Paraíba 

ASPROCIG - Associação de Produtores e Camponeses do Grande Pantanal de   

Lorica 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD - Banco Mundial 

BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo 

BUTANTÃ - Instituto Butantã 

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba 

CAHTU - Comissão dos Atingidos pela Hidrelétrica de Tucuruí 

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens 

CDDPH - Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

CEFFAs - Centros Familiares de Formação por Alternância 

CERIS - Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais 

CGTEE - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 

CH - Centro de Humanidades 

CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CIMI - Conselho Indigenista Missionário 

CMB - Comissão Mundial de Barragens 

CNAEE - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

CNUMAD - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o  

Desenvolvimento 

COMASE - Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente 

CONFINTEA - Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos 

CONSED - Conselho Nacional de Secretários de Educação 

CONTAG - Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais 

CPT - Comissão Pastoral da Terra 

CRAB - Comissão Regional de Atingidos por Barragens 

CRACOHX - Comissão Regional dos Atingidos pelo Complexo Hidrelétrico do 

Xingu 

CREA PB - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da 

Paraíba 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 

DER-PB - Departamento de Estrada e Rodagem da Paraíba 

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

DNTR - Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais  



 

 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do País S/A 

ELETRONUCLEAR - Eletrobrás Termonuclear S/A 

ELETROSUL - Eletrosul Centrais Elétricas S/A 

ERN - Rede Européia de Rios 

ETE - Estação de Tratamento de Esgotos 

EUA - Estados Unidos da América 

FEAB - Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 

FETRAF - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 

FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S/A 

GABB - Grupo de Acción por el Bío-Bío ou Grupo de Ação pelo Bío-Bío 

GERASUL - Centrais Geradoras do Sul do Brasil 

GT - Grupo de Trabalho 

IAP - Índice de Avaliação Ponderal 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICAB - Igreja Católica Apostólica Brasileira 

ICDRP - Comitê Internacional contra Barragens, pelos Rios e pelos Povos 

ICOLD/CIGB - Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD -Sigla do 

   inglês) 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IES - Instituição de Ensino Superior 

IIRSA - Integração das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INTERPA/PB - Instituto de Terras e Planejamento Agrícola da Paraíba 

IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 

IRN - International Rivers Network ou Rede Internacional de Rios 

IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada 

LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais 

MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 

MAB-Paraíba - Movimento dos Atingidos por Barragens da Paraíba 

MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MEB - Movimento de Educação de Base 

MEC - Ministério da Educação 

MI - Ministério da Integração Nacional 

MinC - Ministério da Cultura 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MMC - Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil 

MME - Ministério das Minas e Energia 

MOC - Movimento de Organização Comunitária 

MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores 

MPAs - Medidas de Proteção Ambiental 

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 



 

 

MTD - Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

NBA - Narmada Bachao Andolan ou Movimento Salvemos Narmada 

ONG - Organização Não Governamental 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 

PBA - Programa Brasil Alfabetizado 

PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDMA - Plano Diretor de Meio Ambiente  

PDS - Plano de Desenvolvimento Sustentável 

PIB - Produto Interno Bruto 

PJR - Pastoral da Juventude Rural 

PMA - Prefeitura Municipal de Aroeiras 

PMI - Prefeitura Municipal de Itatuba 

PMN - Prefeitura Municipal de Natuba 

PNE - Plano Nacional de Educação 

PNLA - Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de - 

Jovens e Adultos  

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PPAlfa - Plano Plurianual de Alfabetização 

PPGED - Programa de Pós-Graduação em Educação 

PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

PSF - Programa de Saúde da Família 

RESAB - Rede de Educação do Semiárido Brasileiro 

RGE - Rio Grande Energia 

RIMA - Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 

SAELPA - Serviços Autônomos de Eletrificação da Paraíba 

SEAP/PR - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná 

SECAD - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

SEMARH - Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente e dos Recursos - 

Hídricos e Minerais 

SERTA - Serviço de Tecnologia Alternativa 

SESA - Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba 

SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 

SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente  

UAEd - Unidade Acadêmica de Educação 

UAEd-CH-UFCG - Unidade Acadêmica de Educação do Centro de Humanidades da    

  Universidade Federal de Campina Grande  

UCN - União para Conservação Mundial 

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba 

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande 

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

UFT - Universidade Federal de Tocantins 

UNB - Universidade de Brasília 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas


 

 

UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

UNEB - Universidade do Estado da Bahia 

UNEFAB - União Nacional das Escolas de Famílias Agrícolas do Brasil 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

UNIBRASIL - Faculdades Integradas do Brasil 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNOCHAPECO - Universidade Comunitária Regional de Chapecó 

UPF - Universidade de Passo Fundo 

USP - Universidade de São Paulo 

VBC - Votorantim-Bradesco-Camargo Correia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO 18 

2 ACERCA DAS BARRAGENS: BREVES REGISTROS 29 

2.1 UMA INTRODUÇÃO 29 

2.2 O DEBATE EM TORNO DAS BARRAGENS 31 

2.3 CONTRA A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 43 

2.3.1 A Mobilização Internacional 43 

2.3.2 A Mobilização Nacional 51 

2.4 AS BARRAGENS NO BRASIL 66 

2.4.1 Informes introdutórios 66 

2.4.2 Barragens no Nordeste 72 

2.4.3 A Barragem Argemiro de Figueiredo – ACAUÃ 80 

3 CONTEXTO PARTICULAR DA POPULAÇÃO ATINGIDA 

PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ACAUÃ 

90 

 

3.1 MUNICÍPIOS PARAIBANOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO: 

AROEIRAS, ITATUBA E NATUBA 

90 

 

3.1.1 A criação dos municípios 90 

3.1.2 Perfil geográfico dos municípios 91 

3.1.3 Situação socioeconômica 101 

3.2 AS CONDIÇÕES DE REALOCAÇÃO DA POPULAÇÃO 

ATINGIDA 

111 

 

3.2.1 Conhecendo as novas comunidades 113 

3.2.2 Problemas impostos à população desalojada 118 

3.3 A MOBILIZAÇÃO DOS ATINGIDOS PELA CONSTRUÇÃO 

DA BARRAGEM DE ACAUÃ EM DEFESA DOS DIREITOS 

DE SOBREVIVÊNCIA MATERIAL E À EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

143 

 

 

 

4 O MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS 

(MAB) E SUA PROPOSTA EDUCATIVA 

187 

 

4.1 O PROJETO DE EDUCAÇÃO DO MAB 

 

187 



 

 

 

4.1.1 O Projeto de alfabetização de jovens e adultos do MAB: Águas 

para vida, não para morte – as lutas do MAB fortalecendo a 

alfabetização de jovens e adultos 

204 

 

 

4.2 INTERFACES DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS DO MAB COM O PROGRAMA 

BRASIL ALFABETIZADO 

242 

 

 

5 A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ACAUÃ 

253 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO 

DO MAB NOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR ACAUÃ 

254 

 

5.1.1 Encaminhamento teórico-prático 257 

5.1.2 Os educandos 261 

5.1.3 Os educadores 264 

5.1.4 A formação dos educadores 265 

5.1.5 O planejamento didático 268 

5.1.6 O processo de alfabetização 271 

5.1.7 As salas de aula e o material didático 274 

5.2 AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO  277 

6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 283 

 REFERÊNCIAS 297 

 

 

 

 



18 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para abordar a democratização da educação ou universalização do ensino obrigatório é 

indispensável discutir o acesso às oportunidades educacionais pela população de jovens e 

adultos que não puderam frequentar a escola no tempo regular, ou que interromperam os seus 

estudos. Algumas incursões nessa problemática, durante minha vida acadêmica, estimularam o 

interesse em aprofundar o conhecimento sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A 

presente pesquisa se desenvolve nesta área temática, abordando, a título de delimitação, a 

proposta pedagógica e a experiência com a alfabetização de jovens e adultos no contexto da 

mobilização de populações afetadas pela construção de barragens. 

Apresentando as principais razões que, interligadas, conduziram à escolha da área de 

estudo, primeiramente, situa-se a motivação acadêmica em dar continuidade aos estudos 

desenvolvidos a partir do Mestrado em Educação, concluído no ano de 2002, na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). O referido trabalho envolveu estudos sobre a formação e 

profissionalização de professores que atuam no ensino formal de jovens e adultos e teve como 

objetivo investigar quais as suas necessidades formativas em termos de conhecimentos que 

precisariam consolidar, ou revisar, para melhoria qualitativa da atuação docente. Com tal 

investigação, foi possível delinear um repertório de necessidades formativas dos professores de 

jovens e adultos, como subsídio à oferta educativa docente ampla, integral e permanente e, 

também, sintetizar recomendações capazes de favorecer a discussão, com vistas à renovação 

das estruturas curriculares dos cursos e programas de formação inicial e continuada desses 

profissionais
1
. 

Como segunda razão do presente estudo, encontra-se a atribuição da minha atuação 

profissional na educação superior, que requer aprofundamento das bases teórico-

metodológicas da educação de jovens e adultos, para fundamentação e redimensionamento do 

trabalho na formação de professores
2
. 

                                                 
1
 A pesquisa culminou com a defesa, em 2002, da dissertação intitulada Formação de professores de jovens e 

adultos e necessidades de aprendizagem, contando com a orientação do Prof. Dr. Timothy Denis Ireland. 
2
 A referida atuação concentra-se, principalmente, no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Unidade 

Acadêmica de Educação (UAEd) do Centro de Humanidades (CH) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) que, recentemente, em 2008, concluiu a construção/reformulação do seu projeto pedagógico e, nesse 

processo, foi aprovada a proposta de implantação da educação de jovens e adultos como área de aprofundamento. 

A estrutura curricular do Curso foi alterada pela Resolução UFCG/CONSELHO UNIVERSITÁRIO/CÂMARA 

SUPERIOR DE ENSINO nº 05/2009 (UFCG, 2009). 
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Sublinha-se, ainda, o interesse de problematizar a oferta de EJA, considerando a 

descontextualização das propostas pedagógicas, a fragmentação dos planejamentos didáticos, a 

insuficiência dos recursos e a descontinuidade das iniciativas governamentais como 

indicadores do descompromisso político com a população excluída do acesso aos bens 

materiais, sociais e políticos da sociedade. Nesse sentido, vale salientar que a EJA, até pouco 

tempo, foi ofertada, basicamente, para suprir as carências educacionais da população oriunda 

desses setores excluídos. 

De forma interligada, destaca-se outro motivo que justifica a realização deste trabalho 

de pesquisa: a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre a articulação dos 

conhecimentos pertinentes ao assunto, com a contextualização das condições socioeconômicas, 

culturais e educacionais da população desprovida das justas possibilidades de sobrevivência 

material e educacional. Esse contingente, atualmente no Brasil, corresponde a um significativo 

número da população que configura a demanda pela EJA. Fazem parte desse contingente os 

jovens e adultos das comunidades atingidas por barragens, foco da pesquisa. 

A escolha da temática e a opção pelo trabalho com essas comunidades resultou do 

interesse particular em responder, afirmativamente, à solicitação apresentada à Unidade 

Acadêmica de Educação do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina 

Grande, Paraíba (UAEd-CH-UFCG), no início do ano de 2005, pelas lideranças paraibanas do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), sobre uma possível assessoria pedagógica ao 

projeto de alfabetização de jovens e adultos desenvolvido nas comunidades desalojadas pela 

Barragem de Acauã. 

A Barragem de Acauã cobriu terras no curso do Rio Paraíba, pertencentes aos 

municípios de Aroeiras, Natuba e Itatuba, todos no Estado da Paraíba, locais tradicionais de 

moradia dessa população. Em meio a todos os dramas e tragédias vividos durante o 

enchimento do lago, que resultou no deslocamento e reassentamento de milhares de pessoas 

em conjuntos habitacionais rurais sem infraestrutura, verificou-se uma expressiva mobilização 

popular para reivindicação dos seus direitos. Inicialmente, essa mobilização priorizou as 

indenizações de suas propriedades e, posteriormente, suas reivindicações e atuação foram 

ampliadas envolvendo, também, a área educacional, precisamente a alfabetização de jovens e 

adultos. 

Ao apresentarem seu pedido de assessoramento pedagógico ao trabalho em 

desenvolvimento, os líderes dos desalojados de Acauã identificaram-se como integrantes do 

MAB, movimento social inserido em um contexto de mobilização internacional que tem sua 

organização em nível nacional e estadual, congregando interesses e reivindicações das 
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populações que foram lesadas pela construção de grandes barragens
3
. Por questão de limitação 

de minha carga horária não foi possível prestar, à época, a assessoria pedagógica solicitada. 

Em 1º de dezembro de 2006, ocorreu um segundo contato com as lideranças e com a 

assessoria do MAB-Paraíba, ocasião em que reiteraram sua solicitação de colaboração para o 

projeto de alfabetização que estava no seu segundo ano. Na argumentação apresentada, o 

grupo ratificou que, mediante a precariedade e ineficiência das políticas públicas para a 

educação em geral e, especificamente, para a educação de jovens e adultos, o MAB vinha 

desenvolvendo atividades na área, nos âmbito nacional e estadual. Todavia, reconheciam a 

existência de várias lacunas no trabalho realizado por eles, notadamente, em relação à falta de 

preparação não somente dos alfabetizadores, mas inclusive, dos próprios coordenadores, pois 

era um trabalho inédito. Ratificaram, então, a necessidade de uma assessoria pedagógica 

comprometida e competente que pudesse ajudá-los a desenvolver, com mais eficácia, o 

processo de alfabetização. 

Mencionaram, ainda, a necessidade de buscar alternativas para combater a evasão e o 

desestímulo dos alunos, incluindo a construção de materiais pedagógicos próprios e a busca 

de estratégias para imprimir dinamicidade à sala de aula. Esclareceram que o MAB é um 

movimento social vinculado à Via Campesina
4
 e contíguo ao Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST)
5
, e que a proposta de alfabetização por eles desenvolvida está 

                                                 
3
 No decorrer deste trabalho o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) será designado das seguintes 

maneiras: 1) simplesmente MAB, referindo-se ao Movimento de forma genérica; MAB-Nacional, quando se 

tratar do Movimento em sua articulação e coordenação em nível de Brasil; MAB- Paraíba, quando o texto se 

referir ao Movimento em nível estadual. 
4
 A Via Campesina, uma organização internacional de camponeses, no Brasil, congrega os seguintes movimentos 

e entidades: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 

(MST); Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil (MMC); 

Pastoral de Juventude Rural (PJR); e Comissão Pastoral da Terra (CPT). Seus objetivos e princípios consolidam-

se na luta pelos direitos dos povos do campo aos meios de vida (terra, água, florestas, proteção, habitação) e aos 

chamados direitos subjetivos, como aqueles necessários à construção plena da sua humanidade, como a saúde, a 

segurança alimentar, a educação e a cultura (VIA CAMPESINA, 2006). 
5
 O MST é um movimento social camponês que luta pela terra e pela reforma agrária no país. O MST “tem por 

característica realizar ações através da ocupação de terras públicas ou privadas e de prédios públicos [...], e 

também grandes caminhadas e manifestações pelas principais cidades do país, objetivando ganhar espaço na 

mídia visando denunciar as desigualdades sociais e a sua proposta de reforma agrária. Constitui-se de uma 

população heterogênea que reúne camponeses com pouca terra e seus filhos, camponeses sem terra, assalariados 

do campo e outras categorias de trabalhadores rurais ou urbanos. Integram-no também intelectuais, técnicos, 

professores e ex-integrantes do clero católico. Dentre os vários grupos sociais em luta pela terra no país, o MST 

se diferencia deles devido a sua prática territorial. A maior parte dos movimentos sociais constituídos em torno 

da luta pela terra se esgota a partir da conquista da terra ou do fim do conflito. O MST tem gerado um processo 

de (re)territorialização de trabalhadores nas terras conquistadas, que tem gerado continuadamente novas 

demandas baseadas na tríade ocupação/acampamento/assentamento. Desde o momento de sua gestação até hoje 

a luta pela terra vem sendo constituída por ações que visam a impulsionar a reforma agrária e a ocupação tem 

sido o instrumento destas ações. A ocupação tem resultado no acampamento, que é a materialização dos sujeitos 

em ação, em luta. O assentamento representa o resultado do processo, a terra conquistada - a apropriação do 

território capitalista aquele sob hegemonia capitalista que é apropriado pelos camponeses. A apropriação do 

território, materializada no assentamento, não esgota o processo de luta. Desdobra-se em outras lutas para a 
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atrelada à luta pela educação do campo. Segundo as lideranças, tal proposta tenta ultrapassar a 

concepção restrita de alfabetização como decodificação do código escrito, defendendo a 

alfabetização como um processo mais amplo que inclui a politização de educadores e de 

educandos. 

Por oportuno, foi submetida à apreciação e aprovada pelos integrantes do MAB-

Paraíba a proposta de associação do seu pedido de colaboração aos objetivos da presente 

pesquisa. Então, considerando a necessidade por eles apresentada em termos de um aporte 

teórico-metodológico para aperfeiçoar o trabalho de alfabetização que vinha sendo 

desenvolvido, a ideia inicial consistiu em realizar um trabalho para rever, com eles, o projeto 

em curso, na tentativa de redimensioná-lo, com a participação efetiva das comunidades 

envolvidas. 

Sucedendo essas definições, exigências de caráter essencialmente prático se 

estabeleceram para viabilizar a efetivação do presente trabalho, como sejam: contextualizar as 

condições de oferta da EJA à população desalojada pela construção da Barragem de Acauã, no 

Estado da Paraíba; e analisar a experiência de alfabetização de jovens e adultos, desenvolvida 

nos assentamentos. 

 

 

Delimitação do objeto de estudo 

 

 

O MAB-Nacional, ampliando suas atividades, elaborou e desenvolveu um projeto de 

educação, acompanhado de uma proposta para a alfabetização de jovens e adultos afetados por 

barragens, intitulada: Água e energia não são mercadorias! O movimento dos atingidos por 

barragens fortalecendo a educação popular! Esse projeto de alfabetização, financiado com 

recursos do Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação (MEC) e das Centrais 

Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS), foi desenvolvido em 14 Estados brasileiros, 

incluindo a Paraíba. 

Delimitando o objeto de estudo, o trabalho focalizou a atuação do MAB-Paraíba, 

mediante o desenvolvimento da aludida proposta de alfabetização de jovens e adultos nas 

                                                                                                                                                         
conquista de crédito, infraestrutura e demais condições necessárias para viabilizar a produção e a vida nos 

assentamentos, como escola para as crianças e, geralmente, para os adultos, postos de saúde, cooperativas, 

associações etc. Assim, os camponeses continuam vinculados ao MST, mesmo depois de assentados tanto para 

possibilitar as diversas lutas nos assentamentos, quanto para outras lutas mais gerais, dentre elas a conquista de 

novas terras, de políticas agrícolas dentre outras” (SIMONETTI, 2007, p. 125, grifo do autor). 
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comunidades do entorno de Acauã, contextualizando esse desempenho na história da 

mobilização nacional e local contra as grandes barragens e na atuação do MAB-Nacional no 

campo da educação.  

O MAB-Paraíba conseguiu abrir turmas de alfabetização de jovens e adultos em seis 

comunidades paraibanas, quais sejam: Vila Nova de Pedro Velho e Riachão, no município de 

Aroeiras; Cajá e Melancia, no município de Itatuba; e Água Paba e Costa no município de 

Natuba, sendo Vila Nova de Pedro Velho a sede da coordenação da proposta e, também, das 

atividades de coordenação do MAB-Paraíba. 

 

 

Pressuposto básico 

 

 

Desafios compõem a complexa problemática do analfabetismo e da subescolarização 

da população excluída, sinalizando o afastamento das soluções desses problemas, para 

horizontes mais distantes. Dentre tais desafios, podem ser citados: as precárias condições de 

oferta de EJA nas escolas municipais ou em outros locais onde é ofertada; os altos índices de 

evasão e o baixo rendimento escolar; a inadequação das experiências escolares aos interesses e 

às necessidades dos alunos; a ausência de formação profissional específica e permanente para 

os professores; a desarticulação educação/trabalho; a ausência de projetos pedagógicos 

contextualizados. Propaga-se, assim, a dívida histórica com essa população, debatida há várias 

décadas, apesar das iniciativas e recursos empreendidos. Nesse contexto, portanto, vem se 

consolidando a impossibilidade de a sociedade brasileira garantir aos trabalhadores a 

universalização do direito básico de acesso à educação, de permanência e de progressão nos 

estudos. 

Entretanto, no âmbito das contradições impostas pela estrutura da atual sociedade, 

identificam-se focos de reação e de mobilização da classe trabalhadora na luta pelo direito à 

educação e, particularmente, à alfabetização. Portanto, como pressuposto básico, o presente 

trabalho se pauta no argumento de que o desenvolvimento de ações pedagógicas associadas às 

especificidades e necessidades do grupo a que se destinam e situadas no contexto da luta pela 

garantia das condições concretas de vida da população alvo, concorre para a minimização do 

problema do analfabetismo. No Brasil, a busca por ações pedagógicas pertinentes reforça a 

importância de um projeto próprio e contextualmente situado para a educação de jovens e 

adultos. 
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Para além das políticas públicas que incluem o financiamento, compreende-se, 

portanto, que a viabilidade da resolução do problema do analfabetismo pode ser possibilitada 

pela via de ações pedagógicas atreladas às especificidades e necessidades imediatas da 

população a que se destinam, respeitando ações conectadas de um projeto de educação amplo e 

contextualizado. 

 

 

Dimensões consideradas 

 

 

As dimensões consideradas no norteamento do presente estudo representam o alicerce 

para o seu desenvolvimento, a saber: 

a) as barragens e suas implicações socioambientais; 

b) a luta da população desalojada em decorrência da construção de barragens; 

c) a criação e atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB-Nacional); 

d) o contexto da mobilização dos atingidos pela construção da Barragem de Acauã no 

Estado da Paraíba e a alfabetização de jovens e adultos; 

e) o desenvolvimento do projeto de alfabetização de jovens e adultos do MAB-Nacional, 

pelo MAB-Paraíba. 

 

 

Objetivos 

 

 

Focalizando a proposta de alfabetização do MAB-Nacional, operacionalizada pelo 

MAB-Paraíba, o presente estudo intentou, genericamente, contribuir para o avanço 

quantitativo e qualitativo na produção do conhecimento sobre práticas educativas 

desenvolvidas na EJA. De forma mais exclusiva, perseguiu o alcance dos seguintes propósitos: 

a) apreender a contextura do MAB-Nacional e sua atuação na educação formal, 

destacando seu projeto geral de educação; 

b) registrar a contextualização das condições de realocação da população desalojada por 

Acauã e respectiva trajetória de mobilização popular em prol das condições materiais e 

do direito à educação; 
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c) inscrever o projeto de alfabetização de jovens e adultos desenvolvido no espaço 

delimitado pelo MAB-Paraíba, como exemplo de uma ação pedagógica 

contextualizada. 

 

 

Encaminhamento teórico-metodológico 

 

 

Situando a importância da coerência e da clareza assumidas durante o percurso teórico-

metodológico desta pesquisa, optou-se pelo suporte de uma abordagem dialética na pesquisa 

em educação, na busca de apreender as categorias gerais de compreensão histórica. Conforme 

entendimento de Lukács (2003), o método dialético é necessário para não deixar abater-se pela 

ilusão social produzida com o desenvolvimento do capitalismo e ser capaz de apreender a 

essência por traz dessa ilusão, enxergando que a dialética insiste na unidade concreta do todo, 

em oposição à tendência metódica de isolar os fatos, para analisá-los sem considerar a 

intervenção de outros fenômenos. 

Considerando esse entendimento, é preciso submeter o fenômeno em estudo a um 

tratamento histórico dialético, pois tal como se mostra na superfície de sua existência real, nas 

representações dos agentes envolvidos, resulta muito diferente do seu núcleo interior e 

essencial. Trata-se de diferenciar a essência da aparência; as representações dos conceitos; a 

existência real do seu núcleo interior. O método ultrapassa as descrições dos fenômenos na sua 

inteireza e nas relações que mantêm uns com os outros. Explica os fenômenos partindo da 

totalidade viva.  

Segundo Wachovicz (2001), o método busca ligações entre os fenômenos e estabelece 

as relações gerais abstratas determinantes, conferindo significado à totalidade viva - o seu 

ponto de partida. Nesse processo reside uma dificuldade procedimental que é “não apenas 

tomar as determinações em si, mas colocá-las em relação umas com as outras, pois em si elas 

permanecerão estáticas e, portanto, incapazes de explicações da realidade” (WACHOVICZ, 

2001, p. 2).  

A autora adverte sobre as dificuldades conceituais para o pesquisador explicar a 

realidade não somente para compreendê-la, mas para estabelecer as bases teóricas de sua 

transformação, pois, apesar da teoria não mudar o mundo ela é uma das condições para sua 

mudança. Mas, em determinados trabalhos acadêmicos nem sempre é possível chegar à 

verdadeira essência do comportamento do objeto pesquisado. 
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Nesse contexto teórico, o fenômeno educativo deve ser explicado como um processo de 

construção humana, de formação do homem pelo homem, como totalidade concreta, portanto, 

em movimento. Para entendê-lo, é necessária a captação de suas contradições internas e do seu 

posicionamento na totalidade. É preciso entendê-lo enquanto movimento contínuo-

descontínuo, marcado por interpenetrações dos opostos, saltos e superações (OLIVEIRA, 

1992).  

No esforço de apreender a essência da luta pela alfabetização de jovens e adultos do 

MAB-Nacional, principalmente do MAB-Paraíba, são consideradas duas categorias 

interligadas: a totalidade histórica, de natureza teórica e metodológica, e a educação de jovens 

e adultos na prática objetiva. Na categoria metodológica da dialética, a totalidade permitirá 

esboçar uma explicação contextualizada da situação dos atingidos.  

Na segunda categoria, que também faz parte da primeira, situa-se a alfabetização como 

um dos aspectos básicos e imprescindíveis do processo de formação do homem omnilateral. 

Na objetivação do estudo, foram enfatizadas quatro dimensões empíricas: 

a) história do MAB-Nacional; 

b) condições socioeconômicas, infraestruturais e educacionais dos atingidos pela 

construção da Barragem de Acauã; 

c) contexto da alfabetização de jovens e adultos no MAB-Paraíba; 

d) projeto pedagógico de alfabetização de jovens e adultos no MAB-Paraíba. 

Estudos anteriores, por mim produzidos no campo da EJA, impulsionaram a escolha do 

projeto de alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pelo MAB-Paraíba, como objeto de 

estudo, escolha esta atrelada à necessidade de atingir o método crítico de pesquisa. A 

experiência vivenciada, segundo Wachowicz (2001), é que possibilita atingir o método crítico 

e remete à contextualização do problema de pesquisa, ligada a categoria metodológica da 

dialética da historicidade. A contextualização do problema e a escolha de categorias simples 

tomadas inicialmente estão ligadas a quem faz a pesquisa, quando, onde e com que objetivos. 

Como assevera a autora em referência, essas questões fazem parte do método, apesar de 

parecerem apenas pessoais. Se o estudo contextualiza seu objeto, então estará respeitando a 

categoria metodológica, acrescenta a autora. 

Essas indicações são aqui resumidas na intenção de situar a essência do método, não 

com a pretensão de indicar que o presente estudo atingiu sua profundidade, mas para registrar 

uma tentativa de aproximação do seu entendimento, apesar dos percalços. 
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Procedimentos de pesquisa 

 

 

Para objetivar a análise desenvolvida, dentre os procedimentos de pesquisa foram 

realizados estudos circunscrevendo a abordagem metodológica, a teoria e a prática da 

alfabetização e educação de jovens e adultos e os princípios teórico-metodológicos que 

fundamentam a construção de um projeto pedagógico. 

Quanto à pesquisa documental sobre o MAB-Nacional e sobre o MAB-Paraíba, foi 

efetivado um levantamento de materiais diversos, incluindo pesquisas realizadas, textos 

alusivos à sua história e às suas atividades, material de divulgação do movimento, cartilhas, 

panfletos, notícias, visita a sites afins, dentre outros. 

Para tratar dos efeitos da construção de Acauã sobre as condições de vida da população 

deslocada, foram tomados, como referência: registros de contatos diretos com os atingidos e 

com suas lideranças do MAB-Paraíba; relatórios de visitas de técnicos do Ministério da 

Integração Nacional (MI), realizadas em junho de 2004; relatórios de visitas da Comissão 

Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, datado de maio de 2007; 

pesquisa realizada de Lins (2006), dentre outras fontes. 

Quanto ao levantamento de informações a respeito da experiência de alfabetização de 

jovens e adultos desenvolvida nas comunidades atingidas por Acauã, foram estabelecidos 

vários contatos com os líderes comunitários, com coordenadores do projeto e com 

alfabetizadores, visitas a algumas salas de aula, participação em uma sessão de planejamento e 

em uma atividade de formação dos alfabetizadores. 

Em relação ao levantamento de informações acerca da experiência de alfabetização de 

jovens e adultos, o trabalho de campo foi realizado, primeiro, uma aproximação ao grupo a 

partir das lideranças do MAB contatados, residentes em Vila Nova de Pedro Velho, com 

algumas visitas para conhecer a história deles, relacionada ao abandono compulsório dos seus 

locais tradicionais de moradia e para constatar as atuais condições de vida da população nos 

assentamentos. 

Entrementes, foi feito o contato com a experiência de alfabetização propriamente dita, 

com visitas a algumas salas de aula, conversas e entrevistas com coordenadores e com 

alfabetizadores, participação em encontros de formação e participação no último encontro de 

educação organizado pelo MAB-Nacional que foi o 2º Encontro Nacional de Educação do 

MAB, realizado em Brasília, em outubro de 2007, além de levantamento de vários materiais 

sobre a experiência, como relatórios, diários de classe, cadernos de anotações, dentre outros. 
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Estrutura do trabalho 

 

 

A escritura deste trabalho final foi conduzida na perspectiva de sistematizar os estudos 

realizados, organizando e apresentando os dados da pesquisa documental, bibliográfica e de 

campo, atentando ao alcance dos objetivos, de forma que foi possível sua conclusão e 

organização em seis partes, conforme se segue. 

Após a introdução, parte necessária para ordenação do trabalho, segue o capítulo que 

aborda o contexto mais amplo das barragens no mundo e seus efeitos socioambientais, 

retratando a mobilização internacional e nacional contra a construção de grandes barragens e o 

surgimento do MAB-Nacional, incluindo a educação formal como demanda do Movimento, 

situando a construção de barragens no Brasil, na Região Nordeste e na Paraíba, sublinhando a 

construção da Barragem de Acauã.  

O próximo capítulo versa sobre o contexto particular da população atingida pela 

Barragem de Acauã, resumindo uma visão panorâmica dos municípios paraibanos envolvidos 

e apreendendo as condições de realocação da população. Esse encadeamento facilita a 

apresentação da mobilização dos atingidos pela Barragem de Acauã em defesa dos direitos 

pela sobrevivência material e pela educação. 

A quarta parte apresenta o projeto educativo do MAB-Nacional, abrangendo intenções, 

princípios, objetivos, eixos de trabalho e gestão. Aborda, também, o projeto de alfabetização 

de jovens e adultos e a interface com o Programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal. 

O quinto capítulo registra a experiência de alfabetização de jovens e adultos, 

desenvolvida nas comunidades no entorno de Acauã e suas interconexões com o projeto de 

educação e de alfabetização de jovens e adultos do MAB-Nacional. 

Considerações gerais seguem delineadas na sexta e última seção. Nelas destacam-se um 

breve recobro dos objetivos da pesquisa e uma sucinta alusão à essência dos capítulos. Esse 

aporte envolve a retomada de passagens significativas do estudo, observações, reflexões ou 

recomendações que partem de quem trabalha somente na educação formal, não é especialista 

em barragens e não pertence ao MAB. A minha visão é, portanto, externa ao Movimento. 

Contudo, esta condição, ao mesmo tempo, afasta e aproxima a análise do objeto de estudo à 

sua realidade. 

Como o estudo tentou situar o objeto em seu encadeamento, as considerações gerais 

circunscrevem-se às dimensões que nortearam o encadeamento das informações trabalhadas. 

Vários pontos são aludidos, como: a contestação às implicações socioambientais das grandes 
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barragens e a atuação do MAB; o reconhecimento do evidente desrespeito aos direitos 

humanos e a mobilização popular nos reassentamentos de Acauã; uma apreciação da atuação 

do MAB na educação de jovens e adultos e do desenvolvimento do projeto de alfabetização de 

jovens e adultos nos reassentamentos de Acauã; e a reafirmação da importância e necessidade 

da construção coletiva de projetos pedagógicos. 
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2 ACERCA DAS BARRAGENS: BREVES REGISTROS 

 

 

2.1 UMA INTRODUÇÃO 

 

 

De início, são apresentados subsídios gerais que envolvem informações sobre a 

construção de grandes lagos denominados barragens, resultantes da técnica de represamento de 

rios. Quanto à terminologia, barragens ou represas são estruturas construídas num vale e que o 

fecham transversalmente, proporcionando a obstrução e o represamento do curso de água. 

Barragens também são chamadas de açudes, sendo que esse termo é utilizado para denominar o 

lago propriamente dito, formado pelo represamento das águas (FERREIRA, 2004). 

Tais estruturas são edificadas tendo em vista suas várias funções, conforme 

classificação que se segue: 

a) barragem de acumulação, que se destina a represar a água para abastecer cidades, 

para usar na irrigação ou para produzir energia;  

b) barragem de derivação, que se destina a desviar um curso de água; 

c) barragem de regularização, construída para impedir grandes variações do nível de 

um curso de água, para controlar inundações ou para melhorar as condições de 

navegabilidade (FERREIRA, 2004). 

A Rede Internacional de Rios
6
, temporalizando e detalhando a função de barragens, 

afirma que, desde milhares de anos, as barragens vêm sendo construídas, porém o século XX 

marca a era das grandes barragens. São três as funções das barragens destacadas pela referida 

Rede. A primeira grande demanda identificada é o fornecimento de água para irrigação, uma 

                                                 
6
 Órgão de articulação internacional contra a construção das barragens e em defesa dos rios do planeta. A Rede 

Internacional de Rios é a mesma International Rivers Network (IRN), uma organização sem fins lucrativos com 

sede em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos da América (EUA), fundada em 1986 por engenheiros, hidrólogos e 

ambientalistas em oposição à utilização generalizada de métodos destrutivos de aproveitamento dos rios do 

planeta. Objetiva reverter a degradação dos sistemas fluviais; apoiar as comunidades tradicionais; proteger e 

restabelecer o bem-estar dos povos, das culturas e dos ecossistemas que dependem dos rios; e promover 

alternativas à construção de represas e canalização dos rios. Na América Latina, diz cooperar com organizações de 

populações atingidas por barragens, organizações de base, grupos ambientalistas e de direitos humanos, além de 

apoiar cientistas e especialistas, fomentando o respeito pelos rios e apoiando a luta pela integridade ambiental e 

justiça social. A IRN faz parte da Coalizão Rios Vivos, que reúne aproximadamente 300  grupos ambientalistas e 

indígenas que trabalham em prol da proteção da Bacia do Prata. Compõe, ainda, a Rede Latinoamericana pelos 

Rios e Povos, que visa intercambiar experiências, lutas e ideias entre grupos de atingidos, de ambientalistas, de 

direitos humanos e grupos de apoio técnico (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). 
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vez que a agricultura é o setor que mais gasta água doce
7
. Mas no final do século XIX, foi 

registrado o crescimento da prática da irrigação, havendo um incremento maior no Século XX, 

mais precisamente a partir da década de 1960, quando a agricultura, em larga escala, passou a 

depender de grandes quantidades de água. Barragens, também, são construídas para instalação 

de usinas hidrelétricas que geram eletricidade por meio do aumento do nível de água nos 

reservatórios a montante
8
 e da sua canalização para turbinas. Ademais, podem ser construídas 

para controlar inundações, eliminando alagamentos anuais e cíclicos, apesar de tenderam a 

agravar inundações mais extremas (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). 

Quanto ao modelo, as barragens são classificadas em barragem de terra, de 

entroncamento, de gravidade e de arco, sendo que a escolha do tipo de barragem a ser 

construída é feita, principalmente, de acordo com a topografia e a geologia do local. As 

barragens de terra e entroncamento são comumente construídas ao longo de grandes vales, em 

locais que permitem acesso para o transporte de enormes quantidades de material de construção 

utilizados durante as obras. As barragens de gravidade são basicamente paredes grossas e retas 

de concreto, construídas ao longo de vales estreitos com fundação rochosa firme
9
. Já as 

estruturas do tipo arco, também feitas de concreto, têm aplicação restringida a estreitos 

desfiladeiros com paredes fortes de pedras, sendo um modelo de barragem cuja força inerente 

permite que uma parede fina retenha um reservatório, usando apenas uma fração do concreto 

que seria utilizado em uma barragem de gravidade de altura similar (REDE 

INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). 

Comparando a predominância dos modelos, as barragens de terra e entroncamento 

representam mais de 80% das grandes barragens existentes, enquanto que as barragens tipo 

arco representam apenas 4% das represas que existem no mundo. As maiores estruturas que a 

humanidade ergueu até hoje são barragens do primeiro tipo – de terra e entroncamento - a 

exemplo da Barragem de Tarbela, no Paquistão, que contém 106 milhões de metros cúbicos de 

terra, superando em mais de 40 vezes o volume da Grande Pirâmide, no Egito (REDE 

INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). 

                                                 
7
 Segundo o Relatório GEO-3, “o volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhão de km³, dos 

quais apenas 2,5%, ou cerca de 35 milhões de km³, correspondem a água doce. A maior parte da água doce se 

apresenta em forma de gelo ou neve permanente, armazenada na Antártida e na Groenlândia, ou em aquíferos de 

águas subterrâneas profundas. As principais fontes de água para uso humano são lagos, rios, a umidade do solo e 

bacias de águas subterrâneas relativamente pouco profundas. A parte aproveitável dessas fontes é de apenas cerca 

de 200 mil km³ de água – menos de 1% de toda a água doce e somente 0,01% de toda a água da Terra. Grande 

parte dessa água disponível está localizada longe de populações humanas, dificultando ainda mais sua utilização. 

A reposição de água doce depende da evaporação da superfície dos oceanos” (PNUMA, 2004, p. 162). 
8
 Rio acima ou para o lado da nascente de um rio (FERREIRA, 2004). 

9
 A Barragem de Acauã, alvo do presente estudo, foi projetada como uma barragem do tipo gravidade 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000). 
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Outra informação diz respeito à classificação das barragens quanto ao tamanho. A 

Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD/CIGB)
10

 reconhece como uma grande 

barragem, aquela cuja distância entre a fundação e o topo da construção é de 15 metros ou 

mais. Conforme a referida Comissão, para termos uma ideia da proporção dessas construções, 

as maiores barragens existentes “medem pelo menos 150 metros de altura, têm um volume 

mínimo de 15 milhões de metros cúbicos, possuem um reservatório com capacidade de 

armazenamento de pelo menos 25 quilômetros cúbicos de água – ou são capazes de gerar no 

mínimo 1.000 megawatts (MW) de energia” (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000, p. 

8). 

 

 

2.2 O DEBATE EM TORNO DAS BARRAGENS 

 

 

A discussão sobre a função, a necessidade e as implicações da construção das grandes 

barragens no âmbito internacional ganhou notoriedade durante as décadas de 1980 e 1990, 

tendo sido demarcadas duas posições antagônicas. Os defensores destes grandes projetos, de 

um lado, alegam seus aportes para o desenvolvimento. Por outro lado, os críticos sinalizam 

seus efeitos nefastos, dentre eles, o deslocamento compulsório de milhões de pessoas e a 

destruição de ecossistemas naturais (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 

2003a).  

A construção de barragens no século XX acompanhou o aumento das populações e o 

crescimento das economias nacionais em todo o mundo, para atender as demandas de água e 

energia, sendo que quase metade dos rios do mundo tem ao menos uma grande barragem, como 

contabiliza a Comissão Mundial de Barragens (2000b). Acerca da proliferação das represas, 

reporta Campanili (s/d) que o mundo conta com cerca de 800 mil barragens, 45 mil delas de 

grande porte, considerando a classificação anteriormente referida. Por volta do ano 2000 se 

encontravam em construção cerca de 1.700 barragens, movimentando, anualmente, 

aproximadamente 50 bilhões de dólares. A autora acresce que as barragens, até a década de 

1970, eram divulgadas por seus defensores como ícone de desenvolvimento. Coincidindo com 

                                                 
10

 A sigla ICOLD deriva do nome da instituição em inglês que é International Commision Large Dams, criada em 

1928. È a mesma CIGB (Comissão Internacional de Grandes Barragens). Trata-se de uma Organização Não 

Governamental (ONG) que mantém um fórum para o intercâmbio de conhecimentos e experiência em engenharia 

de barragens. A ICOLD, juntamente com o Comitê Brasileiro de Grandes Barragens (CBDB), promoveram o 23º 

Congresso Internacional sobre Grandes Barragens e a 77ª Reunião Anual, em Brasília, em maio de 2009 

(BARBOSA, 2009). 

http://www.icoldbrasilia2009.org/
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a constatação do Movimento dos Atingidos por Barragens, a autora em referência situa a 

década de 1980 como o período a partir do qual as barragens passam a ser questionadas pelos 

altos impactos ambientais e sociais produzidos, a exemplo do deslocamento anual de 4 milhões 

de pessoas, no mundo. 

Nesse sentido, é significativa a informação de que,  

 

entre 1970 e 1979, 5.415 barragens foram construídas em todo o planeta, duplicando o 

número de barragens construídas durante os anos 1950. O ritmo, porém, caiu 

drasticamente a partir de meados da década de 1980, devido a considerações de ordem 

financeira, social e ambiental (COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS, 1999, 

p.1). 

 

Na África foram construídas pelo menos 1.272 grandes barragens com o propósito 

principal de servir à irrigação e fornecimento de água. A África do Sul, com 539 barragens, 

detém o maior número de barragens no Continente Africano, seguindo-se o Zimbábue (213) e a 

Argélia (107). No Oriente Médio há pelo menos 793 grandes barragens cuja função principal é 

a irrigação, além da necessidade de mitigar os efeitos de inundações. A Turquia é detentora do 

maior número de represas (625), seguida do Irã (66), Síria (41) e Arábia Saudita (38) 

(COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS, 1999). 

Na década de 1990, o acirramento das controvérsias em torno da construção de 

barragens induziu a constituição da Comissão Mundial de Barragens (CMB)
11

, durante 

encontro sobre o tema, patrocinado pelo Banco Mundial e pela União pela Conservação 

Mundial (UCN) em Gland, na Suíça, em abril de 1997, que agregou cerca de 800 ONGs e 

agências governamentais (COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS, 1999). Essa Comissão 

teve por missão entregar, até meados do ano 2000, um relatório mundial, contendo uma revisão 

sobre a contribuição efetiva das grandes barragens ao desenvolvimento e estabelecer normas e 

                                                 
11

 A Comissão Mundial de Barragens (CMB) foi constituída com mandato para perseguir os seguintes objetivos: 

“examinar a eficácia da construção de grandes barragens e estudar alternativas para o desenvolvimento de recursos 

hídricos e energéticos; e elaborar critérios, diretrizes e padrões internacionalmente aceitáveis para o planejamento, 

projeto, avaliação, construção, operação, monitoramento e descomissionamento de barragens. A CMB iniciou o 

seu trabalho em maio de 1998, sob a presidência do prof. Kader Asmal, ministro de Assuntos Hídricos e Florestais 

da África do Sul, na época. Os membros foram escolhidos de tal modo que refletissem a diversidade regional, uma 

variada gama de conhecimentos e as diferentes expectativas das partes envolvidas. A CMB foi independente, com 

cada membro participando com sua capacidade individual, não representando nenhuma instituição ou país. A 

Comissão empreendeu a primeira investigação abrangente de natureza global e independente do desempenho e 

impacto das grandes barragens e das opções disponíveis para o desenvolvimento de recursos hídricos e 

energéticos. Consultas públicas e o livre acesso à Comissão foram componentes fundamentais do processo. O 

Fórum da CMB, constituído por 68 membros - formando uma amostra representativa fiel dos vários interesses 

envolvidos, pontos de vista e instituições - foi consultado ao longo de todo o trabalho da Comissão. A CMB foi 

pioneira num novo modelo de obtenção de verbas envolvendo todos os grupos interessados no debate: 53 

organizações públicas, privadas e da sociedade civil ofereceram fundos para o processo da CMB. O relatório final 

da Comissão Mundial de Barragens, Barragens e Desenvolvimento: Um Novo Modelo para Tomada de Decisões 

foi publicado em novembro de 2000” (COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS, 2000a, p. 1). 

http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=56
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
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diretrizes internacionalmente aceitáveis para a tomada de decisões futuras em relação às 

represas (CAMPANILI, s/d). 

Não se pode negar a tendência de uma polarização a favor das grandes represas. 

Protocolarmente, os projetos são acompanhados de uma série de argumentos que apontam para 

as necessidades de desenvolvimento social e econômico que as barragens visam satisfazer, 

como a irrigação, a geração de eletricidade, o controle de inundações e o fornecimento de água 

potável, anteriormente mencionados. 

Essa posição é reforçada ao deparar com indicadores da Comissão Mundial de 

Barragens (2000b), a saber: neste novo século, um terço dos países do mundo depende de 

usinas hidrelétricas para produzir mais da metade da sua eletricidade; as grandes barragens 

geram 19% de toda a eletricidade do mundo; metade dessas grandes barragens foi construída 

exclusiva ou primordialmente para fins de irrigação; cerca de 30 a 40% dos 271 milhões de 

hectares irrigados no planeta dependem de represas. Indicadores como esses, analisados de 

forma descontextualizada, concorrem à aceitação de que as represas consistem em um 

importante meio de atender às demandas das populações por água e energia. 

Outras funções e metas das barragens são acrescidas às tradicionais, pela Comissão 

Mundial de Barragens (2000b). Concebidas como investimentos estratégicos de longo prazo, as 

grandes barragens, sob este ângulo, são capazes de oferecer múltiplos benefícios, como: 

desenvolvimento regional, geração de emprego e fomento para uma base industrial com 

potencial exportador. No que concerne à geração de renda advinda de exportações, menciona-

se a venda direta de eletricidade, de produtos agrícolas ou de produtos processados por 

indústrias eletrointensivas, como a indústria do alumínio. Nessa perspectiva, as barragens 

poderiam desempenhar um papel importante no mundo. 

Por outro lado, a posição dos oponentes também recebe destaque nos trabalhos da 

Comissão Mundial de Barragens, havendo uma oportuna problematização dos impactos 

adversos das represas, como o empobrecimento de populações, a destruição de ecossistemas e 

dos recursos pesqueiros, a divisão desigual dos custos e dos benefícios, o aumento do 

endividamento dos países e a ultrapassagem dos limites dos orçamentos. Fazendo uma 

apreciação do ocorrido nos últimos 50 anos, no que se refere ao desempenho e aos impactos 

sociais e ambientais das grandes barragens, é importante sublinhar que 

 

essas [as represas] fragmentaram e transformaram os rios do mundo, enquanto que 

estimativas globais sugerem que entre 40 e 80 milhões de pessoas foram deslocadas 

pelas barragens. À medida que as bases dos processos de tomada de decisão foram 

tornando-se mais abertas, participativas e transparentes em muitos países, a opção de 

construir grandes barragens foi sendo cada vez mais contestada, chegando ao ponto 
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de colocar-se em questão a construção de novas grandes barragens em muitos países. 

Os enormes investimentos envolvidos e os impactos gerados pelas grandes barragens 

provocaram conflitos acerca da localização e impactos dessas construções - tanto das 

já existentes como das que ainda estão em fase de projeto, tornando-se atualmente 

uma das questões mais controvertidas na área do desenvolvimento (COMISSÃO 

MUNDIAL DE BARRAGENS, 2000b, p. 1). 

 

Passados mais de dois anos de análises e conversação com partidários e oponentes de 

grandes barragens, a CMB concluiu que todo projeto de barragem deve almejar a melhoria 

sustentável do bem-estar humano, o que significa 

 

promover um avanço significativo no desenvolvimento humano em uma base que 

seja economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Se uma 

grande barragem for a melhor maneira de atingir tal meta, ela merece ser apoiada. Se 

outras opções oferecem soluções melhores, elas devem ser preferidas (COMISSÃO 

MUNDIAL DE BARRAGENS, 2000b, p. 1). 

 

Desse modo, a Comissão Mundial de Barragens destacou em seu relatório final as 

seguintes conclusões concordadas entre os comissionários: 

 

As barragens prestaram uma importante e significativa contribuição ao 

desenvolvimento humano, e os benefícios derivados delas foram consideráveis; Em 

um número excessivo de casos foi pago um preço inaceitável e muitas vezes 

desnecessário para assegurar esses benefícios, especialmente em termos sociais e 

ambientais, pelas pessoas deslocadas, pelas comunidades a jusante, pelos 

contribuintes e pelo meio ambiente natural; A falta de equidade na distribuição dos 

benefícios colocou em questão a capacidade de diversas barragens de atender de 

maneira ótima às necessidades de desenvolvimento dos recursos hídricos e 

energéticos quando confrontados com outras alternativas; Ao se incluir no debate 

todos aqueles cujos direitos estão envolvidos e que arcam com os riscos associados às 

diferentes opções de desenvolvimento de recursos hídricos e energéticos, são criadas 

as condições para uma resolução positiva de interesses concorrentes e de conflitos; 

Soluções negociadas aumentarão sensivelmente a eficiência do desenvolvimento de 

projetos de aproveitamento de recursos hídricos e energéticos ao eliminarem projetos 

desfavoráveis nos estágios iniciais do processo, oferecendo como opções apenas 

aqueles que as principais partes envolvidas concordam serem os melhores para 

atender às necessidades em questão (COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS, 

2000b, p. 1). 

 

Assim, o debate em torno das barragens coloca em cheque pontos de vista estabelecidos 

de como as sociedades desenvolvem e gerenciam seus recursos hídricos em um contexto mais 

amplo de opções de desenvolvimento. Em meio às controvérsias e grandes contradições 

envolvidas nesse debate, é importante prosseguir analisando porque as barragens são 

construídas e o que está por trás das demandas que justificam a construção das mesmas. 

É notório que os recursos naturais, em especial os recursos hídricos, estejam sujeitos a 

demandas crescentes e competitivas, impulsionadas pelo crescimento da população global e 

pelos interesses do capital. Consequentemente, a possibilidade de conflitos regionais sobre 

http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=13
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
http://www.gabeira.com.br/busca/categorias.asp?id=50
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recursos hídricos é real, pois a quantidade de água está diretamente relacionada à produção de 

energia e de alimentos. 

Como bem lembra Ioris (2006, p. 2), o debate não deve restringir-se a processos 

hidrológicos ou institucionais, sem estabelecer uma relação direta e clara entre “exploração 

econômica do meio ambiente e exploração político-econômica da sociedade”. Nesta base de 

raciocínio está o reconhecimento de que a degradação ambiental em geral e a degradação 

ambiental resultante da construção de represas resultam das exigências do desenvolvimento e 

consistem na “outra face da degradação social causada pela exploração da maioria da 

população”. 

Historicamente, a destruição da natureza e do meio ambiente, através, por exemplo, da 

exploração dos recursos hídricos, associada à exploração da força humana de trabalho, que 

resulta na exclusão social, sempre serviu aos interesses agroindustriais, como instrumentos de 

acumulação de capital e de poder político, em todo o mundo (IORES, 2006). 

Conforme afirma Waldman (1998, p. 12), o caráter privado da propriedade no sistema 

capitalista “determina uma apropriação privada da natureza, seja em escala local, nacional ou 

mundial, dado o caráter de internacionalização do capitalismo”. Em acréscimo, a afirmação que 

se segue sublinha o que decorre desse processo: 

 

Quanto mais aumentam a competitividade e a concorrência intercapitais, mais 

nefastas são suas consequências das quais duas são particularmente graves: a 

destruição e/ou precarização, sem paralelos em toda a era moderna, da força humana 

que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na relação metabólica entre 

homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica societal voltada 

prioritariamente para a produção de mercadorias e para o processo de valorização do 

capital (ANTUNES, 2000, p. 34). 

 

Em seu diálogo ecológico com Marx, Waldman (1998) remete à discussão da ecologia 

diretamente às formulações marxianas, sublinhando a atualidade da teoria social por ele 

construída, numa de suas vertentes: a crítica radical ao capitalismo. Segundo Waldman (1998, 

p. 49), a formação social capitalista reconfigurada “pelas novas tecnologias, pela 

microeletrônica, robótica, novos materiais, novas fontes de energia e pela engenharia genética 

mantém inalterada sua essência”, que consiste na exploração do trabalho pelo capital, dos 

países pobres (capitalismo periférico) pelos países ricos (capitalismo central). Dita exploração 

amalgama-se com degradação ambiental, justificada pelo caráter privado que a propriedade 

assume no regime capitalista. O autor recupera, no decorrer de sua análise, a passagem de Marx 

referente a sua premissa de que a natureza deveria beneficiar coletivamente a humanidade: 
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Quando a sociedade atingir uma formação social superior, a propriedade privada de 

certos indivíduos sobre parcelas do globo terrestre parecerá tão monstruosa como a 

propriedade de um ser humano sobre outro. Mesmo uma sociedade inteira não é 

proprietária da terra, nem uma nação, nem todas as sociedades de uma época 

reunidas. São apenas possuidoras, usufrutuárias dela, e como boni patres famílias 

(bons pais de família) têm de legá-las, melhoradas, às gerações futuras (MARX, 

1975, apud WALDMAN, 1998, p. 49, grifo do autor). 

 

É, portanto, com base nesses fundamentos, que se pretende a discussão do porque da 

construção de barragens. Estas se situam no âmago dos problemas dos recursos hídricos, 

profundamente associados às questões socioambientais, tendo sua origem na contradição básica 

entre produção capitalista e condições ambientais de produção. Nesse âmbito, o avanço da 

produção capitalista e a expansão da influência do capital impõem o tratamento dos recursos 

naturais como mercadoria, passível da apropriação privada. Essa comodificação da natureza é 

determinada por circunstâncias locais e através de lutas políticas e conflitos em diferentes 

níveis e escalas espaciais (IORIS, 2006). Além disso, 

 

[...] a comodificação resulta, por um lado, em acumulação de riqueza nas mãos de 

poucos, e, por outro lado, em degradação ambiental e injustiça social. A degradação 

ambiental ocorre tanto em períodos de crescimento econômico, quanto em fases de 

crise, porque quando a economia cresce, mais recursos naturais são necessários, mas 

quando a economia se arrefece, há uma pressão extra para facilitar o acesso aos 

recursos como forma de fomentar um novo ciclo de crescimento (IORIS 2006, p. 2). 
 

Assim, na análise de Ioris (2006, p. 3) “existe uma permanente e dialética interação 

entre a atividade humana e o meio ambiente, a qual inclui, como um de seus componentes 

básicos, a relação de interdependência entre sociedade e recursos hídricos”. Nesse sentido, o 

autor ratifica que a água é primordial a inúmeros processos naturais, ao tempo em que é parte 

integral das relações sociais, “não sendo possível desvincular a circulação das águas da 

interferência humana nem ignorar as circunstancias hidrológicas de comunidades e 

civilizações” (IORIS, 2006, p. 3). 

O controle de recursos hídricos continua sendo um componente essencial da 

infraestrutura necessária à acumulação capitalista, sob a ideologia que esteia o imperativo do 

desenvolvimento sustentável
12

. Nessa perspectiva, a construção de barragens, em todo o 

                                                 
12 O Informe Nosso futuro comum, conhecido como Informe Brundtland, concluindo que a proteção ambiental 

havia deixado de ser uma tarefa nacional ou regional para converter-se em um problema global, forjou o conceito 

de desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. Dessa forma, pretende-se que 

não ocorra o esgotamento dos recursos para o futuro e sim o equilíbrio entre desenvolvimento ecônimo e proteção 

ambiental (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007). Quetiona-se, todavia, se é possível esse mundo 

equilibrado, preconizado pelos defensores do desenvolvimento sustentável, no âmbito do sistema capitalista. Daí o 

teor ideológico hegemônico que está envolvido no conceito. 
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mundo, visa suprir a carência de água e de energia através da exploração dos recursos naturais 

renováveis, privilegiando a geração de energia a partir das grandes usinas hidrelétricas. Tal 

empreendimento atende, portanto, aos imperativos atuais do crescimento das forças produtivas, 

no âmbito do processo mais amplo e globalizado de reestruturação produtiva
13

.  

Como lembra a Rede Internacional de Rios (2000), especialistas em energia têm 

explorado todos os locais e razões possíveis para exercitar seus métodos de represamento de 

rios. Na América Latina, por exemplo, represas famosas como Itaipu (Rio Paraná, fronteira 

entre o Brasil e o Paraguai), Guri (Bacia hidrográfica do Rio Caroni, Venezuela), Tucuruí (Rio 

Tocantins, no Pará, Brasil) e Yacyretá (localizada entre a Argentina e o Paraguai) tornaram-se 

peças centrais de planos ambiciosos de expansão da mineração e da industrialização. No 

hemisfério Norte, diga-se de passagem, a maior parte dos rios já foi danificada e a crescente 

consciência ambiental fez com que grandes barragens perdessem a popularidade. 

Todavia, os defensores das grandes barragens divulgam a ideia de que a energia 

hidroelétrica seria barata, porque, ao contrário de usinas alimentadas por carvão e óleo, têm um 

fator de produção gratuito, através do ciclo hidrológico. A Rede Internacional de Rios (2000) 

afirma que a ilusão de que esse preço seja baixo começa a se dissipar quando todos os custos 

econômicos da construção de uma barragem são considerados, incluindo os custos ambientais, 

sociais e de seu desempenho operacional. Assim, vários fatores, muitas vezes combinados, 

possuem um impacto devastador sobre o aspecto econômico da edificação de barragens. Entre 

eles: construções muito extensas e seus problemas operacionais; as crescentes exigências para o 

ressarcimento de medidas de mitigação ambiental e social
14

; atrasos da obra devido à oposição 

da sociedade; e o fato de os lugares mais adequados para a construção já estarem ocupados. 

Segundo a referida Rede, os custos excedentes geralmente atingem a economia das 

barragens porque apesar de os gastos operacionais de uma hidrelétrica serem baixos, os custos 

de construção são extremamente altos. Estima-se que muitos desses projetos não teriam sido 

executados se os seus custos verdadeiros fossem avaliados e revelados publicamente, antes do 

início da construção. Vale salientar que, atualmente, como os governos de todas as partes do 

                                                 
13

 Segundo Antunes (2000), nas últimas décadas o capitalismo tem enfrentado acentuada crise estrutural, cujos 

elementos constitutivos essenciais são de entendimento complexo, uma vez que nesse mesmo período ocorreram 

mutações intensivas de ordem econômicas, sociais, políticas, ideológicas, repercutindo fortemente no ideário, na 

subjetividade e nos valores constitutivos da classe-que-vive-do-trabalho. Em face às consequências dessa crise, foi 

implementado um amplo processo de reestruturação do capital, sem, contudo, alterar os pilares essenciais do modo 

de produção capitalista. Novos e velhos mecanismos são usados para recompor e ampliar os patamares de 

acumulação. 
14

 “Mitigação é o resultado da aplicação de um conjunto de medidas para reduzir o risco e eliminar ou diminuir ao 

máximo a vulnerabilidade física, social e econômica. A mitigação é uma das atividades mais importantes, pois ela 

pressupõe ações antecipadas, para reduzir significativamente as consequências de um determinado evento” 

(BARBOSA, 2008, p. 12). 
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mundo estão cortando gastos públicos, passa a ser feito o financiamento de projetos de 

infraestrutura pelo setor privado, que tem constatado que as barragens geralmente saem mais 

caras e demoram mais para ser construídas do que o planejado. Uma pesquisa feita pelo Banco 

Mundial em 1994 mostrou que 70 barragens hidrelétricas, financiadas por esse órgão desde 

1960, excederam em 30% os custos inicialmente previstos (REDE INTERNACIONAL DE 

RIOS, 2000). 

Um exemplo que ilustra a vulnerabilidade econômica destes projetos é o caso da 

hidrelétrica Yacyretá que deveria ter sido concluída até 1989. Pelo menos uma década após a 

data prevista para sua conclusão, e apesar de quase todos os trabalhos de engenharia civil terem 

sido concluídos, as medidas de mitigação dos impactos social e ambiental estavam longe de se 

completarem, e o reservatório foi apenas parcialmente cheio, começando a gerar energia apenas 

no ano de 1994 (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). Essa demora,  

 

combinada com os enormes custos excedentes e frequentes casos de corrupção, fez 

com que a eletricidade gerada por essa barragem [por volta do ano 2000] fique em 

9,5 centavos por quilowatt-hora, enquanto no restante da Argentina o preço é de 

apenas quatro centavos por quilowatt-hora (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 

2000, p. 9). 

 

Os custos finais têm implicações sobre economias inteiras, a exemplo do que se informa 

a seguir: 

 

O custo de Chixoy – US$ 944 milhões – representava aproximadamente 40% da 

dívida externa da Guatemala, em 1988. A Itaipu binacional, uma empresa constituída 

pelos Governos Brasileiro e Paraguaio para construir e operar a usina hidroelétrica de 

Itaipu (que tem 12.600 MW de capacidade instalada no Rio Paraná), tomou 

emprestado de bancos estrangeiros praticamente todo o custo do projeto, usando para 

isso garantias do Governo Brasileiro. O débito alcançou US$ 16,6 bilhões em 1990, 

com os juros absorvendo até 80% da receita proveniente da venda da eletricidade. Só 

para efeito de comparação, em 1992, a dívida externa do Brasil era de US$ 121 

bilhões e a do Paraguai US$ 1,7 bilhões. Neste caso, a entrada de um volume enorme 

de capital não apenas induziu a uma corrupção sem precedentes, como também 

alimentou a hiperinflação que tanto prejudicou o Brasil (REDE INTERNACIONAL 

DE RIOS, 2000, p. 9). 

 

No domínio dos prejuízos da construção de imensas barragens, que formam gigantescos 

lagos, são sublinhados, além da questão do alto custo econômico das obras, a degradação 

ambiental e os problemas sociais e econômicos que afetam as populações atingidas. Os 

impactos ambientais são de várias naturezas e se entrelaçam aos impactos sociais, ambos 

dificilmente mensurados. Dessa forma, os 
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danos ao meio ambiente, como o afogamento de milhares de hectares de paisagens 

representativas e a destruição de relações econômico-culturais mantidas pelas 

populações tradicionais com os seus espaços ambientais (ancorados em valores e 

relações sociais que não podem ser realocados) fogem inteiramente à lógica dos 

conceitos tradicionais de desenvolvimento (WALDMAN, 1998, p. 82). 

 

Dentre os impactos ambientais provocados pela construção das grandes represas, são 

destacados: inundação constante de áreas remotas, ou seja, dos últimos refúgios que abrigam a 

vida selvagem; fragmentação e erradicação dos ecossistemas ribeirinhos, através do isolamento 

de espécies animais que vivem a montante de outras que habitam a jusante da barragem, 

prejudicando as migrações e outros tipos de movimentos dessas espécies; contaminação das 

águas dos rios; contribuição para o efeito estufa, devido ao lançamento na atmosfera dos gases 

emitidos pela putrefação de material orgânico das áreas inundadas, retenção de sedimentos nos 

reservatórios, devido à limitação do número de lugares apropriados para a instalação de 

barragens e ao próprio envelhecimento dessas obras, que se enchem de sedimentos e se tornam 

obsoletas; degradação e salinização dos solos provocada pela moderna irrigação perene, 

afetando a produção de alimentos. (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). 

O depoimento de um integrante da Associação de Produtores e Camponeses do Grande 

Pantanal de Lorica (ASPROCIG), Colômbia, evidencia os impactos previstos pelo 

represamento dos rios: 

 

Com o enchimento do reservatório de Urra I se cumprem, um a um, os impactos que 

havíamos previsto. O córrego Sicará e o córrego Grande, localizados próximo à 

desembocadura do Rio Sinú, ficaram secos. O nível de água do Rio Sinú não 

consegue alimentar estes córregos através dos quais ingressa mais de 80% da água 

doce no sistema de estuário da baía de Cispatá. A salinização começou sua mortal 

ascensão. As terras hoje semeadas com arroz, em menos de três semanas, se tornarão 

salinas. Os peixes que não conseguem sair para o Rio morrendo por falta de água. 

Centenas de famílias perderam sua única fonte de sustento econômico e alimento 

(REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000, p. 10). 

 

Entretanto, é oportuno informar que foram criadas salvaguardas jurídico-ambientais 

para uma avaliação completa dos possíveis impactos ambientais de uma barragem e posterior 

licenciamento. Trata-se do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto ao 

Meio Ambiente (RIMA), adotados em todo o mundo. Tais licenciamentos possibilitariam ao 

poder público aprovar, induzir ou mesmo reprovar a implementação de empreendimentos 

públicos na utilização de recursos naturais (incluindo as hidrelétricas). Todavia, têm sido 

motivo de controvérsias. Isto porque não têm poder para deter empreendimentos, cumprindo 

uma função cênica para garantir a aprovação de empréstimos. Tecnicamente são superficiais e 

não-exaustivos, fazendo tão somente a previsão da catástrofe, ou um exercício precário de 
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futurismo (WALDMAN, 1998). Mesmo assim, vale reconhecer que os documentos EIA e 

RIMA são frutos das pressões e se tornaram objetos de lutas dos movimentos ecológicos e dos 

movimentos dos povos atingidos por barragens. 

Como anteriormente aludido, os impactos ambientais associam-se aos problemas sociais 

decorrentes da construção de grandes barragens, que são vários e de naturezas diferenciadas. O 

primeiro grande impacto anunciado é a remoção, compulsória, de milhões de pessoas de seus 

lugares tradicionais de moradia quando suas terras são inundadas. As barragens, como grandes 

obras de infraestrutura, inundam terras férteis para a agricultura, cidades, distritos e povoados, 

empurrando mais ainda para a pobreza populações predominantemente rurais, privadas de sua 

subsistência, com suprimentos alimentares esgotados e a água potável poluída. São famílias 

expulsas das terras inundadas por águas represadas, cujo destino é, muitas vezes, as periferias 

urbanas, agravando o êxodo rural. Nesse sentido, 

 

a transformação da geografia da água para atender aos imperativos do crescimento 

econômico acaba por modificar não somente as características físicas, químicas e 

biológicas dos recursos hídricos, mas produz uma estratificação de oportunidades 

sociais que é típico do capitalismo. Ou seja, os benefícios da expansão hídrica são 

apropriados pelas parcelas mais avantajadas da sociedade, mas as consequências 

negativas do desenvolvimento afetam especialmente as populações mais pobres - 

comunidades expulsas dos locais destinados à construção de barragens (IORIS, 2006, 

p.4). 

 

O sofrimento das pessoas afetadas por barragens se estabeleceu, principalmente, nas 

décadas de 1950 e 1960, quando ocorreram massivas remoções de populações para implantar 

grandes barragens que começavam a ser construídas em escala mundial. McCully (2000) 

afirma que é impossível determinar com precisão o número de pessoas expulsas de seus locais 

de moradia pelas barragens; estima-se que o total poderia chegar a 100 milhões de pessoas em 

todo o mundo. O autor acrescenta que oficialmente o número de pessoas desabrigadas somente 

na China, entre 1950 e 1989, chega a 10,2 milhões, mas aqueles que se opõem às barragens no 

país denunciam que o total pode chegar a 60 milhões. Na índia, números flutuam entre 14 e 40 

milhões. Há evidências de que esses milhões de seres humanos ficaram econômica, cultural e 

psicologicamente desestruturadas pelo reassentamento forçado. O autor em referência comenta, 

ainda, que o número de pessoas direta e negativamente atingidas pelas barragens é apenas uma 

fração do total. Exemplifica que 11 mil pessoas foram expulsas pela construção da represa do 

Rio Manantali, em Mali, todavia 500 mil camponeses que moram a jusante estão sofrendo as 

consequências das mudanças de fluxo e curso do Rio Senegal, em função da difícil passagem 
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das cheias naturais pelos canais de irrigação, queda do volume de água, proliferação de doenças 

e diminuição dos níveis da pesca.  

A Barragem Kainji, na Nigéria, é outro exemplo expressivo, pois desalojou diretamente 

50 mil pessoas e afetou centenas de milhares de outras, que tradicionalmente criavam gado e 

cultivavam plantações em terras irrigadas pela inundação anual (REDE INTERNACIONAL 

DE RIOS, 2000). 

No Brasil, segundo estimativa divulgada por Campanili (s/d), mais de 1 milhão de 

pessoas já foram deslocadas por ocasião da construção de barragens, tendo sido vítimas de 

descaso social. O autor acrescenta que milhares de famílias permanecem com pendências 

referentes à mitigação das perdas com essas construções. 

Os impactos à saúde em decorrência da edificação de barragens devem, também, ser 

sublinhados. Os riscos apontados são imensos. Assegura a Rede Internacional de Rios (2000) 

que tais riscos têm início com a chegada de um grande número de trabalhadores no local das 

obras, especialmente em países tropicais. Estes trabalhadores trazem consigo uma grande 

variedade de doenças infecciosas, como tuberculose, sífilis e AIDS, dentre outras, sendo que 

muitas dessas doenças são novas na região e a população local as contraia facilmente devido à 

baixa imunidade contra tais moléstias. Os problemas avolumam-se com a proliferação de outras 

doenças como malária, dengue e leishmaniose. 

Ademais, vale sublinhar as consequências psicológicas profundas para os indivíduos 

que são removidos compulsoriamente de suas casas e terras. Famílias vivenciam uma pressão 

durante muitos anos, na incerteza do resultado de uma mudança que irá, certamente, 

transformar suas vidas. Isto porque, a realocação e as condições de compensação não são 

decididas até que a barragem seja construída (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000). 

De modo dramático, as barragens molestam as populações indígenas, que são retiradas 

de suas comunidades ancestrais em direção a campos de reassentamento. O impacto das 

construções é especialmente nocivo para os indígenas considerando que eles já sofreram 

séculos de exploração e deslocamento. Dessa forma,  

 

o trauma do assentamento é também exacerbado em comunidades indígenas com fortes 

vínculos espirituais à terra. Os laços comunais e práticas culturais que ajudam a definir 

seus valores e tradições são destruídos através da transferência desses povos para outra 

região e da perda de recursos nos quais sua economia é baseada (REDE 

INTERNACIONAL DE RIOS, 2000, p.15). 

 

O massacre vivido pelos indígenas Maya Achí é considerado como a maior atrocidade 

relacionada a despejos causados por barragens. A Rede Internacional de Rios (2000, p. 15) 
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informa que, na área de submersão da Barragem Chixoy, na Guatemala, na vila do Rio Negro, 

369 índios foram mortos. Nesse episódio “mulheres foram violentadas e assassinadas por 

militares guatemaltecos e crianças foram mortas com os tornozelos amarrados por cordas e suas 

cabeças esmagadas contra pedras e árvores”. Informa ainda que a construção de Chixoy contou 

com empréstimos do Banco Mundial (BIRD), do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e do Governo Italiano e que todos pareceram ter ignorado o massacre e se recusaram a 

admitir tais fatos nos documentos do projeto. Isto parece evidente, considerando que  

 

o relatório de término do projeto sobre a referida barragem, um documento confidencial 

elaborado em 1991 pelo Banco Mundial, não menciona uma única vez sequer o fato de 

que mais de um quarto das 1500 pessoas transferidas foram massacradas antes do 

enchimento do reservatório (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000, p.15). 

 

Apenas em 1996, o caso veio à tona quando ONGs de luta pelos direitos humanos 

denunciaram o massacre, considerado um caso de genocídio étnico, em diversos fóruns 

internacionais (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRGENS, 2003a). O depoimento 

divulgado pela Rede Internacional de Rios (2000, p. 15), de  integrante da Associação de 

Viúvas e Órgãos de Rabinal, Guatemala, conhecido como Chen, reporta a situação dos afetados 

pela Chixoy: “se não tivessem construído a Barragem de Chixoy, grande parte de minha 

comunidade ainda estaria viva. As promessas que nos fizeram foram falsas. Perdemos nosso 

povo, perdemos nossas terras, cultivos e sítios sagrados”. 

Ademais, a Rede Internacional de Rios (2000) assevera que as barragens, ainda, podem 

dar uma falsa sensação de segurança para populações instaladas a jusante, pois, apesar de 

servirem para o controle de cheias, esses projetos são, normalmente, incapazes de reter a 

corrente de água de uma grande enchente. Os perigos e os danos para pessoas e propriedades, 

provocados por incontroláveis enchentes podem ser ainda maiores do que quando a barragem 

não existia. 

Na bibliografia consultada, afora as posições dos órgãos estatais, associados à questão 

dos recursos hídricos e à defesa das construções de barragens, e das empresas privadas 

interessadas nesses empreendimentos, raramente se anunciam os benefícios das barragens. Foi 

encontrada alusão sobre isto em obras de caráter mais técnico no âmbito dos que defendem a 

ideia do desenvolvimento sustentável para a região semiárida do Nordeste do Brasil, a exemplo 

de Vicente et al. (2000). Segundo esses autores, os açudes ou barragens de abastecimento no 

semiárido são imprescindíveis para armazenar a água excedente dos períodos úmidos, para uso nos 

períodos de estiagem. Nessa perspectiva, 
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os grandes açudes, de regularização plurianual, projetados para enfrentar vários anos 

consecutivos de seca garantem a proteção adequada para as secas excepcionais. Esses 

açudes são destinados a fins múltiplos (abastecimento de cidades, irrigação em larga 

escala, controle de cheias, recreação, turismo entre outros usos). Os grandes açudes 

normalmente estão associados ao desenvolvimento global da bacia onde se situam. 

Exercem, assim, um papel preponderante no balanço oferta x demanda dos recursos 

hídricos (VICENTE et al., 2000, p. 61). 

 

Assim, a variabilidade dos rios temporários é reduzida e os efeitos das secas podem ser 

parcialmente mitigados. As águas armazenadas nas barragens têm três destinos: sangria que 

corresponde à parte dos deflúvios que o reservatório, devido a seu tamanho limitado, não consegue 

controlar e regressam ao leito do rio - não havendo outro reservatório a jusante, transformam-se em 

perdas da bacia hidrográfica para o oceano; evaporação que consiste na transferência das águas da 

superfície do açude para a atmosfera, com perda irreversível para a bacia hidrográfica, pois o 

retorno sob a forma de precipitação ocorrerá em outro lugar não previsível; e consumo, com água 

retirada para suprir as demandas de abastecimento humano, da pecuária, da irrigação, da indústria 

urbana, das agroindústrias (VICENTE et al., 2000). Destarte, as forças contrárias à construção de 

barragens marcam seu protagonismo através de manifestações e mobilizações. 

 

 

2.3 CONTRA A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 

 

 

Comunidades afetadas, em todo mundo, se mobilizaram e se mobilizam para expressar a 

opinião quanto à apropriação das águas e dos rios por grupos econômicos nacionais e 

internacionais. Passagens desse movimento contra a construção de barragens são abordadas, na 

sequência, com informações acerca da mobilização internacional e nacional, sendo que, no 

âmbito do Brasil, situam-se a história da criação do MAB, sua dinâmica de trabalho e a 

inclusão da educação formal dos atingidos por barragens nos seus itens de reivindicação. 

 

 

2.3.1 A Mobilização Internacional 

 

 

A mobilização internacional contra as barragens resulta do sofrimento de pessoas 

afetadas em todo o mundo, de populações indígenas nos Estados Unidos da América a 

agricultores na Tailândia que perderam, para as represas e usinas, suas terras, casas, postos de 
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trabalho e recursos vitais como florestas e peixes. Cerca de 5.400 grandes obras foram 

concluídas na década de 1970, mas nos anos 1990 esse número caiu para 2.000. Estima-se que 

a principal razão para esta diminuição tem sido o crescente fortalecimento dos que se opõem à 

construção de grandes barragens (MCCULLY, 2000). 

Desde o final dos anos 1980, eclode um movimento internacional de grupos que lutam 

contra as barragens deflagrando campanhas locais, regionais e nacionais, além de grupos de 

apoio local, nacional e internacional. Luta-se contra a edificação de novas barragens e para que 

as vítimas das barragens que já foram construídas sejam indenizadas e compensadas 

retroativamente por suas perdas econômicas e culturais, responsabilizando governos, 

financiadores e construtoras (MCCULLY, 2000). 

A pressão contra as grandes represas, mesmo sem conseguir barrar as construções, na 

maioria dos casos, atua no sentido de delongar o inicio das obras. É reivindicada a formulação 

de leis para tornar mais rigoroso o processo de planejamento e aprovação de barragens – e, 

portanto, mais caro e demorado. Nas audiências públicas obrigatórias, as comunidades afetadas 

se mobilizam e lutam por alternativas a projetos de construção de represas. Nesse sentido,  

 

o debate trouxe mudanças consideráveis no ritmo de construção. A construção de 

barragens está decaindo substancialmente: de um pico de aproximadamente 540 por 

ano, na década de 1970, para 200 por ano na década de 1990. Além disso, a partir da 

década de 1970, as agências financiadoras - Banco Mundial, BID e outras – foram 

pressionadas a criarem regras específicas para o tratamento das questões social e 

ambiental. Vários governos também se viram pressionados a adotar regras para 

licenciar barragens, de modo a obter os empréstimos desejados. O licenciamento 

ambiental e as audiências públicas são exemplos desse processo. Mas, além de sua 

precariedade, nem sempre estas normas e requisitos vêm sendo respeitados 
(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a, p. 2). 

 

Tal processo de mobilização não tem sido nem um pouco pacífico. A Rede 

Internacional de Rios (2000) anunciou a presença de homens armados impedindo que os 

oponentes tomem as ruas em protesto e divulga vários incidentes de repressão à mobilização 

popular. As divergências foram brutalmente esmagadas em incidentes abafados, como: na 

Guatemala, os opositores da construção da Barragem Chixoy foram assassinados; no Paraguai, 

a polícia espancou posseiros que construíram cabanas provisórias às margens do Reservatório 

de Yacyretá; na Colômbia, líderes indígenas foram assassinados brutalmente. 

Ainda assim, em todo o mundo, populações se mobilizam, marcadas pelas 

consequências destrutivas das barragens, incluindo nas suas estratégias de luta fóruns de debate 

sobre a possibilidade de implementar modos alternativos e efetivos de abastecimento de energia 

e de gestão de recursos hídricos. 
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Face aos conhecidos impactos sociais e ambientes decorrentes das grandes barragens, 

acirra-se a luta de classe. De um lado, se posicionam os governos e as empresas privadas, 

envolvidos no planejamento, financiamento, construção e operação das barragens. Na posição 

inversa, estão os movimentos locais de resistência, ambientalistas e ONGs, que agem de modo 

isolado ou articulado. Progressivamente, as coalizões foram ocorrendo, tanto em nível regional 

como nacional e internacional com resultados efetivos, a exemplo de alterações de 

cronogramas e de formatos de obras e, até mesmo, interrupções de projetos (MOVIMENTO 

DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a). 

Focalizando a América Latina e o Caribe, comunidades indígenas e tradicionais, já 

muito fragilizadas, foram afetadas com a expansão da construção de barragens. Alguns 

exemplos deste problema podem ser citados. Trata-se do caso das comunidades à jusante da 

Barragem de Urra, no Rio Sinú, na Colômbia, que lutam, há anos, por indenizações pela perda 

de sua principal fonte de sobrevivência, que é a pesca. Outro exemplo são os atingidos pela 

Barragem de Yacyretá, no Rio Oaraná, na divisa entre o Paraguai e a Argentina, que lutam para 

que a cota de água do reservatório não suba, destruindo ainda mais o meio ambiente e os modos 

de vida da população (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a). 

Além do caso da comunidade indígena Maya Achí, na Guatemala, atingida, em 1982, 

pela Barragem de Chixoy, no Rio Negro, registra-se, ainda, o caso gravíssimo das comunidades 

ameaçadas por diversas barragens do Rio Bío-Bío, no Chile. Este Rio é território ancestral de 

um grupo indígena, que abastece cidades e regiões rurais totalizando mais de 1 milhão de 

pessoas. Os índios Pehuenche, um dos grupos indígenas mais importantes e representativos do 

país, habitam a região do alto Bío-Bío. Existe uma disputa entre a Lei de Proteção às Terras 

Indígenas e a Lei de Energia Elétrica do País, aprovada durante a Ditadura de Pinochet, que deu 

“carta branca para qualquer projeto de geração de energia no que diz respeito às questões 

socioambientais” (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a, p. 5). 

Momentos fundamentais da luta internacional contra as barragens são registrados, 

também, pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (2003a). Dentre eles, destaca-se a 

fundação da já referenciada ONG International Rivers Network (IRN), que se firmou como um 

dos principais articuladores da resistência internacional às barragens. Outro movimento 

expressivo, por volta de 1989, foi o de atingidos pela Barragem de Sardar Sarovar no Vale do 

Rio Narmada, na Índia, que se tornou forte na luta para salvar o Rio Narmada. Trata-se do 

Narmada Bachao Andolan (NBA) ou Movimento Salvemos Narmada.  

Em 1990, o NBA exigiu a suspensão da obra de construção da Barragem de Sardar 

Sarovar até que fosse feita uma revisão independente e participativa do referido projeto. Os 
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atingidos se recusaram a mudar para os reassentamentos, até que a revisão fosse realizada, 

mesmo que precisassem morrer afogados no reservatório. Pressionado por uma grande marcha 

do NBA, em 1991, o Banco Mundial avaliou o projeto e, em 1993, cancelou seu financiamento. 

Mesmo assim, o Governo construiu a barragem e os atingidos foram retirados à força de suas 

terras. Na década de 1990, o NBA continuou sua ação organizando os atingidos do Vale do 

Narmada. Em Janeiro de 2000, o canteiro de obras da Barragem de Maheshwar foi ocupado 

várias vezes e milhares de pessoas foram presas (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2003a.). 

A IRN e o NBA articularam, no vale do Rio Narmada, em junho de 1994, a Declaração 

de Manibeli, documento assinado por 326 grupos de 44 países, que se tornou um marco na luta 

por maior transparência nos projetos apoiados pelo Banco Mundial, um dos principais 

financiadores das grandes barragens do século XX. Quatro meses depois, o Banco Mundial 

iniciou a primeira avaliação de um conjunto de barragens que receberam seu apoio 

(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a). 

Segundo McCully (2000), a Declaração de Manibeli, endossada por coalizões de 

direitos humanos e ambientalistas, marcou esta mobilização internacional. Esse documento se 

configurou como uma 

 

convocação para uma moratória do financiamento de grandes barragens pelo Banco 

Mundial, em homenagem à heróica resistência do povo de Manibeli e outros do Vale 

de Narmada que sofreram as consequências da construção da Barragem de Sardar 

Sarovar, financiada pelo Banco Mundial. Esta declaração é também uma homenagem 

aos milhões de refugiados devido à construção de barragens no mundo 

(DECLARAÇÃO DE MANIBELI, 1994, p. 36). 

 

Esta declaração exige do Banco Mundial uma moratória nos financiamentos de grandes 

usinas até que uma série de condições seja atendida. O documento faz uma série de exigências 

ao Banco Mundial incluindo, dentre outras, as reivindicações listadas a seguir: 

a) estabelecimento de um fundo de indenização para populações expulsas de suas 

casas e terras por grandes usinas financiadas pelo Banco, sem compensações 

adequadas e que esse fundo seja administrado por instituições transparentes, 

confiáveis e independentes do Banco; 

b) revisão das suas políticas e garantia de que nenhum projeto de grandes barragens 

exija o desalojamento forçoso, em países desprovidos de políticas e normas legais 

que assegurem a recuperação de níveis de vida das pessoas desalojadas; 
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c) garantia de que as comunidades desalojadas participem em todo o processo de 

identificação, desenho, implementação, e monitoramento do projeto, além de dar 

seu consentimento antes do início das obras; 

d) criação de uma comissão independente que revise todos os projetos de grandes 

barragens e calcule seus custos reais, diretos e indiretos, incluindo os custos sociais 

e ambientais e os benefícios efetivos de cada um dos projetos (DECLARAÇÃO DE 

MANIBELI, 1994). 

Além da Declaração de Manibeli, outras declarações foram elaboradas e divulgadas a 

exemplo da Declaração de San Francisco e a Declaração de Walker Creek. A declaração de San 

Francisco foi publicizada em junho de 1988, resultante de uma conferência internacional em 

São Francisco, na Califórnia (EUA), organizada pela IRN, que congregou organizações civis 

preocupadas em proteger os rios e os recursos hídricos da ameaça da construção das grandes 

usinas hidrelétricas. Nessa conferência, 60 pessoas de 26 países iniciaram um programa de ação 

que fundamentou a campanha global da IRN para resguardar os rios do mundo. O teor da 

referida declaração exigia uma moratória para todas as novas grandes barragens, planejadas ou 

em construção que não satisfaziam vários quesitos estabelecidos e elencados na declaração. 

Essa moratória deveria ser instituída por países, agências e instituições financeiras envolvidas 

na edificação de grandes barragens, seja através de empréstimos, venda de equipamentos ou 

prestação de serviços. Quanto às exigências, foram elencadas várias, perpassando desde 

recomendações sobre a definição dos objetivos de um projeto de barragem, seu planejamento e 

financiamento, um estudo completo dos impactos ambientais, a recompensa justa das perdas 

das pessoas afetadas, dentre outros (DECLARAÇÃO DE SAN FRANCISCO, 1988). 

Quanto à Declaração de Walker Creek, datada de 25 de julho de 1998, grupos civis de 

todas as partes do mundo reuniram-se num Seminário Internacional sobre Estratégias para o 

Desmantelamento de Barragens, organizado pela IRN. Na ocasião, foi instituída a Coalizão 

Internacional para a Restauração dos Rios e das Comunidades Atingidas por Barragens. A 

referida declaração consistiu no manifesto da fundação dessa coalizão também chamada de 

Rios com Vida. 

No texto da Declaração de Walker Creek, os signatários ratificam a essencialidade dos 

rios para a vida no ambiente natural, humano e social, e denunciam a sua degradação mediante 

a construção de milhares de barragens que inundam grandes áreas de terras, atingindo milhões 

de pessoas. 

Na continuação, o documento menciona vários impactos destas edificações, como: 

empobrecimento das comunidades; bloqueio do fluxo de nutrientes e sedimentos; contaminação 
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das águas; eliminação de regimes naturais e essenciais de inundações, degradando ecossistemas 

e áreas cultivadas, além de prejudicar a atividade pesqueira; diminuição e extinção de espécies 

ribeirinhas; degradação ecológica de estuários e encostas. 

O documento argumenta, ainda, que os serviços proporcionados pelas barragens têm um 

custo ecológico e social muito alto, sem contar que os custos e os benefícios são desigualmente 

compartilhados. Considerando os impactos negativos para rios e comunidades ribeirinhas, o 

documento exige avaliações independentes e transparentes para identificar quais barragens 

devem continuar em operação, quais devem ter suas operações alteradas com vistas à mitigação 

dos impactos ambientais sociais e quais devem ser desmanteladas e removidas 

(DECLARAÇÃO DE WALKER CREEK, 1998). 

Outro momento crucial na mobilização internacional foi a realização do Encontro 

Internacional de Atingidos por Barragens, realizado em março de 1997, em Curitiba, Paraná, 

contando com a presença de representantes de movimentos sociais e ONGs de cerca de 20 

países, tendo sido aprovada a Declaração de Curitiba pelo Direito à Vida e aos Modos de Vida 

das Populações Atingidas por Barragens, datada de 14 de março de 1997. Este dia foi 

consagrado o Dia Internacional contra as Barragens, pelos Rios, pela Água e pela Vida 

(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a). 

A Declaração de Curitiba, cujo lema é Pelo direito à vida e aos modos de vida das 

populações atingidas por barragens, demarca o posicionamento de pessoas de 20 países, 

representando organizações das populações atingidas e movimentos de oposição a barragens 

destrutivas, que socializaram experiências e perdas. O documento, inicialmente, menciona os 

prejuízos dessas edificações e justifica a organização e bandeiras de luta dos atingidos. 

Argumenta a distância entre o que prometem as barragens e o que de negativo ocorre após a 

sua construção. Menciona, ainda, os que se beneficiam (latifundiários, grandes empresas 

agroindustriais e especuladores) em detrimento da expropriação de pequenos agricultores, 

trabalhadores rurais, pescadores, comunidades indígenas tribais e tradicionais, comunidades 

remanescentes de quilombos. 

O documento reconhece que a luta dos atingidos é contra os interesses dos poderosos, 

que são os financiadores internacionais, as agências multilaterais e bilaterais de crédito e de 

ajuda, as empresas de construção e de produção de equipamentos, as firmas de consultoria em 

engenharia e meio ambiente, as coligações envolvidas com indústrias eletrointensivas 

marcadamente subsidiadas. Exige, também, que seja incluída a participação pública e a 

transparência no desenvolvimento e implementação das políticas energéticas e de recursos 

hídricos, associada à descentralização do poder político e o fortalecimento das comunidades 
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locais. Após essas considerações, são relacionados posicionamentos e outros itens 

reivindicatórios, dentre outros:  

a) reconhecimento e endosso dos princípios da Declaração do Rio de Janeiro, 

elaborada por ONGs e Movimentos Sociais, em 1992 e da Declaração de Manibeli, 

de 1994; 

b) oposição à construção de barragens sem aprovação prévia da população atingida, 

mediante processo participativo e informado; 

c) exigência de moratória na construção de grandes barragens até que sejam 

assegurados: o fim de formas de violência e intimidação contra populações afetadas 

e movimentos contrários às barragens; a reparação dos prejuízos das pessoas que 

tiveram seus modos de vida alterados; restauração de danos ambientais; respeito 

aos direitos territoriais de populações indígenas, tribais, semitribais, tradicionais e 

remanescentes de quilombolas; formação de uma comissão internacional 

independente, com a participação dos atingidos, para revisar as grandes barragens; 

e implementação de políticas energéticas e de recursos hídricos fundamentadas no 

uso de tecnologias sustentáveis; 

d) oposição ao processo de privatização e defesa do controle público e gestão 

democrática dos recursos hídricos energéticos, de forma a garantir as necessidades 

da população; 

e) ratificação dos objetivos e das conquistas e reafirmação do compromisso com a luta 

organizada contra as barragens (DECLARAÇÃO DE CURITIBA, 1997). 

Uma série de eventos internacionais se sucedeu, culminando com a criação da CMB, já 

referenciada neste trabalho, um fórum misto composto por governos, empresas, ONGs e 

movimentos sociais. Essa comissão avaliou e propôs critérios para a construção de barragens 

no mundo, sendo que algumas reivindicações dos movimentos contra barragens foram 

contempladas, apesar da influência de governos e do setor privado. Registrou-se, nesse 

processo, uma aproximação e uma colaboração entre os movimentos. Em novembro de 2000, a 

CMB concluiu seus trabalhos, mas permaneceu em funcionamento o Comitê Internacional 

contra Barragens, pelos Rios e pelos Povos (ICDRP). Este Comitê organizou o 2º Encontro 

Internacional dos Atingidos por Barragens, na Tailândia, em dezembro de 2003, ao lado da 

Barragem de Pak Mun (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a). 

Sobre a mobilização na Tailândia, o Movimento dos Atingidos por Barragens (2003a) 

informa que grupos de ambientalistas, pesquisadores e estudantes conseguiram, em 1988 e após 

muito insistir impedir a construção da Barragem de Nam Choan, no Rio Khwae. Pouco tempo 
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depois, o Santuário Natural de Thung Yai, que ficaria submerso na barragem, foi declarado 

Patrimônio Natural Mundial. A Barragem de Pak Mun, mencionada anteriormente, também, foi 

palco de difícil embate. Os atingidos fizeram grande oposição à instalação da Usina e lutaram 

por indenizações desde a conclusão das obras, em 1994. Em 23 de março de 1999, mais de 

5.000 ribeirinhos ocuparam a Usina de Pak Mun, determinados a permanecer até que suas 

exigências fossem cumpridas. Eles reivindicavam um hectare de terra para cada uma das 4.500 

famílias de pescadores prejudicados em suas rendas. Essa organização, em prol das 

compensações justas, obrigou o primeiro ministro a declarar que para o bem da proteção 

ambiental, a Tailândia não iria mais construir barragens para produção de energia.  

A defesa da restauração dos rios pelo mundo, através da desativação de barragens 

obsoletas, preconizada por grupos de ambientalistas e de defesa dos direitos humanos, tem 

ganhado apoio como uma alternativa viável. Reconhece-se que as barragens não são 

permanentes, pois muitas delas têm sucumbido por forças naturais e/ou por falhas de 

planejamento e de construção. Muitas chegam ao final de sua vida funcional e não servem mais 

ao propósito inicial que justifique seus impactos negativos e, ainda, ameaçam milhões de 

pessoas, propriedades, peixes e vida silvestre. Muitas barragens nunca serviram aos propósitos 

para que foram construídas e mais causam danos significativos aos ecossistemas e meios de 

sobrevivência das populações locais. Campanhas para desativar barragens, fundamentadas em 

termos sociais, ambientais, econômicos ou uma combinação entre eles, têm se estendido. Como 

exemplos, são citadas as campanhas para drenar o lago Pedder na Austrália e os esforços para 

remover duas barragens do Vale Loire, na França (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 

2000). 

Outras campanhas deflagradas por grupos de ambientalistas dos EUA merecem ser 

referenciadas como indica o trecho, a seguir: 

 

Alguns dos trabalhos mais amplos de remoção de barragens têm sido feitos nos EUA, 

nascidos das bem sucedidas lutas como aquelas pela desativação da Barragem de 

Edwards, no Maine, e das barragens do Rio Elwha, em Washington. Entre as 

campanhas em andamento incluem-se aquelas pela demolição de quatro barragens no 

Rio Snake e das Barragens de Savage Rapids, no Oregon, e pela drenagem do 

reservatório de Powell, no Rio Colorado para restaurar o Grand Canyon. Também estão 

sendo desenvolvidos planos para uma abertura na Barragem de Elk Creek, no Oregon, 

parcialmente completada, para restaurar a passagem de cardumes de peixes. Estas 

campanhas têm-se beneficiado da experiência que os grupos ambientalistas dos EUA 

adquiriram lutando contra barragens destrutivas nos últimos 30 anos e das novas 

iniciativas em políticas públicas, tais quais as conquistas na reforma de políticas 

referentes a hidroelétricas (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000, p. 33). 
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A mobilização internacional, empreendendo esforços para acompanhar as iniciativas e 

fazer frente aos projetos de barragens destrutivas, também, organizou uma relação de rios 

localizados na América Central e na América do Sul, nos quais, à época, estavam sendo 

desenvolvidos projetos da indústria de barragens, alvo de controvérsias e de oposição. Os 

nomes desses rios, sua localização e os impactos advindos foram publicados pela Rede 

Internacional de Rios (2000). Dentre eles encontram-se os seguintes rios brasileiros e 

respectivos projetos de barragens: Rio Tibagi, no Estado do Paraná, com projetos para as 

barragens de Jataizinho, Cebolão, São Jerônimo e Mauá; Rio Xingu, no Estado do Pará, com 

projeto para a construção da Barragem de Belo Monte; e Rio Ribeira do Iguape, Estado de São 

Paulo, com o projeto das barragens Tijuco Alto, Funil, Itaóca e Batatal. A articulação contra 

esses empreendimentos, em nível de Brasil, é tratada a seguir. 

 

 

2.3.2 A Mobilização Nacional 

 

 

Articulado à mobilização internacional, ganhou visibilidade a luta do Movimento dos 

Atingidos por Barragens, do Brasil. Segundo seus militantes, 

 

a luta do MAB tem por cenário os vales. São nestes vales nas barrancas, nos rios que 

os atingidos lutam para defender seus direitos, e, também, a integridade ambiental dos 

rios, da fauna, da flora, mas, a luta dos atingidos se desdobra em luta nacional e 

internacional por outro projeto energético (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2008b, p. 2). 

 

Um evento conhecido internacionalmente, ocorrido no Brasil, tornou-se um ícone da 

reação popular contra as barragens destrutivas. Trata-se das imagens, divulgadas em âmbito 

internacional, que mostravam uma guerreira Kayapó, em Altamira, Pará, nos anos 1980, 

brandindo a lâmina de seu facão junto ao rosto do diretor de uma grande empresa hidrelétrica. 

Magalhães (2008) noticiou um fato recorrente em 21 de maio de 2008. Segundo a reportagem, 

600 índios acompanhavam um encontro para discutir a construção de barragens na bacia do Rio 

Xingu e ouviam especialistas apresentarem estudos de aproveitamento hidrelétrico da usina de 

Belo Monte, no Rio Xingu. Após a fala de um dos especialistas favoráveis á construção da 

usina, os índios de diversas etnias, a maioria caiapós, levantaram-se e começaram a gritar, 

cantar e a dançar em círculos. Aproximaram-se da mesa dos palestrantes, impedindo-os de sair. 

A imprensa noticiou amplamente que, no tumulto, um engenheiro saiu ferido.  
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Belo Monte promete ser a terceira maior hidrelétrica do mundo e os procedimentos para 

o leilão da hidrelétrica, em 2010, geraram polêmicas, impasses judiciais e protestos de índios 

(populações a serem afetadas diretamente), ambientalistas, militantes do MAB, dentre outros. 

A imprensa nacional acompanhou os acontecimentos. Em abril de 2010, por exemplo, uma 

Revista noticiou manifestações do Greenpeace em frente à sede da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) e que, próximo ao local, 

 

[...] índios do Xingu, inflamados pela pregação de James Cameron, o cineasta de 

Avatar, tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, 

agricultores fecham estradas de uma região que será inundada pelas águas da terceira 

maior usina do mundo. Na comarca local, o juiz Antonio Carlos Almeida Campelo 

dispara uma liminar. O leilão de Belo Monte está suspenso. Horas depois, a liminar é 

derrubada (BACOCCINA et al., 2010, p. 45). 

 

A população de Altamira e de comunidades indígenas ribeirinhas encontram-se 

visivelmente oprimidas e angustiadas com os impactos ambientais e sociais que lhes esperam. 

Para assinalar a atenção que deve ser dada ao problema da construção de novas grandes 

barragens no Brasil, convém destacar os impactos socioambientais de Belo Monte, na fala do 

Bispo do Xingu e Presidente do CIMI (Conselho Indigenista Missionário): 

 

Ao longo de cerca de 100 km, a volta grande do Xingu sofrerá redução da vazão e 

rebaixamento do lençol freático [...]. Essa perda de recursos naturais e hídricos 

prejudicará diretamente os povos indígenas. Afirma-se em bom e alto som que áreas 

indígenas não serão inundadas. O contrário é que vai acontecer. Será cortada a água 

aos indígenas e ribeirinhos. Como viver no seco? De que se alimentarão, já que as 

espécies que vivem nesse trecho do rio não sobreviverão sob um regime de vazão? 

Em outras palavras, o que os indígenas e ribeirinhos vão comer, se não há mais 

peixe? Apenas farinha puba? Um terço de Altamira vai para o fundo. Entre 20 e 30 

mil pessoas serão diretamente atingidas. A maioria desse povo não vive em palafitas 

(como se costuma afirmar em Brasília), mas em casas de alvenaria ou madeira 

construídas ao longo de anos com muito suor e sacrifício. A maioria dessa gente não 

tem escritura. O que será dessas famílias? Qual é o futuro delas? Para onde irão? Os 

representantes do governo até hoje não me responderam a essa pergunta. Isso me 

causa até pesadelos, pois para mim essas pessoas não são apenas um dado 

estatístico, mas mulheres, homens, crianças, idosos que conheço. O que resta da 

cidade de Altamira, se o projeto for realizado, vira uma península, cercada 

parcialmente por um lago estagnado, podre, morto. O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não conseguiu ultimar os 

estudos necessários a respeito da qualidade da água e certamente não conseguirá 

fazê-lo. A qualidade da água do lago artificial é uma incógnita, é imprevisível. O 

fato é que, segundo a experiência feita em outros lugares (Tucuruí, por exemplo), 

esse lago será um viveiro de carapanã e de todo tipo de outros mosquitos e gerador 

de doenças endêmicas. Altamira já está cheia de dengue. O que será de nossa 

cidade? (KRAUTLER, 2010, p.1) 
 

A crítica à exploração do potencial hidrelétrico da bacia amazônica é obstinada, 

situando o problema, oportunamente, como pilhagem de bens naturais, como escravização dos 
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rios pelos interesses capitalistas, condenados a abastecer investimentos eletrointensivos. O 

Estado brasileiro através de programas como o PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento) se apresenta como legitimador dessa exploração, repassando serviços 

essenciais, bens territoriais à jurisdição totalizadora do capital, argumentando que está 

promovendo o desenvolvimento a serviço dos brasileiros. Em verdade, está chamando para si 

a função de interligação da lógica capitalista do poder. Nesse sentido, vale destacar que 

 

O país vai se entregando em regozijo à maldição dos recursos naturais: a riqueza que 

vem rápida e fácil, do mesmo modo se concentra e se esvai. Basta ver a disforme 

anatomia do país depois do último surto de crescimento baseado na exploração 

intensiva dos recursos naturais. No Brasil, ao invés de extrairmos previdentemente as 

vantagens do atraso, em busca de dobras na história, saltamos do capitalismo juvenil 

para o senil. Não há criação significativa de riqueza nova sem a desnaturação e a 

predação de recursos naturais, bens públicos e valores coletivos (GARZON, s/d. p.2). 
 

Esses acontecimentos são parte da saga, narrativa rica de incidentes, que se refere, direta 

ou indiretamente, à vida de pelo menos 1 milhão de brasileiros prejudicados com a construção 

de grandes barragens. Abordando a origem e a história da resistência contra essas obras, 

Mazzarrollo (2003) e Vainer (2004) recuperam, de maneira esclarecedora e fluída, momentos 

cruciais para o entendimento do contexto da mobilização contra as grandes barragens. Para 

retraçar a história do movimento nacional, Mazzarollo escreveu acerca da construção de Itaipu 

e dos primórdios do movimento, enquanto que Vainer realizou um estudo que percorre 

múltiplas trajetórias de movimentos locais e regionais em torno das barragens, desde Itaipu, 

fornecendo uma visão ampla das lutas dos povos brasileiros atingidos. 

Segundo Vainer (2004), desde os anos de 1940 e 1950, é possível encontrar referências 

sobre a existência de manifestações de resistência à construção de barragens. Todavia, o final 

dos anos 1970 apresentou sinais mais fortes de movimentos coletivos organizados que deram 

origem, nos anos 1990, a uma organização nacional com uma crescente visibilidade 

internacional.  

Um episódio marcou esse início da organização contra as barragens, relacionado à 

Barragem de Itaipu. O pastor Kurt Hatje, coordenador interino da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) e o padre Valentim Dall Pozzo, de Santa Helena, em setembro de 1978, convidaram os 

agricultores para participarem de uma reunião agendada para o dia 16 de outubro de 1978, no 

pátio da igreja de Santa Helena. A carta-convite foi encaminhada através dos padres e pastores 

que tinham comunidades situadas à margem do Rio Paraná, cujos membros seriam 

prejudicados com a inundação de suas terras pela Barragem de Itaipu. Na ocasião, os 1.500 

agricultores que compareceram à reunião encaminharam ao então Presidente Ernesto Geisel um 
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abaixo-assinado, anexando uma lista de 23 problemas enfrentados pelos agricultores ribeirinhos 

deslocados de suas terras por conta do lago de Itaipu. Dentre os problemas, foram citados: 

ausência de informação e consulta prévia, impactos ambientais, dramática situação de cidades e 

vilas prejudicadas, mas não indenizadas, trágica realidade a que seriam submetidos os 

agricultores paraguaios e o preço irrisório das indenizações propostas (MAZAROLLO, 2003). 

Na época da ditadura militar, os religiosos que atuavam no âmbito da CPT, mediavam a 

comunicação entre os agricultores e as autoridades. A Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e a CPT passaram a pressionar o governo, inclusive com denúncias na 

imprensa, para que melhores condições de negociação fossem oferecidas aos afetados pela 

barragem. Ao mesmo tempo, agricultores do município de Marechal Cândido Rondon 

contestaram, na justiça, os valores das indenizações oferecidos pelas empresas. Sindicatos 

também se mobilizaram, inclusive o Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Miguel de 

Itaipu. A imprensa local e regional registrou as lamentações e frustrações das populações pelos 

impactos ambientais, especialmente no município de Guaíra, com o desaparecimento dos Saltos 

de Sete Quedas, evento que, até hoje, causa indignação pelo mundo afora (MAZAROLLO, 

2003; VAINER, 2004). 

Conforme Vainer (2004), com o crescimento da mobilização, foi organizada a 2ª 

Assembléia de Santa Helena, em 7 de abril de 1979, reunindo representantes de sindicatos, a 

Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais (CONTAG), a CPT, a Comissão Pontifícia 

Justiça e Paz, bispos de várias dioceses paranaenses, parlamentares e mais de 2.000 

agricultores. A reunião ocorreu no estádio esportivo da cidade e constituiu a Comissão de 

Coordenação e Representação, composta por representantes dos sindicatos, da CPT e por dois 

agricultores de cada município atingido. O autor em referência reconhece esta como a primeira 

organização de atingidos por barragens no Brasil. 

Para caracterizar esse movimento reivindicatório de base popular, o autor ressalta que as 

atividades no âmbito da organização eram intensas e similares às vividas por outros 

movimentos populares da época: elaboração de manifestos e abaixo-assinados; forte presença 

dos mediadores das igrejas; reuniões e assembléias com um número crescente de agricultores 

para tratar de seus direitos e da possibilidade de organização e luta. Apreciando o 

fortalecimento do movimento, acrescenta: 

 

Se durante algum tempo a intransigência da empresa funcionara como eficaz 

mecanismo de pressão para que os agricultores aceitassem acordos extorsivos, a 

partir do momento em que se estrutura o movimento, a mesma intransigência passa a 

provocar o efeito contrário: indignação, ampliação e radicalização da resistência 

(VAINER, 2004, p. 190). 
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A história da mobilização popular continuou e um ato é especialmente marcante para o 

nascimento e organização do movimento dos atingidos por barragens, a saber: 

 

No dia 11 de julho de 1980, o desespero de 6.000 famílias rurais e de 1.000 famílias 

urbanas, cuja situação continuava sem solução às vésperas do enchimento do lago, 

leva as lideranças a decidirem sigilosamente pela organização de um ato público. Em 

14 de julho, os agricultores cercam o escritório da empresa em Santa Helena, cantam 

o hino nacional e uma liderança lê o comunicado Ao povo, ao governo e a Itaipu, 

reivindicando indenização imediata com reajuste de 100%, reassentamento no Estado 

do Paraná, indenização das redes elétricas. Durante vários dias os expropriados de 

Itaipu vão receber a solidariedade de várias entidades, religiosas e leigas, 

parlamentares, movimentos sociais, com expressiva repercussão na imprensa. 

Viviam-se os últimos momentos da ditadura militar, avançava a luta por eleições 

diretas. Nascia o Movimento Justiça e Terra. Nascia a luta organizada dos atingidos 

por barragens (VAINER, 2004, p. 190, grifo do autor). 

 

A importância de Itaipu é destacada por vários motivos: ter sido até pouco tempo a 

maior hidrelétrica do mundo; continuar sendo a maior usina hidrelétrica em capacidade 

instalada do mundo
15

; ter se tornado um símbolo da engenharia nacional e da potência do 

Estado; ser o orgulho do setor elétrico; ser o local onde teve início a luta dos atingidos por 

barragens no Brasil. Entretanto, é mundialmente conhecida pelo desprezo com que tratou os 

atingidos e seus direitos. 

O exemplo dramático dos expropriados de Itaipu e sua organização serviu de referências 

para a população do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ameaçadas pelas notícias de que 

seriam construídas 25 usinas na bacia do Uruguai e que deveriam expulsar de 200 a 300 mil 

pessoas. Então, no alto Uruguai se iniciou uma resistência, com a novidade de que a 

mobilização estava acontecendo antes das barragens começarem a ser construídas. Cerca de 

350 agricultores reunidos em Concórdia, Santa Catarina, em 24 de abril de 1979, criaram a 

Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB), composta por religiosos, sindicalistas 

e um professor. A tarefa dessa comissão foi conseguir, junto à ELETROSUL, mais informações 

sobre o projeto e ampla divulgação alertando os atingidos sobre a ameaça que se avizinhava. 

Aos poucos, toda a área ameaçada foi dividida em cinco regiões e foi coberta pela CRAB. Com 

o passar do tempo, aumentou a quantidade de comissões locais, que junto às comissões 

municipais e regionais formavam a base de uma estrutura organizacional integrada. A direção 

                                                 
15

 A Barragem das Três Gargantas é a maior central hidroelétrica do mundo, construída no Rio Yangtzé, o maior 

da China. A obra foi concluída em 20 de maio de 2006. A construção da Barragem das Três Gargantas foi iniciada 

em 1993. Em 2009, com 26 turbinas instaladas, a capacidade da barragem deverá ser de 18.200 megawatts, e 

ultrapassará a potência de Itaipu, Brasil, até então a maior barragem hidroelétrica em potência instalada no mundo 

(SEPÚLVEDA, 2007). Os impactos dessa construção foram também monumentais, com um grande custo humano, 

ambiental e financeiro. 
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geral do movimento foi assumida por uma comissão executiva composta por membros de uma 

comissão-geral, formada por representantes das comissões regionais (MAZAROLLO, 2003; 

VAINER, 2004). 

Outro fato importante nesse processo merece destaque, como se lê na passagem a 

seguir:  

 

Em fevereiro de 1983, em Carlos Gomes, distrito dos mais combativos na luta contra 

a Barragem de Machadinho, 20 mil pessoas participaram da Romaria da Terra, cujo 

tema foi Águas para a vida, não para a morte, dístico que 15 anos depois se 

transformará em palavra de ordem do movimento internacional contra barragens. 

Nesse mesmo ano, expressando a repercussão social do projeto e da resistência, a 

comissão especial de barragens, instalada na assembléia legislativa do Rio Grande do 

Sul recomenda à ELETROSUL um redesenho do projeto (VAINER, 2004, p. 191, 

grifo do autor). 

 

Nos primeiros anos da década de 1980, contexto favorável ao avanço das lutas e 

reivindicações populares, em que se acelerou a crise da ditadura, foi entregue, no ano de 1985, 

ao Ministro Extraordinário de Assuntos Fundiários o abaixo-assinado intitulado Não às 

barragens, organizado pelo CRAB, que recolheu mais de 1 milhão de assinaturas. Instalou-se o 

confronto aberto, pois o movimento passou a lutar contra a construção de barragens, com o 

lema Terras sim, barragens não. O CRAB passou a não fazer os tímidos pedidos de 

indenizações, seguindo o exemplo do Movimento Justiça e Terra. A estratégia passou a dar 

prioridade à luta Terra por terra, reivindicando o reassentamento dos colonos 

compulsoriamente deslocados. 

Registrou-se, então, lembra Vainer, a radicalização do Movimento. Como resultados, 

foram criados obstáculos políticos complexos para a execução do projeto. Os militantes agiam 

de forma direta, arrancando marcos que eram colocados pelas empresas nas obras das 

barragens, técnicos eram submetidos a sequestros relâmpagos. No entanto, muitos dos 

atingidos, certos de que não poderiam impedir a obra, hesitavam diante da propaganda e a ação 

oficial que impedia negociação entre empresa e atingidos. Muitos colonos se arrependeram por 

terem feito a negociação individual com as empresas. Em decorrência, ocorreu uma negociação 

entre o CRAB e a ELETROSUL, em 1987. Conforme o acordo, o CRAB aceitou tacitamente a 

construção de barragens na bacia do Rio Uruguai (Itá e Machadinho), enquanto que a 

ELETROSUL reconheceu o CRAB como legítimo representante dos atingidos e o 

compromisso com uma série de condições para continuar o projeto da barragem. Dentre as 

condições acordadas destacam-se: 
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o fim das negociações individuais e aceitação de que todas as negociações seriam 

feitas comunidade por comunidade, com a presença de representantes do CRAB; 

atrelamento do cronograma das obras ao cronograma de negociação e solução dos 

problemas sociais; oferta a todos os atingidos, inclusive aos não proprietários, da 

possibilidade de reassentamento coletivo (VAINER, 2004, p. 193). 

 

Após o acordo histórico de 1987, a luta se configurou como luta pelo cumprimento do 

acordo. A construção da Barragem de Machadinho foi praticamente interrompida e a da 

Barragem de Itá prosseguiu com lentidão, devido à crise econômica enfrentada pelo país e seus 

reflexos no setor elétrico. O movimento, por sua vez, seguiu concentrando esforços na 

mobilização dos atingidos de Itá pelo cumprimento do acordo de 1987 e na organização dos 

reassentados (VAINER, 2004). 

Ao narrar os fatos, Vainer destacou a mobilização no vale do São Francisco, Nordeste 

Brasileiro. No auge da ditadura militar, em 1973, foram iniciadas as obras da Barragem de 

Sobradinho, considerado um caso particularmente trágico, pois chegou a alagar 4.214 

quilômetros quadrados, expropriou 26 mil propriedades e deslocou compulsoriamente cerca de 

70 mil pessoas. O lago começou a encher em 1977. A previsão inicial foi de regularizar a vazão 

do Rio São Francisco, porém decidiu-se que deveria, também, produzir energia. É importante 

ressaltar que as obras foram iniciadas sem nenhum plano de reassentamento. Somente em 1975, 

a população recebeu duas propostas: receber uma passagem para São Paulo ou ser reassentada 

no projeto Serra de Ramalho, região semiárida, situada a 700 quilômetros de distância da 

margem do lago. 

Apesar do reconhecimento, para alguns, de que em Sobradinho não houve resistência e 

organização dos atingidos, o autor registrou as ações de sindicatos e da CPT para defender os 

agricultores. A resistência parece ter se configurado na luta pela água, para ocupar áreas na 

margem do lago, considerando que foram reassentados em áreas muito distantes. Também 

lutaram para ocupar terras de vazantes. A Barragem de Sobradinho mal foi concluída, deram 

início às obras da Barragem de Itaparica, que inundou uma área de 834 quilômetros e 

expropriou cerca de 40 mil pessoas. 

O autor lembra que apenas em 1979 lideranças de sindicatos rurais começaram a 

promover reuniões nos municípios e que, espelhados na trágica situação dos atingidos de 

Sobradinho, passaram a reivindicar “terra por terra na margem do lago, água nas casas e nos 

lotes, indenizações justas das benfeitorias” (VAINER, 2004, p. 195). 

Em agosto de 1979, em Petrolândia, Pernambuco, ocorreu a primeira concentração de 

trabalhadores rurais. Logo após, sindicatos rurais de diversos municípios atingidos organizam-

se numa coalizão sindical, sob o nome de Pólo Sindical de Trabalhadores Rurais do Submédio 
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São Francisco. A organização não ocorreu como em Itaipu e na bacia do Uruguai, onde foi 

instituído um movimento específico para os atingidos pelas barragens. Houve sim uma 

articulação intersindical em prol das lutas. Ainda em Petrolândia, em janeiro de 1980, ocorreu a 

segunda concentração, que congregou mais de 5.000 pessoas. Repetiram-se reuniões, 

mobilizações e atos públicos. Algumas dessas atividades foram severamente reprimidas pelos 

poderes locais. Em 1984, os sindicatos, com apoio de técnicos, elaboraram o documento 

Diretrizes Básicas para o Reassentamento, contendo antigas e novas reivindicações, como: 

lotes de 25 hectares dos quais seis irrigados, irrigação por aspersão (respingo), gestão do 

projeto pelos trabalhadores, melhor escolha das terras e construção de estradas (VAINER, 

2004). 

A falta de posicionamento da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) 

contribuiu para a ampliação e radicalização do movimento
16

. Foram feitas reuniões em Brasília 

e capitais nordestinas sem respostas concretas. Em outubro de 1985 ocorreu a ocupação do 

canteiro de obras por 6.000 manifestantes. A CHESF continuou rejeitando as reivindicações e 

anunciou o fechamento das comportas para 1987. Em 1º de dezembro de 1986, o canteiro foi 

novamente ocupado, com grande repercussão regional e nacional. O movimento recebeu apoio 

de várias entidades, parlamentares e religiosos. As obras foram paralisadas até que foi firmado 

um acordo. A luta, porém, continuou pelo cumprimento do acordo (VAINER, 2004). 

A mobilização em torno da hidrelétrica de Tucuruí é outro marco na história da 

mobilização contra as barragens no Brasil. Essa hidrelétrica foi construída a partir de 1975, no 

Rio Tocantins, originando um lago de 2.830 quilômetros, que inundou muitos povoados e 

deslocou mais de 5.000 famílias. Sem serem informadas sobre o projeto, as famílias, em 1978 

começaram a ser cadastradas para serem indenizadas. Em 1981, a empresa concluiu as 

indenizações e ofereceu pequena ajuda para os atingidos que optassem por deixar a área por 

conta própria. O pequeno número de reassentados de Moju deparou com uma situação muito 

diferente do que havia sido prometido pela empresa, pois os lotes eram inferiores ao módulo 

regional, as terras eram de qualidade ruim, faltava água e os próprios reassentados deveriam 

construir suas casas. A situação era grave porque a transferência foi feita em período de chuva, 

época inadequada para derrubada e plantio de roças. As indenizações foram irrisórias e não 

houve abertura para nenhuma negociação (VAINER, 2004). 

                                                 
16

 A CHESF, subsidiária ELETROBRÁS, foi criada pelo Decreto-Lei n. 8.031, de 03 de outubro de 1945, e 

constituída na Primeira Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 15 de março de 1948, com a incumbência de 

produzir, transmitir e comercializar energia elétrica para a Região Nordeste do Brasil (BRASIL, 2008g). 
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Segundo a narrativa do autor referenciado, com o apoio dos sindicatos de trabalhadores 

rurais, no final de 1981, foi instituído o Movimento dos Expropriados pela Barragem de 

Tucuruí, que encaminhou denuncias e reivindicações à empresa Centrais Elétricas do Norte do 

País S/A (ELETRONORTE) e outras autoridades governamentais. Reivindicavam terra por 

terra, vila por vila, casa por casa, indenizações justas e ressarcimentos das perdas. Em setembro 

de 1982, 400 pessoas acamparam em frente ao escritório da empresa, na cidade de Tucuruí. Em 

abril de 1983, novo acampamento congregou 2.000 pessoas. A ELETRONORTE abriu 

negociações e em Brasília ocorreu a reunião com a presidência da empresa. O acordo foi feito, 

mas iniciou-se, como nos exemplos anteriores, dura luta para o seu cumprimento. Em setembro 

de 1984, fecharam as comportas sem que grande parte dos atingidos dos municípios de Jacundá 

e Itupiranga tivessem recebido seus lotes. Registrou-se, também, como muito grave o fato de 

que os reassentados descobriram com surpresa que os lotes eram parte da reserva indígena 

Parakanã, cujo território também tinha sido inundado. Para evitar confronto com os índios, 

muitas famílias deixaram seus lotes. Novo ato público foi organizado e altamente reprimido. 

Mais um acampamento se formou na frente do escritório da ELETRONORTE, reunindo mais 

de 2.500 pessoas. Reivindicavam a resolução do problema dos índios Parakanã, indenizações, 

ajuda financeira para preparo da terra, demarcação de lotes, dentre outros. 

A luta para o cumprimento do acordo passou a ser o foco central do movimento, afirma 

o autor em referência. Todavia, no caso de Tucuruí, a situação seguiu dramática, pois os lotes 

de 600 famílias já assentadas foram inundados. Ocorreu um erro de cálculo na demarcação das 

áreas a serem inundadas. A degradação ambiental foi extraordinária. Os assentados da margem 

esquerda do lago, onde foi assentada a maior parte das famílias foi infestada por uma praga de 

mosquitos desconhecidos na região. Ocorreu um fato considerado inédito: a população a 

jusante também se mobilizou contra a degradação da qualidade da água com repercussões na 

saúde pública, redução drástica da pesca, alterações no regime do rio, de que dependem as 

populações ribeirinhas para a pesca e a agricultura da vazante. Em 1989, cinco anos após a 

inauguração da usina, que ocorreu em 24 de novembro de 1984, foi constituída a Comissão dos 

Atingidos pela Hidrelétrica de Tucuruí (CAHTU), que congregou os expropriados de montante 

e os atingidos de jusante. 
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A criação do Movimento dos Atingidos por Barragens - o MAB 

 

 

Pelo exposto, em meados dos anos 1980, toma força a organização e combatividade dos 

atingidos por barragens e os movimentos rurais em geral. Vale sublinhar que o nascimento do 

movimento nacional contra barragens sempre interagiu com os sindicatos de trabalhadores 

rurais. 

 

Das greves e do sindicalismo combativo nasceram a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) e o Partido dos Trabalhadores. No campo, no Nordeste e em São 

Paulo, cortadores de cana [da zona da mata pernambucana] e colhedores de laranja 

[de São Paulo] faziam greves. Iniciavam-se as lutas dos Sem Terra, em 7 de setembro 

de 1979, 1.100 famílias ocupavam a Fazenda Macali, em Ronda Alta, no Rio Grande 

do Sul e, quase dois anos depois, se organiza o histórico acampamento dos sem-terra, 

na Encruzilhada Natalino (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 

2003b, p. 2). 

 

Naquele momento, relata Vainer, ocorreu o 4º Congresso da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Rurais, promovido pela CONTAG, e verificou-se em todo o país a tomada das 

direções de muitos sindicatos por militantes combativos não atrelados às práticas sindicais 

burocratizadas e sem compromisso político com o governo ou com os grandes proprietários. 

Toma força a CUT e o seu Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais (DNTR), 

concorrente da CONTAG, pela hegemonia no sindicalismo rural. 

Em 1988, a CRAB procurou o DNTR para colaborar em uma articulação nacional dos 

afetados por barragens. Foram realizadas reuniões regionais entre fevereiro e março de 1989, 

como preparação para o encontro nacional. Em Altamira Pará ocorreu o primeiro encontro 

regional dos trabalhadores atingidos pelo complexo hidrelétrico do Xingu, que instituiu a 

Comissão Regional dos Atingidos pelo Complexo Hidrelétrico do Xingu (CRACOHX). Em 

março foi realizado o encontro estadual sobre barragens no Estado do Amazonas e outro em 

Rondônia. No Nordeste, o encontro regional ocorreu em Igarassu, Pernambuco. No Sudeste, 

encontraram-se os atingidos por barragens do vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, e do vale 

do Rio Paraíba do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No sul, a CRAB organizou sua quarta 

assembléia geral.  

Realizados os encontros preparatórios, ocorreu, em Goiânia, no período de 19 a 21 de 

abril de 1989, o 1º Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens. Nesse 

encontro foram realizadas várias atividades, dentre elas: o relato das realidades e experiências 

da mobilização em cada região e em cada barragem; a discussão da política energética 
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brasileira e do Plano 2010, da ELETROBRÁS
17

, de 1987, tidos como prejudiciais aos atingidos 

pela construção de barragens. A Carta de Goiânia, documento resultante do encontro, registrou 

o nascimento de um movimento nacional que se propôs organizar as reivindicações dos 

ameaçados por barragens e, além disso, firmou posição para uma ação na política energética 

nacional.  

O relatório final do encontro elencou as seguintes reivindicações: 

 

Elaboração de uma nova política para o setor elétrico com a participação da classe 

trabalhadora; Que sejam imediatamente solucionados os problemas sociais e ambientais 

gerados pelas hidrelétricas já construídas e que isto seja condição para implantação de 

novos projetos; Cumprimento dos acordos já firmados entre os atingidos e as 

concessionárias; Fim imediato dos subsídios tarifários às indústrias favorecidas pelo 

setor elétrico; Reforma agrária já, sob o controle dos trabalhadores; Demarcação das 

terras indígenas; Demarcação das terras das comunidades negras, remanescentes de 

quilombos; Não pagamento da dívida externa (RELATÓRIO DO 1º ENCONTRO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES ATINGIDOS POR BARRAGENS, 1989, p. 

37). 

 

Dentre os temas discutidos no encontro, teve lugar a discussão sobre quem são os 

atingidos. Nesse sentido, os debates deixaram claro que atingidos não são apenas os afogados 

(definição dominante no setor elétrico) pelas represas, mas o termo adotado para reconhecer a 

população afetada, que teve prejuízos e que precisa receber um tratamento adequado e uma 

compensação; noutras palavras, são todos os que sofreram alterações diretas nas suas condições 

de vida. 

Entretanto, para o MAB, nem sempre o conceito de atingido é claramente definido, 

devido aos interesses antagônicos que estão envolvidos na questão. Dessa forma, muitas 

                                                 

17
 A empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS) foi instalada oficialmente no dia 11 de junho de 

1962, em sessão do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), no Palácio Laranjeiras, no Rio de 

Janeiro, com a presença do presidente João Goulart (1961-1964). A ELETROBRÁS recebeu a atribuição de 

promover estudos, projetos de construção e operação de usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações 

destinadas ao suprimento de energia elétrica do país. Na condição de holding, a ELETROBRÁS controla grande 

parte dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio de seis subsidiárias: 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF); Furnas Centrais Elétricas S/A (FURNAS); ELETROSUL 

Centrais Elétricas S/A (ELETROSUL); Centrais Elétricas do Norte do País S/A (ELETRONORTE), Companhia 

de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) e ELETROBRÁS Termonuclear S/A (ELETRONUCLEAR). 

Além de principal acionista destas empresas, a ELETROBRÁS, em nome do Governo Federal, detém metade do 

capital da Itaipu Binacional. Em 2007, a capacidade geradora das concessionárias do grupo ELETROBRÁS, 

acrescida de metade da potência de Itaipu pertencente ao Brasil, alcançou a marca de 39.753 MW, correspondentes 

a 39,6% do total nacional. As linhas de transmissão pertencentes ao Sistema, com 56.789 quilômetros de extensão, 

representam 63% do total nacional. A ELETROBRÁS é uma empresa de economia mista e de capital aberto, com 

ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (BOVESPA), de Madri, na Espanha, e de Nova York, nos 

EUA. O Governo Federal detém 54% das ações ordinárias da companhia e, por isso, tem o controle acionário da 

empresa. A Administração federal é proprietária ainda de 15,7% das ações preferenciais, cuja maioria (84,3%) está 

nas mãos da iniciativa privada (BRASIL, 2008h). 
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famílias atingidas não são reconhecidas no processo de reassentamento e demais direitos. Um 

dos textos explicativos do MAB-Nacional apresenta o conceito de atingido a partir de 

perspectivas bem diferentes, sistematizadas e listadas, a seguir: 

a) concepção do governo militar - não existem prejudicados e nem decorrências 

ambientais negativas; o importante é erguer o muro de obras, o restante se resolve a 

todo custo. Este entendimento favorece as empreiteiras que não querem ter ônus 

com a população desalojada pela barragem; 

b) concepção territorial/patrimonialista – não há prejuízos e nem famílias atingidas e 

nem tampouco direitos dos atingidos, pois o que importa é o interesse público pela 

desapropriação do território. O problema reside em indenizar os proprietários da 

área onde a barragem será construída. Por decreto judicial o empreendedor 

consegue a desapropriação do território, já que as barragens são consideradas de 

interesse público; 

c) concepção hídrica – os atingidos são todos os inundados, mesmo que não sejam 

proprietários; é o caso dos posseiros, arrendatários, meeiros que residem apenas na 

área inundada; 

d) concepção dos órgãos financiadores (BIRD e BID) – são atingidos os deslocados 

fisicamente ou economicamente. Os deslocados fisicamente são os que perderam o 

abrigo físico, enquanto que deslocados economicamente são pessoas que perderam 

o acesso aos recursos produtivos, que perderam fontes de renda ou meios de 

sustento. São, ainda, considerados atingidos, os proprietários não legais ou com 

direitos informais sobre as terras; 

e) concepção da CMB – os atingidos são as populações submetidas tanto ao 

deslocamento físico quanto ao deslocamento dos modos de vida; 

f) concepção dos próprios atingidos – atingidos são pessoas que sofrem algum tipo de 

perda (econômica, cultural, ambiental, social, política, etc.), quer seja antes, durante 

ou após a construção do reservatório. Estão incluídos proprietários ou não 

proprietários (pescador, ribeirinho, agricultor, minerador, extrativista, assalariado, 

diarista, moradores urbanos) que residem abaixo, acima ou ao redor do lago, nas 

comunidades ribeirinhas, em bairros, em ilhas (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS 

POR BARRAGENS, s/d). 

Assim, se instituiu como necessário e importante que a população prejudicada pelas 

barragens lute para ser reconhecida como atingida, ou seja, aquela que teve prejuízos com o 

alagamento das terras, e que tem direito a uma política de compensação correta e justa. O 
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conceito de atingido se refere, também, como esclarece o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (s/d), às pessoas, que ameaçadas pela construção de uma barragem, possam 

questionar e impedir tal construção, argumentando os prejuízos causados, englobando perdas 

ambientais, culturais e sociais. 

Além de discutir o conceito de atingido, o Encontro do MAB, em referência, discutiu 

estratégias e práticas do movimento. Para enfrentar o paradoxo de lutar por uma política 

energética que elimine as grandes barragens destrutivas, por um lado, e reivindicar 

indenizações e condições justas de reassentamento para os desalojados, o Movimento 

reconheceu o lugar da negociação como estratégia básica. Também foi afirmada a necessidade 

de organização da base em prol de um amplo movimento de massas, com ação direta. Outro 

ponto de discussão foi a organização do movimento. Como resultado dos debates, afirmou-se a 

necessidade da articulação nacional dos movimentos locais/regionais, tendo-se decidido por 

compor uma Comissão Nacional Provisória de Trabalhadores Atingidos por Barragens, 

integrada por um representante da CUT, um representante das nações indígenas e um de cada 

Região (Norte, Nordeste, Sudeste e Sul). Como missão, a comissão deveria coordenar o 

movimento e preparar o encontro nacional de 1990. Somente em março de 1991, é que ocorreu 

o I Congresso Nacional de Atingidos por Barragens, ocasião em que foi deliberada a 

constituição do MAB enquanto movimento nacional. Na oportunidade, foi eleita a primeira 

coordenação nacional e o Movimento inaugurou uma sede em São Paulo, com uma secretaria 

nacional funcionando permanentemente (VAINER, 2004). 

Segundo publicação do Movimento dos Atingidos por Barragens (2003b), contendo a 

sistematização da história de sua luta e organização, o nascimento do MAB foi marcado com a 

consagração do dia 14 de março como o Dia nacional de luta contra as barragens.  

Quanto à luta do MAB, nos anos 1990, merece destaque a realização, no Rio de Janeiro, 

em junho de 1992, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como ECO-92 ou Rio-92. Esse evento favoreceu a 

divulgação dos graves problemas socioambientais provocados pelas grandes barragens. O 

MAB, também, participou do Fórum Nacional de ONGs e, através da CRAB, coordenou o 

Grupo de Trabalho (GT) sobre energia. Essa participação foi importante porque proporcionou 

contato com militantes ecologistas que poderiam ser aliados da luta contra as barragens e por 

uma política energética diferenciada. 

Rememorando sua história, afirma o Movimento dos Atingidos por Barragens (2003b) 

que a crise econômica prolongada e o atraso nas obras, justificado pela falta de recursos, 

provocou certa desmobilização e desorganização dos atingidos, pois muitos começaram a 
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acreditar que as barragens não seriam mais construídas. A mesma falta de recursos era 

justificativa do atraso nos investimentos para reassentamento e indenizações, o que provocou 

muito sofrimento e prejuízos aos atingidos. Sobretudo, as lutas se voltaram para forçar o 

cumprimento de acordos e compromissos assumidos pelas empresas. Como instrumentos de 

luta continuavam sendo empregados: as ocupações dos canteiros de obras, acampamentos e 

manifestações. Porém, o Movimento enfrentou dificuldades na coordenação regional por falta 

de recursos e de pessoas. 

Continuando suas atividades, o Movimento passou a realizar congressos nacionais a 

cada três anos. O 2º Congresso Nacional do MAB foi realizado em dezembro de 1993, quando 

se aprovou a proposta de um Encontro Internacional de Atingidos. Para concretizá-la foi 

realizado um encontro preparatório em Itamonte, Minas Gerias, em setembro de 1995, com o 

apoio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Neste encontro, informa os autores, foi constituído um 

comitê organizador para o Encontro Internacional de Atingidos, contando com a participação, 

além de integrantes do MAB, dos americanos da Rede Internacional de Rios (IRN), dos 

indianos, do Movimento para Salvar o Narmada (NBA), dos chilenos do Grupo de Ação pelo 

Bio-Bio (GABB), e dos europeus da Rede Européia de Rios (ERN). Em 1997, foi realizado em 

Curitiba Paraná o 1º Encontro Internacional de Povos Atingidos por Barragens, já referenciado 

(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a). 

Em dezembro de 1996, realizou-se o 3º Congresso Nacional do MAB, em São Paulo. O 

4º Congresso foi realizado em novembro de 1999, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A 

deliberação sobre a realização de um evento internacional conduziu à realização do Encontro 

Internacional Preparatório, em Itamonte, Minas Gerais. Foi então organizado e realizado o 1º 

Encontro Internacional dos Povos Atingidos por Barragens, em Curitiba, Paraná, em março de 

1997, evento já citado na parte que trata da mobilização internacional (MOVIMENTO DOS 

ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2003a) 

Para uma apreciação geral do Movimento, vale sublinhar o trecho a seguir: 

 

Os atingidos, enquanto movimento social, são distintos e diferenciados dos movimentos 

sociais clássicos (como o operário), ainda que em diversos momentos o sindicato tenha 

sido palco da primeira reunião, da primeira reivindicação, da primeira manifestação. 

Agrupando enorme diversidade de populações tradicionais, os atingidos desenvolvem 

lutas que conjugam defesa do meio ambiente com valores culturais tidos como do 

passado, mas que ao pretenderem um desenvolvimento econômico não-consumista e 

não-devorador de recursos energéticos, estão apontando para o futuro. Por isso, 

juntamente com o movimento ecológico, os atingidos constituem o movimento social 

que tem desenvolvido a melhor discussão relativa a novas fontes de energia e políticas 

visando sua conservação. Desenvolvem também a defesa do patrimônio natural 
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composto pelo curso dos rios e florestas, suas dinâmicas sazonais, matas ciliares, sua 

fauna e flora, base para a perpetuação das suas culturas (WALDMAN, 1998, p. 87, 

grifo do autor). 

 

Associadas às reivindicações mencionadas, o MAB teve a preocupação de qualificar o 

processo de participação e organização dos atingidos. Para atingir esse objetivo, integrou, à sua 

organicidade, um projeto de educação que dentre as diversas práticas educativas, destacou-se o 

projeto de alfabetização de jovens e adultos. 

 

 

Reivindicações sobre educação formal: destaque do MAB 

 

 

Em seu processo de consolidação, o MAB constituiu o Coletivo de Educação 

encarregado de associar às lutas organizadas à conquista de espaços próprios para a educação. 

Já desde 1992, por ocasião da ECO-92, o MAB ofertou um curso de educação ambiental aos 

professores das escolas do campo em áreas atingidas na Bacia do Rio Uruguai. Em 2000 e 

2001, outra experiência foi realizada com educação de crianças, jovens e adultos, na Região 

Sul. Foram formadas 10 turmas de EJA em reassentamentos, financiadas pela empresa Centrais 

Geradoras do Sul do Brasil (GERASUL) (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2005). 

A atuação do MAB na educação formal, de maneira mais sistematizada e com uma 

amplitude maior, resultou das conquistas da Marcha Nacional de Goiânia, em 2004, com o 

lema Águas pela vida. Esse evento buscou animar, fortalecer e promover a unidade entre os 

povos atingidos do Brasil (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGNES, 2005). A 

Marcha de Goiânia recebeu o apoio de várias entidades a exemplo da CNBB e foi noticiada em 

diversos veículos de comunicação falada, escrita e eletrônica, do Brasil e do exterior. Um 

Clipping foi elaborado por Santos e Rossato (2004), com mais de 100 itens incluindo 

reportagens, noticias, notas de apoio sobre o evento, dentre outros. 

Pelo que foi noticiado, essa mobilização conseguiu ampliar as alianças com diversos 

setores da sociedade e denunciar a problemática dos povos atingidos. A educação foi colocada 

como um expressivo problema, notadamente porque um grande número de atingidos por 

barragens não teve acesso à alfabetização e à escolarização na idade própria e continua sem 

oportunidades de frequentar a educação formal e sem acesso às práticas de leitura e de escrita. 

A mobilização resultou, dentre outras conquistas, no estabelecimento de convênio entre a 
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Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB), o Ministério da Educação (MEC) 

e o Ministério das Minas e Energia (MME), através da ELETROBRÁS, mediante o envio de 

um projeto de alfabetização, concorrendo aos recursos do Programa Brasil Alfabetizado, para 

ser desenvolvido nas comunidades ribeirinhas de 14 Estados brasileiros, incluindo a Paraíba, 

onde reside a população atingida pela Barragem de Acauã 
18

 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a). 

O coletivo de Educação do MAB responsabilizou-se pela gestão das práticas educativas 

e vinculou-se às discussões sobre educação do campo e ao movimento da Articulação Nacional 

por uma Educação do Campo. Tendo em vista a otimização do trabalho pedagógico, foram 

sistematizadas as intenções político-pedagógicas, os princípios metodológicos, os objetivos e 

eixos de atuação da educação dos atingidos.  

Antes disso, seguem aportações acerca das barragens no Brasil, no Nordeste e na 

Paraíba,  

 

 

2.4. AS BARRAGENS NO BRASIL 

 

 

O represamento de rios e a formação de lagos artificiais no Brasil são justificados, 

oficialmente, considerando as três finalidades da construção de barragens já referenciadas no 

início deste capítulo: a construção de usinas hidrelétricas, o abastecimento de água para as 

cidades e a construção de perímetros irrigados. Seguem-se algumas informações pertinentes 

acerca das barragens no Brasil, no Nordeste e na Paraíba, com destaque, finalmente, para a 

Barragem de Acauã. 

 

 

2.4.1 Informes Introdutórios 

 

 

Conforme os estudos aqui empreendidos, a década de 1970 marcou a história da 

construção de grandes barragens no Brasil. Na Região Nordeste foi construída a usina 

hidrelétrica de Sobradinho, no Rio São Francisco. Próximo dali, e logo em seguida, foi 

                                                 
18

 A mobilização das pessoas atingidas pela Barragem de Acauã, na Paraíba, sua história e características, serão 

abordadas nos capítulos subsequentes. 
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construída a de Itaparica. Simultaneamente, no Sul, ocorre o início da construção de Itaipu, na 

bacia do Rio Uruguai. A terceira grande obra de época foi Tucuruí, na Região Norte. Em todas 

essas barragens, ocorreu importante organização popular, motivada pelos sérios problemas 

socioambientais decorrentes. 

Segundo dados publicados pelo MAB, o Brasil tem mais de 2.000 barragens construídas 

em todo o país, inundando uma área de 34 mil quilômetros quadrados (área maior do que o 

Estado de Alagoas, que tem 29 mil quilômetros quadrados). Praticamente 2/3 (63,6%) do 

potencial brasileiro de produção de energia encontra-se localizado na região amazônica, 

principalmente nos Rios Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós. Nesses locais a geração de 

energia é de alto impacto ambiental e de elevado custo de transmissão. Outros 20% do 

potencial encontram-se no Sul, nas bacias dos Rios Paraná e Uruguai, que são áreas de grande 

densidade populacional (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2008a). 

Detalhando o exemplo de Tucuruí, ícone de prejuízos socioambientais, Acserald e Silva 

(2004) informam que esta barragem foi construída no sul do Estado do Pará, na Amazônia 

Oriental brasileira, inundando 2.600 quilômetros quadrados de florestas que margeavam o Rio 

Tocantins, entre os anos de 1984 e 1985. Afirmam que a área alagada incluía parte da reserva 

dos índios Parakanã e alguns núcleos urbanos, resultando no deslocamento compulsório de suas 

áreas de moradia e de trabalho, aproximadamente, 10 mil famílias. A maioria dessas famílias 

vivia do extrativismo e foram bruscamente lançadas na atividade agrícola, nos loteamentos às 

margens do lago. Em consequência das dificuldades de estabilização econômica, ocorreu o 

favorecimento da reconcentração fundiária e o desmatamento. Ilustrando o alcance dos 

problemas, os autores em referência registram a instalação de 200 serrarias nas proximidades 

do lago, dedicadas à atividade madeireira descontrolada e informam, em acréscimo, que 

eclodiram empreendimentos siderúrgicos previstos pelo Programa Grande Carajás que 

demandaram mais utilização de madeira para a fabricação de carvão vegetal, desestabilizando 

ainda mais a pequena produção local de alimentos. Os autores lembram, ainda, que a floresta 

não foi desmatada a tempo em 90% da área destinada à formação da represa, resultando nos 

problemas ambientais relacionados à decomposição de grandes quantidades de matéria 

orgânica vegetal, como o exemplo que se segue: 

 

A água estagnada e a vegetação em putrefação de Tucuruí, no Brasil, causaram uma 

infestação de moscas e de uma classe especial de mosquitos agressivos com uma 

picada muito dolorida. Os insetos tornaram miserável a vida da população moradora 

no entorno do reservatório. Alguns moradores queixavam-se de terem sido mordidos 

700 vezes em apenas uma hora. Uma onda de doenças incluindo malárias e 
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leishmaniose atacou a região e muitas pessoas foram forçadas a abandonar as suas 

casas e fazendas (REDE INTERNACIONAL DE RIOS, 2000, p. 14). 
 

Na segunda metade dos anos 1990, as famílias expropriadas continuavam ameaçadas 

pela acentuada proliferação de insetos em sua área inicial de realocação e, também, pelos 

agentes da apropriação violenta das terras, os grileiros, a serviço dos latifundiários locais. Estes 

almejavam a posse das novas áreas para onde a ELETRONORTE havia removido já pela 

segunda vez as populações atingidas. A construção de Tucuruí é representativa na eclosão dos 

conflitos sociais motivados pelos prejuízos impostos às populações envolvidas, com destaque 

para o impacto sobre os povos indígenas (ACSERALD; SILVA, 2004). A propósito, vale 

lembrar que a região amazônica possui as maiores reservas hídricas disponíveis com potencial 

hidrelétrico, alvo da elaboração do Plano 2015, do Governo Federal, que prevê a implantação 

de 121 usinas hidrelétricas naquela região, fato que antecipa a ocorrência de amplo impacto 

socioeconômico e epidemiológico sobre os povos indígenas da Amazônia (KOIFMAN, 2001). 

Referindo-se à década de 1990, Vainer (2004) lembra que foi uma década de relativa 

estagnação dos grandes projetos hidrelétricos no país. Porém, os anos 2000 prometeram e estão 

cumprindo uma retomada do ritmo da década de 1970, com investimentos nas duas fronteiras 

hidrelétricas do país: a Amazônia e a bacia do Rio Uruguai. É também previsível a 

multiplicação do que se considera, tendo em vista a potência instalada, pequenas e médias 

barragens, mas cujos impactos nem sempre são igualmente pequenos e médios. Diferentemente 

da década de 1970, esta nova onda de empreendimentos ocorrerá, e já está ocorrendo, sob a 

égide de empresas privadas
19

. As consequências para o tratamento das questões ambientais e 

                                                 
19

 A propósito, segue uma listagem, apresentada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (2007a), das 

principais multinacionais interessadas na exploração da indústria de barragens no Brasil: 1) Alcoa Alumínio, EUA, 

a maior empresa de alumínio do mundo que vem se beneficiando, além de outros investimentos, com 200 milhões 

de dólares por ano pelo uso de energia subsidiada da Barragem de Tucuruí, para sua fábrica de alumínio Alumar. 

Planeja construir três grandes barragens ocupando terras indígenas e reservas ecológicas na Amazônia; 2) Grupo 

Suez/Tractebel, França, a maior empresa privada de geração de energia elétrica no Brasil. Em 2004, era dona de 

seis hidrelétricas e cinco termelétricas, com potência de 7.000 MW instalados. É dona da Leme Engenharia, uma 

empresa que realizou os estudos dos impactos ambientais das hidrelétricas do Rio Madeira; 3) Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD), EUA, considerado o terceiro maior grupo privado atuando no Brasil, com um lucro estimado, 

em 2007, de 10,7 bilhões de reais. Foi privatizada em 1997 por um valor 28 vezes menor do que ela valia. A Vale 

é a segunda maior empresa de minérios do mundo e a maior produtora de minério de ferro do mundo, muito 

interessada pela privatização das hidrelétricas, pois somente em 2005 consumiu sozinha algo em torno de 5% de 

toda energia elétrica consumida no Brasil, aproximadamente 16.900 MWh; 4) Banco Bradesco, Brasil, o maior 

banco privado do país, em 2007, com um dos maiores lucros da história dos bancos e um dos principais 

controladores da Companhia Vale do Rio Doce. Através da parceria Votorantim-Bradesco-Camargo Correa (VBC) 

é dono de várias barragens no Brasil; 5) Votorantim, Brasil, a quarta maior empresa privada do Brasil. Além de ser 

dona do Banco Votorantim, atua principalmente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais em vários ramos da 

indústria como: geração e distribuição de energia, fábricas de alumínio, níquel, cobre, cimento, ferro-liga, papel e 

celulose, agroindústria e química. Possui 31 hidrelétricas e algumas empresas de distribuição de energia, como a 

CPFL Energia, em São Paulo, a Rio Grande Energia (RGE), no Rio Grande do Sul, e a CEMIG em Minas Gerais; 

6) BHP Billiton, Inglaterra, a maior empresa de minérios do mundo, sócia da Alcoa Alumínio e acionista na 
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sociais parecem ser das mais graves, colocando em risco até mesmo as poucas conquistas 

alcançadas a partir da segunda metade dos anos 1980, fruto da mobilização dos atingidos. 

Durante o 2° Encontro Nacional de Educação do MAB, em Brasília, foi informado que 

o Brasil construiu, no decorrer de muitos anos, um sistema de produção de energia que é 

praticamente todo interligado, apresentando como características: 

a) a interdependência na geração, facilitada pela interligação das bacias, viabilizando a 

otimização pela exploração de complementaridade, permitido aproveitamento 

ótimo da água, gerando energia elétrica ou armazenando água onde for mais 

conveniente. A não coincidência entre períodos secos e chuvosos entre bacias 

permite a exploração desta complementaridade; 

b) a integração da geração, uma vez que o sistema é expandido e operado de forma 

coordenada e otimizada, visando à integração de geração e produzindo ganhos 

energéticos; 

c) a interconexão na transmissão, garantindo a transmissão de energia para os centros 

de consumo (informação verbal)
20

. 

Nesse sentido, converge a afirmação de Benjamin (2001, p. 1): 

 

Em eletricidade, o Brasil ocupa no mundo uma posição semelhante à da Arábia Saudita, 

em petróleo. Graças a isso, mais de 90% de nossa capacidade de geração se baseia em 

duas coisas gratuitas: a água das chuvas e a força da gravidade. Bacias hidrográficas 

generosas, com centenas de rios permanentes e caudalosos, se espalham por grandes 

regiões – Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte – cujos regimes de chuvas são 

bem diferentes. Por serem rios de planalto, seguem trajetórias em que, de modo geral, a 

declividade é suave. Quando barrados, formam grandes lagos. É energia potencial 

estocada. É só fazer a água cair, passando por uma turbina, que geramos a eletricidade 

mais barata do mundo, de fonte renovável e não poluente. Se as barragens forem 

construídas em sequência, ao longo do curso de um rio, a mesma gota de água será 

usada inúmeras vezes, antes de se perder no oceano. 

 

De acordo com Movimento dos Atingidos por Barragens (2008c), 92% da energia 

produzida no Brasil vem da fonte hídrica. Verdum (2007), por sua vez, afirma que a geração de 

energia elétrica através da fonte hidráulica é considerada a principal vantagem competitiva do 

Brasil, com grandes possibilidades de expansão. A hidroenergia contribui atualmente com 

                                                                                                                                                         
CVRD, participando do planejamento de barragens na Amazônia; 7) CITICORP, EUA, Banco privado com 

influência nas principais multinacionais do mundo. Participa do controle da CVRD, é dona da fábrica de alumínio 

Albrás e juntamente com a Alcoa e Billiton planejam novas barragens na Amazônia; 8) Duke Energy, EUA, dona 

de oito hidrelétricas no Estado de São Paulo; e 9) Odebrecht SA, Brasil, com sede em Salvador, atua na área de 

engenharia e construção civil e, ainda, na indústria química e petroquímica. Seu crescimento sempre esteve 

associado com obras estatais. 
20

 Informação fornecida por De La Costa no 2º Encontro de Educação do MAB, em Brasília, Distrito Federal, em 

outubro de 2007. 
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85,4% da energia elétrica que é produzida no país e tem um potencial estimado para gerar 260 

GW. O autor acrescenta que, de acordo com informações do Ministério das Minas e Energia 

(MME), somente são aproveitados 28%, restando aproximadamente 72% de potencial 

hidroenergético com possibilidades de exploração. 

Segundo Verdum (2007), o potencial energético do Brasil está diretamente relacionado 

à construção de barragens, que juntamente com as linhas de transmissão são obras do setor de 

energia em destaque nas estratégias de desenvolvimento adotadas pelo Governo Federal e 

consolidadas na iniciativa de Integração das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas (IIRSA) 

e no PAC 2007/2010. Tais iniciativas, como se refere Verdum (2007, p. 14), “deverão 

consolidar e promover mudanças substantivas na forma de ocupação dos espaços territoriais 

brasileiro e sul-americano”, estando a Amazônia no centro da estratégia de aceleração do 

crescimento e de integração do Brasil com os países vizinhos amazônicos e não amazônicos. 

Além de obras rodoviárias e hidroviárias, no âmbito dessas iniciativas de 

desenvolvimento e integração, a construção de 62 usinas hidrelétricas
21

. Destacam-se, como 

exemplo, o avanço dos processos político-administrativos para a construção do complexo 

hidroenergético e Viário do Rio Madeira, em Roraima e a transposição do Rio São Francisco, 

no Nordeste
22

. 

Nuti (2007), em sua análise das estimativas de população atingida por projetos 

hidrelétricos, ratifica a expressividade dos contingentes populacionais deslocados por ocasião 

da construção de barragens no Brasil, notadamente durante as décadas de 1970 e 1980. 

Dificuldades e soluções foram debatidas no final dos anos 1980 e início da década de 1990. 

Como resultado dos debates e estudos, registra-se o 2º Plano Diretor de Meio Ambiente 

                                                 
21

 Considerando a convergência de interesses e a visão de desenvolvimento de parcelas importantes do governo e 

do setor privado, é pertinente a reflexão de que “estamos vivenciando a reprodução de ideias e práticas 

(recauchutadas) do velho modelo de desenvolvimento, no qual as grandes obras de infraestrutura são os principais 

valores de promoção e indução de expansão da fronteira (frontier) política e econômica do capitalismo (privado e 

estatal), para regiões até então relativamente isoladas (marginais), e da redefinição de formas de ocupação e 

exploração de territórios que no passado foram objeto de projetos de desenvolvimento ou de modernização de 

processos produtivos” (VERDUM, 2007, p. 16, grifo do autor). 
22

 O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional é um 

empreendimento do Governo Federal, sob a responsabilidade do MI, destinado a assegurar a oferta de água, em 

2025, a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes cidades da região semiárida dos Estados 

de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte (BRASIL, 2008e). Ao contrário do posicionamento oficial 

e de outros defensores do projeto, os movimentos sociais e outros segmentos da sociedade, a exemplo do MAB, 

argumentam que a transposição das águas do São Francisco irá beneficiar, sobretudo, o agronegócio, os grandes 

irrigantes, grandes indústrias e pólos siderúrgicos voltados para a exportação. O MAB pondera que, para construir 

esse projeto, cerca de 4,5 bilhões de reais sairão dos cofres públicos (fora os custos anuais de manutenção do 

projeto). Alerta que muita energia elétrica será despendida nessas obras e, posteriormente, no bombeamento das 

águas. Lembra, ainda, que para dar suporte energético à transposição, novas barragens serão construídas, causando 

mais destruição ao meio-ambiente e deslocando outros contingentes populacionais e seus locais tradicionais de 

moradia (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2008d). 

http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/integracao)
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(PDMA) 
23

 lançado pelo Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor 

Elétrico (COMASE) e pela ELETROBRÁS contendo diretrizes para o remanejamento dos 

grupos populacionais. 

Nuti (2007) expôs os resultados de uma pesquisa sobre remanejamento populacional 

ocasionado pela construção de barragens no período de 1992 a 2002, que merecem ser 

destacados. A autora informou que, neste período, 17 usinas deslocaram cerca de 80 mil 

pessoas, números comparativamente inferiores aos 100 mil deslocados somente pelos três 

grandes projetos implantados na década anterior (Itaipu, Itaparica e Tucuruí). 

A prioridade atribuída à hidroeletricidade foi reafirmada pelo Governo do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva que retomou o planejamento sistemático da expansão, nos horizontes 

de 10 e 30 anos. Considerando a distribuição regional, o Plano Decenal destaca o aumento do 

aproveitamento hidrelétrico das seguintes bacias, com várias obras em andamento: bacia 

Amazônica (12 projetos); bacia do Rio Tocantins (15 projetos); bacia do Rio Paraná (29 

projetos); bacia do Rio Uruguai (dez projetos). O Plano também faz a seguinte estimativa de 

população a ser atingida nessas bacias que chega a ser muito significativa: 31.029 pessoas 

(bacia do Tocantins); 20.324 pessoas (bacia do Rio Uruguai); 13.261 pessoas (bacia 

Amazônica); 8.027 pessoas (bacia do Rio Paraná). 12.080 pessoas (bacia do Rio Parnaíba) e 

11.343 pessoas (bacia do Rio São Francisco). O deslocamento compulsório atingirá 

aproximadamente 60% de habitantes da área rural em diferentes regiões e situações de 

sobrevivência. Trata-se de ribeirinhos, posseiros, camponeses, pequenos proprietários (NUTI, 

2007). 

Nos últimos anos, a mobilização dos grupos atingidos levou a reposicionamentos de 

empreendedores e Estado com soluções que possam ter sido consideradas satisfatórias como: 

auditorias sociais, criação de fundo de desenvolvimento social, programas de desenvolvimento 

econômico social das comunidades atingidas, dentre outros. Nuti (2007) lembra, no entanto, 

que não existe regulamentação ou institucionalização de tais iniciativas. A política ambiental 

do setor elétrico não é observada e nem atualizada, relegando para o campo das negociações 

caso a caso várias situações que podem resultar em decisões e procedimentos inadequados, com 

soluções que não recompõem as condições de vidas dos grupos atingidos. Coerentemente, a 

autora assinala que não se trata de comparação entre projetos e nem negociação 

individualizada, mas o desenvolvimento de procedimentos adequados para todas as situações e 

                                                 
23

 Esse documento, segundo Nuti (2007, p. 59, grifo do autor), “pode ser considerado a política socioambiental do 

setor elétrico brasileiro pelo seu conteúdo de orientação para o desenvolvimento dos estudos e de compromisso 

básico das empresas signatárias”. 
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a institucionalização ou regulamentação desses, para ressaltar a relevância que requer a 

preocupação com os impactos relacionados ao deslocamento compulsório dos grupos 

populacionais. 

 

 

2.4.2 Barragens no Nordeste 

 

 

Em virtude da focalização do presente trabalho de pesquisa no exemplo dos atingidos pela 

Barragem de Acauã, localizada no nordeste brasileiro, seguem outras informações pertinentes sobre 

esta região e suas barragens. 

A Região Nordeste, diferentemente de outras regiões do Brasil, enfrenta o problema da 

escassez de recursos naturais, da variabilidade climática e da irregular distribuição geográfico-

temporal de seus recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Historicamente, é uma região 

castigada pela crônica insegurança hídrica em razão da inadequada organização 

socioeconômica frente ao ambiente semiárido. No Nordeste Brasileiro, a água é considerada 

um produto raro. Essa região está delimitada pela isoieta24 de 800 milímetros anuais e, no seu 

interior, raras são as precipitações acima desse valor de intensidade pluviométrica. No epicentro das 

secas, as precipitações maiores ocorrem nas serras úmidas que estão espalhadas aleatoriamente 

dentro da região semiárida. A menor precipitação média do Brasil verifica-se no município de 

Cabaceiras, na Paraíba, com média de 252 milímetros anuais (MENDES, 2007). A propósito, este 

Município está localizado próximo e tem características semelhantes aos municípios de 

Aroeiras, Natuba e Itatuba, em cujos territórios foi construída a Barragem de Acauã. 

O semiárido brasileiro é uma região muito vasta abrangendo quase todos os Estados da 

Região Nordeste, incluindo o norte de Minas Gerais, como se pode visualizar na Figura 1. Quanto 

ao ambiente, esta região se diferencia das outras regiões pobres do Brasil por possuir sérias 

limitações de clima e de solo. Ecologicamente, é uma área muito devastada, devido à luta secular 

que o homem regional enfrenta com a natureza na tentativa de sobrevivência. As superpopulações 

humanas e dos animais domésticos que são criados extensivamente, a situação de pobreza em que 

vive parte da população, a ocorrência de secas25 e a existência de extensas áreas de solos de baixa 

                                                 
24

 Em carta geográfica, curva ou linha que liga, na superfície terrestre, os pontos com o mesmo índice de 

pluviosidade média anual (FERREIRA, 2004). 
25

 Segundo Vicente et al. (2000), embora as causas primárias das secas residam na insuficiência ou irregularidade 

das precipitações pluviais, existe uma sequência de causas e efeitos na qual o efeito mais próximo de uma seca 

torna-se causa de outro efeito, e esse efeito também passa s ser denominado seca. Assim, para citar as denominações 

mais comuns, podem ser definidas as seguintes: 1. seca climatológica (causa primária ou elemento que desencadeia 

o processo; refere-se à ocorrência, em dado espaço e tempo, de uma deficiência total de chuvas em relação aos 
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qualidade contribuíram para que o homem e os animais domésticos diminuíssem drasticamente os 

recursos vivos locais (plantas e animais), com consequências desastrosas para os recursos hídricos e 

de solos. É considerada uma das áreas mais pobres e degradadas do Brasil e apresenta numerosos 

núcleos de desertificação (MENDES, 2008; LIMA, 2004). 

 

 
Figura 1: Área de abrangência do semiárido nordestino 

Fonte: Reproduzido do Site do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2008f). 

 

Em relação à água, as principais características da região são: rios intermitentes, secas 

periódicas e cheias frequentes, uso predominante da água para abastecimento humano e 

agropecuário; águas subterrâneas limitadas, em razão da formação cristalina que abrange cerca de 

70% do semiárido; baixa eficiência hidrológica dos reservatórios em função das altas taxas de 

evaporação (a disponibilidade efetiva anual nos reservatórios é de cerca de um quinto de sua 

capacidade de acumulação); conflitos de domínio entre União e Estados, em trechos de rios 

                                                                                                                                                         
padrões normais que determinaram as necessidades; tem causas naturais advindas da circulação global da 

atmosfera); 2. seca edáfica (efeito da seca climatológica; causada pela insuficiência ou distribuição irregular das 

chuvas e pode ser identificada como uma deficiência da umidade, em termos do sistema radicular das plantas, que 

resulta em considerável redução da produção agrícola e outros efeitos severos como fome, migração, desagregação 

das famílias); 3) seca (efeito da seca edáfica); e 4) seca hidrológica (efeito dos baixos escoamentos nos cursos de 

água e/ou do sobreuso das disponibilidades; consiste na insuficiência de águas nos rios ou reservatórios para 

atendimento das demandas; causada por uma sequência de anos com deficiência no escoamento superficial ou por 

mau gerenciamento dos recursos hídricos acumulados nos açudes). 
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perenizados por reservatórios públicos; existência de ampla, embora insuficiente, estrutura hídrica 

construída ao longo dos anos, com reservatórios de todos os tamanhos, públicos e privados, e poços 

perfurados no sedimento e no cristalino, mas com problemas de segurança, de manutenção e de 

operação (VICENTE et al., 2000). 

A forma mais usual de disponibilização de água na região é a acumulação em barragens, 

chamadas comumente na região por seu sinônimo: açudes. A capacidade total de acumulação das 

barragens do Nordeste atinge a cifra de 85.127 bilhões de metros cúbicos, sendo que, do total, 

56.009 bilhões de metros cúbicos referem-se às capacidades de acumulação dos reservatórios de 

Sobradinho (34.116 bilhões), Itaparica (11.782 bilhões), Xingó (3.800 bilhões), Moxotó (1.226 

bilhão) e Boa Esperança (5.085 bilhões) (VICENTE et al., 2000). O Departamento Nacional de 

Obras contra as Secas (DNOCS) 26 construiu 295 açudes públicos no semiárido nordestino, com 

capacidade total de acumulação de 16.540 bilhões de metros cúbicos, possibilitando a perenização 

de 3.340 quilômetros de rios intermitentes. Para citar dois exemplos, na Paraíba foram construídos 

43 açudes públicos e no Rio Grande do Norte foram construídos 52. O DNOCS, também, construiu 

em colaboração com prefeituras e particulares 676 açudes, com capacidade de acumulação de 1.431 

bilhões de metros cúbicos (VICENTE et al., 2000). 

Quanto à qualidade da água, os recursos hídricos do Nordeste vêm sofrendo a ação 

degradadora do homem, pois os mananciais foram alterados pelas atividades desenvolvidas em suas 

bacias hidrográficas. A intermitência dos fluxos de águas impede a diluição de despejos e a 

autodepuração dos mananciais. Além disso, a qualidade da água é também prejudicada devido aos 

problemas de salinização e assoreamento. Nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco, altamente vulneráveis às secas, o processo de salinização é mais agressivo, 

especialmente nos mananciais formados por açudes construídos sem as devidas especificações 

técnicas. Ademais, esses Estados não são banhados por rios perenes, o que dificulta sobremaneira 

ao abastecimento de água de suas populações que dependem, primordialmente, das águas 

acumuladas nos açudes e, secundariamente, das exíguas reservas de água subterrâneas existentes27. 

Além do abastecimento, a demanda por irrigação é utilizada para justificar marcadamente a 

construção de barragens, em virtude da deficiência das chuvas. No entanto, o Nordeste é a região 

                                                 
26

 O DNOCS considera-se o primeiro órgão do Governo Federal a estudar a problemática do semiárido nordestino. 

Comemorou, no dia 21 de outubro de 2009, 100 anos de criação. Suas ações atuais compreendem a captação, 

desenvolvimento e gerenciamento de recursos hídricos, através da construção de barragens, perfuração e instalação 

de poços, implantação de projetos de irrigação, centros de pesquisas e estações de piscicultura, sistemas de 

abastecimento de água, entre outras. Hoje, uma nova dimensão está sendo destinada a este órgão que participa do 

PAC, programa instituído pelo Presidente Lula, com 14 obras estruturantes e outras através de fontes de seu 

orçamento, envolvendo recursos superiores a 1,5 bilhões de reais (BRASIL, 2008d). 
27

 Como exemplo da vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento de água em operação na região, durante a seca 

de 1993, até mesmo as grandes capitais do Nordeste, como Recife e Fortaleza, enfrentaram sérios problemas, o 

que implicou a necessidade de racionamentos na distribuição de água para uso das populações ali residentes.  
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que tem, proporcionalmente, a menor área irrigada, entre as regiões semiáridas mais populosas 

(VICENTE et al., 2000). 

O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem 90% do seu território inserido no semiárido 

nordestino, portanto, dentro do polígono das secas, com escassa ocorrência de chuvas (400 a 

600 milímetros por ano). Em grande parte, sua rede hidrográfica é intermitente, o que faz com 

que a disponibilidade de água esteja relacionada à rede de açudagem. São 46 grandes 

reservatórios públicos fazendo parte da infraestrutura hídrica estadual, com capacidade para 

cumular mais de 5 milhões de metros cúbicos de água. A construção dos açudes públicos do 

Estado foi iniciada na primeira metade do século XX, sendo destacadas como símbolos da 

época as barragens da região do Seridó: Itans/Caicó, Cruzeta/Cruzeta e Marechal Dutra/Acari. 

Considerando a década de 1980 para cá, grandes barragens foram construídas, merecendo 

destaque três delas. A primeira é a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Açu, 

concluída em 1983, conhecida por sua magnitude, sendo considerada a mais importante do 

Estado, com capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água e o segundo maior 

reservatório superficial do Nordeste. Outras duas, mais recentes, foram concluídas em 2002: a 

Barragem de Santa Cruz do Apodi, no Rio Apodi, e a Barragem de Umari, no Rio do Carmo. 

Essa acumulação hídrica é utilizada na agricultura irrigada, abastecimento humano e animal e 

na piscicultura (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). 

No Estado do Ceará, foi construído o Açude Orós, no leito do Rio Jaguaribe, a 450 

quilômetros de Fortaleza, cobrindo uma área de 25 mil quilômetros quadrados. O projeto de sua 

construção foi motivo de análise desde o Brasil Império. Sua construção foi interrompida em 

1922 e retomada em 1958, tendo sido inaugurado em 11 de janeiro de 1961, pelo então 

Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (BRASIL, 2008c). A sua construção foi marcada 

por um grave acidente, quando da ocorrência de uma grande cheia do Rio Jaguaribe, 

provocando o arrombamento parcial do açude, provocando uma enchente que inundou o médio 

e o baixo Jaguaribe. Hermógenes e Sousa (2010, p.1) rememoram que “a Barragem de Orós, 

que se mostrava como a redenção daquele solo ressequido foi parcialmente destruída. Mais 

uma vez o triste espetáculo dos retirantes famintos, repetia-se no sertão do Ceará. No entanto, 

não fugiam da seca e sim das águas”. 

O Açude de Orós foi o maior do Ceará até a construção do Açude de Castanhão, 

iniciada em novembro de 1995, pelo DNOCS, também, sobre o leito do Rio Jaguaribe. Foi 

concluído em 2003, e tem capacidade de armazenamento de 6.700 milhões de metros cúbicos 

de água, o maior açude brasileiro para múltiplos usos (BRASIL, 2008c). O enchimento do lago 

provocou o deslocamento compulsório de cerca de 3.650 mil pessoas residentes na área urbana 
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do Município de Jaguaribara e, também, grande parte da população rural dos municípios de 

Jaguaribara, Jaguaretama, Alto Santo e Jaguaribe, totalizando cerca de 12 mil pessoas 

(GOMES; KHAN, 1999). 

No Estado da Paraíba, as barragens construídas também cumprem, a priori, a função de 

perenização dos rios, abastecimento e irrigação. Segue uma descrição geral das principais 

barragens da Paraíba, de acordo com informações do DNOCS (Brasil, 2008b). 

a) o Sistema Curema-Mãe D`Água, formado pela conexão das águas dos Açudes 

Curema e Mãe D`Água, está localizado no Município de Piancó, a cerca de 400 

quilômetros de João Pessoa. A bacia de captação do sistema mede cerca 8 

quilômetros quadrados
 

e é formada pelos Rios Piancó e Aguiar. O conjunto 

Curema-Mãe D`Água é uma obra regularizadora do Rio Açu, indispensável ao 

estabelecimento das obras de irrigação no baixo vale. A regularização do Rio 

Piancó, obtida mediante certa descarga, mais ou menos constante no Curema, fez 

surgir o aproveitamento total ou parcial do potencial hídrico. O início da construção 

da barragem data de 1939 e em 1942 os trabalhos foram concluídos; 

b) a Barragem Epitácio Pessoa, do Açude Boqueirão de Cabaceiras, construída no 

local denominado Boqueirão, barra o Rio Paraíba. Situa-se a oeste de João Pessoa, 

a cerca de 50 quilômetros da cidade de Campina Grande. O lago formado cobre 

uma área de 2.680 hectares, acumulando um volume de 535.680.000 metros 

cúbicos oferecendo um potencial energético de 2.300 cavalos-vapor
28

. A sua bacia 

hidrográfica cobre uma área de 12.410 quilômetros quadrados. Tem como 

finalidade a perenização do Rio Paraíba, geração de energia elétrica e 

abastecimento da cidade de Campina Grande. As obras de construção foram 

iniciadas em 1953 e concluídas em 1956; 

c) a Barragem do Açude Poções está situada no riacho Mulungu, no município de 

Monteiro, aproximadamente 15 quilômetros a jusante da sede municipal. A cidade 

de Monteiro dista 292 quilômetros de João Pessoa. A finalidade principal do açude 

é o aproveitamento do potencial hídrico para irrigação. O barramento forma um 

lago que cobre uma área com 773,41 hectares e acumula um volume de 29.861.562 

metros cúbicos de água. A construção foi iniciada em julho de 1980 e concluída em 

março de 1982; 

                                                 
28

 Trata-se da unidade de medida de potência igual a 735,5 Watts, cuja abreviatura é cv. (FERREIRA, 2004). 
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d) a Barragem do Açude Santa Inês situada no município de Conceição, próximo à 

divisa entre Ceará e Pernambuco, no vale alimentado pelo riacho Santa Inês, que 

tem como afluentes principais os riachos do Matias e Oiticica. O açude tem por 

finalidades a piscicultura extensiva, a cultura de vazantes na bacia hidráulica, o 

fornecimento de vazão regularizada para irrigação em culturas permanentes e 

temporárias a jusante e o abastecimento de água da localidade de Santa Inês. O lago 

criado pelo barramento cobre uma área de 259 hectares e acumula um volume de 

26.115.250 metros cúbicos por segundo, oferecendo um potencial para irrigar 522 

hectares. As obras tiveram início no ano de 1982 e foram concluídas em 1985; 

e) a Barragem do Açude Lagoa do Arroz situa-se no município de Cajazeiras, no vale 

do riacho Cacaré, afluente pela margem direita do Rio do Peixe, na bacia do alto 

Piranhas. Localiza-se a 420 quilômetros de João Pessoa. O objetivo principal do 

reservatório, além da piscicultura e cultura de vazante, é a perenização do riacho 

Cacaré para irrigação a jusante, onde existem cerca de 1.800 hectares de solos 

aluviais irrigáveis. O reservatório tem cerca de 80 milhões de metros cúbicos de 

capacidade. Os serviços de implantação das obras foram iniciados em 1983 e 

concluídos em 1987; 

f) a Barragem Engenheiro Ávidos, do Açude Piranhas, está localizada no município 

de Cajazeiras. Barra o Rio Piranhas, sistema de mesmo nome, sendo a mais 

importante bacia hidrográfica da região e cobrindo uma área de 1.124 quilômetros 

quadrados. Tem como finalidades a irrigação de 5.000 hectares de terras a jusante 

da barragem, o controle das cheias do Rio Piranhas e a piscicultura. A sua 

construção foi iniciada em 1932 e concluída em 1936. 

As barragens de Camará e de Araçagi foram construídas mais recentemente e, também, 

merecem atenção no presente trabalho. A Barragem de Camará foi construída no leito do Rio 

Riachão, afluente do Rio Mamanguape, na microrregião do brejo paraibano, no período de 

maio de 2000 a dezembro de 2002. Desde sua construção até o início de 2004, as poucas 

chuvas mantiveram o reservatório com apenas 7% de sua capacidade máxima. Ocorreu alto 

volume pluviométrico em todo o Nordeste a partir de janeiro de 2004 e o volume de Camará 

subiu para aproximadamente 67% de sua capacidade, provocando a ruptura do conjunto 

estrutural rochoso e liberando parte dos milhões de metros cúbicos armazenados, provocando 

seis vítimas fatais e imensos prejuízos nas zonas rural e urbana dos municípios de Alagoa 

Grande e de Mulungu, onde as consequências do desastre foram mais graves (SARMENTO; 

MOLINAS, s/d). Uma comissão técnica de engenheiros da Universidade Federal da Paraíba 
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(UFPB), encarregada de analisar o rompimento de Camará, concluiu, após ter listado várias 

falhas técnicas, que a barragem apresentou defeitos antes mesmo de ser concluída, não tendo 

sido construída de acordo com os critérios da engenharia (BARBOSA et al. 2004). 

A Barragem de Araçagi, por sua vez, foi construída entre os municípios de Araçagi e de 

Itapororoca, no médio alto curso do Rio Mamanguape, distante cerca de 80 quilômetros da 

capital João Pessoa, com capacidade de armazenar 63 milhões de metros cúbicos de água. 

Cerca de 10 povoados, entre eles o sítio Tainha e Mulunguzinho, foram cobertos pelas águas do 

reservatório. Aproximadamente 270 famílias de pequenos agricultores e criadores tiveram suas 

casas, plantações e pastos inundados, tendo sido realocados em áreas mais altas, construídas 

especialmente para as famílias. A obra foi elaborada pelo Governo da Paraíba visando o 

abastecimento de nove municípios paraibanos localizados na mesorregião do agreste e da mata 

paraibana, bem como para os sistemas de irrigação e de piscicultura locais. No entanto, os 

benefícios são mínimos diante dos impactos sociais e ambientais decorrentes, a exemplo da 

realocação da população, do desaparecimento de prédios culturais, da alteração do balanço 

hídrico, da alteração da fauna e flora aquática e terrestre, da modificação do curso de água 

(SOUZA et al., s/d).  

Segundo dados do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2008f), dos esforços 

anteriores voltados para a eliminação dos problemas do semiárido nordestino, 40% das obras de 

captação e de armazenamento pontual de água estão inacabadas ou deterioradas. Além disso, o 

Ministério anunciou que aproximadamente 500 mil propriedades rurais na área semiárida não 

dispõem de oferta adequada de água, aumentando sobremaneira sua vulnerabilidade às secas, 

cujo impacto traduz-se, gravemente, na baixa estima das comunidades atingidas. O Ministério 

reconheceu que, tradicionalmente, as ações na região semiárida limitaram-se a medidas 

assistenciais em detrimento de intervenções mais efetivas para enfrentamento das adversidades 

climáticas e preparação para a convivência com a realidade da região. 

Na Figura 2, além da localização, em destaque, dos três municípios paraibanos da área 

de estudo (Aroeiras, Itatuba e Natuba), visualiza-se a localização das principais barragens do 

Estado, listadas acima, e da Barragem de Acauã, que será abordada no próximo tópico. 
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Figura 2: Localização dos Municípios de Itatuba, Aroeiras e Natuba e principais barragens da Paraíba 

Desenho: Antonio Albuquerque da Costa, Campina Grande, setembro de 2009 

Fonte: Atlas Geográfico do Estado da Paraíba (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 198
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2.4.3 A Barragem Argemiro de Figueiredo - ACAUÃ 

 

 

Segundo Oliveira et al. (2005), em 14 de junho de 1999, tiveram início as obras da 

Barragem de Acauã, no Rio Paraíba, na divisa entre os municípios de Aroeiras, Itatuba e 

Natuba, no Estado da Paraíba. A conclusão da estrutura física do barramento deu-se em agosto 

de 2002 e ocorreu a cerca de 20 quilômetros da cidade de Salgado de São Félix, na região do 

médio Paraíba, formando um reservatório com capacidade para reter um volume de 250 

milhões de metros cúbicos de água, com uma descarga projetada de 4.000 metros cúbicos por 

segundo e uma tomada de água que dará curso a uma vazão continua de 5 metros cúbicos de 

água por segundo, o que, conforme o projeto, garantirá um nível médio permanente de 90% da 

capacidade de armazenamento do reservatório. A Figura 3 apresenta imagem de satélite da 

Barragem de Acauã. 

 

 
Figura 3: Imagem de satélite da Barragem de Acauã, Paraíba, 2009 

FONTE: Google Earth, 6 de outubro de 2009 – 08h30min. 

 

Com tais medidas dimensionais, e de acordo com a ICOLD/CIGB, Acauã se enquadra 

na categoria das barragens de grande porte, levando-se em conta que se encontra classificada 

nesta faixa, toda barragem cujo reservatório tenha capacidade superior a 3 milhões de metros 

cúbicos de água. O custo total das obras do reservatório foi orçado em aproximadamente R$ 

55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), sendo que, 65,7% deste total, foram 

destinados à construção da barragem e sangradouro de serviço (OLIVEIRA et al., 2005). As 

Figuras 4, 5 e 6 apresentam, respectivamente, imagens da estrutura de barramento, do 
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sangradouro e do Rio Paraíba a jusante, e do lago formado próximo ao Povoado Melancia, no 

Município de Itatuba. 

 
Figura 4: Estrutura do barramento de Acauã, proximidades da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

Foto: Edileuza C. R. MEDEIROS (2008a). 

 

 
Figura 5: Sangradouro da Barragem de Acauã e Rio Paraíba a jusante, proximidades da  

Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

Foto: Edileuza C. R. MEDEIROS (2008b). 
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Figura 6: Lago formado próximo ao barramento de Acauã e à Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

Foto: Edileuza C. R MEDEIROS (2008c). 

 

O objetivo principal de Acauã é abastecer nove cidades da região (Salgado de São Félix, 

Itabaiana, Pilar, Ingá, Itatuba, Mogeiro, São Miguel de Taipu, Aroeiras e Fagundes), além de 

reforçar o sistema de abastecimento das cidades de Campina Grande (segunda maior cidade do 

Estado), Boqueirão, Queimadas e Caturité (OLIVEIRA et al., 2005). 

O projeto previa, em segundo plano, o desenvolvimento de atividades de irrigação no 

baixo vale do Paraíba, bem como em algumas áreas do Rio Paraibinha, afluente do Paraíba, 

além da criação de um pólo pesqueiro e da regularização da vazão a jusante da barragem, 

contribuindo para o controle das enchentes nas cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, São 

Miguel de Taipu, Cruz do Espírito Santo e Cabedelo (OLIVEIRA et al., 2005). 

Acauã, que ocupa uma bacia hidráulica de 1.725 hectares, provocou o deslocamento de 

aproximadamente 5.000 pessoas (900 famílias) que viviam às margens do Rio Paraíba. Em 

2005, a barragem acumulou 85% da sua capacidade total de armazenamento e suas águas 

atingiram, em maior ou menor escala, as zonas rurais das cidades mencionadas acima, 

inundando completamente seis povoados: Melancia, Cajá, Ilha Grande, Junco, Pedro Velho e 

Cafundó e 115 imóveis rurais (OLIVEIRA et al., 2005). 

O Decreto Lei n. 20.878, de 05 de Junho de 2000, determinou as desapropriações das 

áreas que foram inundadas. Deflagraram-se os vários impactos adversos sobre o meio 
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antrópico, com a consequente expulsão compulsória de um grande contingente de pessoas de 

suas casas e sítios, provocando a paralisação das atividades produtivas, o abandono da 

infraestrutura socioeconômica existente e a ruptura de relações familiares e sociais. A 

mitigação dos diversos impactos foi prevista no projeto original, todavia pouco foi 

concretizado. As medidas para reassentar a população através de projetos produtivos, realizar o 

manejo da fauna, providenciar o desmatamento zoneado da área da bacia hidráulica, da 

realocação da infraestrutura de uso público, incluindo os cemitérios atingidos, da implantação e 

monitoramento de faixa de proteção do lago, do esgotamento sanitário das cidades ribeirinhas 

como Aroeiras, Natuba e Umbuzeiro. Até os dias atuais, não há sinais de que algo será feito, 

nem por iniciativa do Governo Federal e nem Estadual e nem pelas empresas que se 

encarregaram do projeto. 

De acordo com o EIA (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, 2000), foram 

identificados vários componentes socioambientais impactados com a construção de Acauã, 

assim como foram previstas as medidas de mitigação ou abrandamento dos efeitos negativos 

provocados pela construção da barragem. O primeiro componente apresentado foi a qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas. O prejuízo contra esse componente ambiental consiste na 

poluição da água represada pelo aporte permanente de carga orgânica e de coliformes fecais, 

através dos esgotos das cidades de Aroeiras, Natuba e Umbuzeiro, que se encontram 

localizadas na bacia de contribuição do reservatório. A medida mitigadora correspondente 

deveria ser a implantação de sistemas de esgotamento sanitário destas cidades, centrados no uso 

de lagoas de estabilização, bem como o monitoramento da qualidade do efluente e da eficiência 

da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). 

O segundo impacto diz respeito aos níveis de emprego e renda, que receberam o 

impacto da desapropriação, com a construção da barragem. Potencialmente, a interrupção da 

produção agrícola provocou a queda no nível de emprego, com reflexos sobre o nível de renda 

da população. A medida mitigadora proposta seria o engajamento da população desempregada 

nas atividades que surgiriam com a implantação do reservatório. Não só os níveis de emprego e 

de renda assim como a arrecadação tributária dos municípios foram prejudicados pelo 

reassentamento da população atingida com a interrupção permanente das atividades 

agropecuárias. Como medida mitigadora, o EIA de Acauã propôs a elaboração e 

implementação de um projeto de reassentamento para a população atingida, o qual deve primar 

por um programa de reativação da economia da região. 

Como previsto no EIA, a rede rodoviária também foi impactada pela formação do 

reservatório. O impacto sofrido foi a submersão de trechos de estradas vicinais interrompendo o 
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acesso às diversas propriedades, bem como a submersão das rodovias PB 090, trecho 

Cajá/Aroeiras; PB 092, trecho Pedro Velho/Aroeiras; PB 082, trecho Natuba/Salgado de São 

Félix e do trecho Pirauá/Melancia. Para mitigar o problema, foi planejada a realocação dos 

trechos de estradas submersos com padrão de qualidade igual ou superior aos anteriores. 

Visitando as comunidades reassentadas, vê-se claramente que as medidas de mitigação não 

foram implantadas. 

Prosseguindo com a apresentação dos componentes impactados, constata-se que a 

população atingida também foi vítima da desmobilização da infraestrutura do uso público, com 

perdas de serviços essenciais, no que se refere à rede de energia elétrica, escolas, postos de 

saúde, postos telefônicos, mercados, igrejas e cemitérios. A medida mitigadora proposta no 

EIA consistiu na aceleração do processo de realocação da infraestrutura de uso público, que 

deveria ser reposta com um padrão de qualidade melhor do que o já existente. 

O EIA contemplou, ainda, a previsão de que os elementos culturais baseados na 

agricultura familiar artesanal seriam afetados com o desenvolvimento hidroagrícola, 

caracterizado pelo emprego de alta tecnologia, aliado à capacitação das futuras famílias 

irrigantes, propiciando a difusão na região de técnicas agropecuárias avançadas. Para minimizar 

possíveis inadaptações e resistências dos pequenos produtores, foi feita a proposta de difundir 

tecnologias apropriadas às condições da região, bem como introduzir na capacitação das 

famílias agricultoras temas como políticas agrícolas, associativismo, cooperativismo, 

armazenamento, pré-beneficiamento e comercialização da produção. 

Oliveira et al. (2005) acrescentam que o projeto de Acauã, por exigência legal, se 

submeteu a um avaliação ponderal dos impactos ambientais
29

, que inclui um indicador 

chamado Índice de Avaliação Ponderal (IAP), indicador que estabelece a razão entre o índice 

de benefícios e a soma dos módulos dos índices de adversidades e de indefinições do 

empreendimento.  

Carneiro e Campos (2006, p. 251) explicam que 

 

o valor do IAP será zero para um empreendimento sem nenhum impacto positivo e 

será infinito para um empreendimento sem impactos negativos e/ou indefinidos. [...] 

valores de IAP inferiores à unidade caracterizam empreendimentos adversos e/ou mal 

definidos em relação aos impactos ambientais previstos. Quanto maior for o valor do 

                                                 
29

 Vale esclarecer que “na avaliação ponderal dos impactos ambientais proposta por Bianchi, Nascimento e 

Gurgel Júnior (1989), o projeto é considerado sob dois enfoques: com e sem a adoção de medidas de proteção 

ambiental. A análise é efetuada setorialmente para os meios abiótico, biótico e socioeconômico (antrópico) das 

áreas de inundação e de influência física do empreendimento e, de forma global, considerando as duas áreas de 

influência como um todo” (CARNEIRO; CAMPOS, 2006, p. 250). 
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IAP, a partir da unidade, tanto mais benéfico e mais bem definido será o 

empreendimento. 

 

Na avaliação de Acauã, foi constatado um índice muito abaixo do valor unitário mínimo 

admitido para que uma barragem seja considerada benéfica. Para a área de inundação, levando 

em consideração os impactos adversos incidentes sobre o meio antrópico, o IAP obtido foi de 

0,5736. Esse é considerado um baixíssimo índice e se justifica pelos impactos da 

desapropriação de terras, consequente mobilização de um grande contingente populacional para 

fora da área, paralisação das atividades econômicas desenvolvidas, ruptura de relações 

familiares e sociais, dentre outros. Considerando a área de influência física da barragem como 

um todo (área de inundação, área destinada às obras civis) o IAP desce para 0,4292, mostrando 

que, do ponto de vista ecológico, sem a adoção de Medidas de Proteção Ambiental (MPAs), o 

projeto se mostra inviável. Considerando a área de influência funcional da barragem, são 

verificadas perspectivas de impactos benéficos, incidindo principalmente sobre o meio 

antrópico (agricultura irrigada, abastecimento de água, atividade pesqueira, vazão 

regularizada), elevando o IAP final para 2,1397 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 

2000). 

Entretanto, até hoje a população atingida aguarda a ação do Governo do Estado quanto à 

implantação definitiva das medidas de mitigação dos impactos negativos de Acauã. Pelo menos 

na avaliação das lideranças e dos militantes do MAB-Paraíba, os problemas e as adversidades 

são superiores aos benefícios da barragem. 

Através das visitas in loco é notório que a falta de investimentos nos reassentamentos 

tem tornado a vida das pessoas muito precária, com consequências graves. Muitas pessoas, por 

exemplo, deixaram suas localidades, com probabilidade de terem migrado para as periferias de 

cidades como Campina Grande, João Pessoa, Recife e Caruaru. O quadro se agrava 

considerando as dificuldades de sobrevivência impostas pelo próprio ecossistema do semiárido 

onde estão localizadas as comunidades atingidas. De um modo geral, 

 

a população da região tem dificuldades na obtenção de água potável, a intensidade 

pluviométrica é reduzida e as secas são fenômenos que se repetem sistematicamente. 

Afora isso, como em todas as áreas do Estado, falta emprego e recursos para o cultivo 

das terras; as endemias são constantes, a população se alimenta mal, o atendimento 

para saúde é precário, há carência de transporte, escolas e outros serviços 

considerados básicos (OLIVEIRA et al., 2005, p. 10). 

 

É possível constatar, em acréscimo, a inoperância do sistema de captação, 

armazenamento e distribuição da água potável para as diversas cidades a serem contempladas, 
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pois a obra de construção do sistema adutor ainda não foi concluída e nem foram realizados 

projetos consistentes de agricultura e pecuária com vistas à melhoria econômica dos atingidos. 

Assim, milhões de metros cúbicos de água
 
estocados no lago permanecem sob os efeitos da 

incidência da radiação solar, e consequente evaporação. 

 

 

Efeitos da construção de Acauã sobre o meio físico e biótico 

 

 

Acerca dos desdobramentos da construção de Acauã, do ponto de vista ambiental, 

destaca-se o trabalho de Lins (2006), que, por um lado, reconhece a profunda interferência das 

barragens nos sistemas hidrográficos da bacia onde são introduzidas e, por outro, aborda 

interferências socioeconômicas resultantes. Do ponto de vista ambiental, Lins (2006) 

investigou as alterações nas condições físicas, químicas e biológicas da água acumulada na 

Barragem de Acauã e, também, investigou interferências na vida das populações ribeirinhas das 

localidades de Melancia e Cajá no município de Itatuba, PB. Apesar de a autora reconhecer a 

importância dos reservatórios artificiais devido à escassez de água no semiárido, pondera que 

pouco se conhece acerca das qualidades físicas, químicas e biológicas das suas águas, levando-

se em consideração os efeitos da poluição que os cursos de água estão sofrendo em detrimento 

do crescimento demográfico, da urbanização e do desenvolvimento. 

Lins (2006) afirma que em Acauã é nítida a influência das atividades antrópicas
30

 sobre 

a qualidade de suas águas e não tem sido tomadas medidas no sentido de minimizá-las, mesmo 

em se tratando de um reservatório destinado ao abastecimento humano. Afirma, ainda, que os 

primeiros impactos negativos na qualidade das águas ocorrem desde a fase de construção do 

reservatório, a exemplo da redução da capacidade de depuração do curso de água, do aumento 

da capacidade de retenção de sedimentos e nutrientes e da alteração das características físicas, 

químicas e biológicas do sistema (LINS, 2006). 

A investigação limnológica
31

 de Lins (2006) constata que o fato da Barragem de Acauã 

ter sido construída a jusante de uma região cuja população é de aproximadamente 600 mil 

habitantes, recebe efluentes domésticos, agrícolas e industriais oriundos da drenagem da bacia 

                                                 
30

 Relativo à ação do homem sobre a natureza; ligado à presença humana (FERREIRA, 2004). 
31

 Relativo à Limnologia, que é a parte da biologia que trata das águas doces e de seus organismos, 

principalmente do ponto de vista ecológico (FERREIRA, 2004). 
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do Rio Bodocongó e de seus tributários, fato que tem comprometido a qualidade das águas e 

desenvolvido um acelerado processo de eutroficação
32

 no reservatório (LINS, 2006). 

Os altos teores de clorofila registrados no reservatório refletem, sobretudo, as cargas 

potenciais de nutrientes carreados para dentro deste corpo aquático e as consequências são 

sentidas no ambiente, como cor, odor e gosto desagradáveis na água, comprometendo, dessa 

forma, sua qualidade. As características podem ser observadas a olho nu e são reconhecidas 

pelas pessoas que utilizam as águas (vide figura 7). Observação corroborada nas análises de 

Lins que apontam um preocupante estado de hipereutrofia, no reservatório. A autora afirma que 

em todos os pontos da barragem e em todas as épocas em que procedeu a análise das águas de 

Acauã, o ambiente se encontrava sob o efeito dessa hipereutroficação artificial, resultado das 

altas cargas de nutrientes de sua bacia de drenagem. Ademais, estudando o fictoplanctum de 

Acauã, Lins (2006) confirmou a ocorrência de algas potencialmente tóxicas e o aumento de 

florações tóxicas de cianobactérias, um problema considerando grave já que o manancial de 

Acauã é utilizado para abastecimento humano. 

Alertando para os riscos à saúde da população que utiliza as águas de Acauã para 

consumo humano, a autora assinala a necessidade de um controle e gerenciamento do sistema, 

incluindo a avaliação precisa das cianotoxinas presentes nas águas do reservatório, e alerta que 

 

desde a década de 1990 vem se tornando crescente o registro de florações de 

Cylindrospermopsis em ecossistemas aquáticos brasileiros. Estas florações em águas 

destinadas ao abastecimento público caracterizam um sério problema à saúde pública, 

pois estas algas são capazes de produzir diversas toxinas que causam danos em 

tecidos nervosos, hepáticos e cutâneos (LINS, 2006, p.89). 

 

Além dos impactos ao meio físico e biótico, de distintas ordens, é preocupante o 

problema da falta de manutenção da barragem. Durante visita realizada à estrutura de 

barramento do reservatório, localizada nas proximidades do povoado Melancia, no Município 

de Itatuba, foi possível constatar as péssimas condições de manutenção das instalações. Toda a 

estrutura construída com ferro, corroída pela ferrugem e apenas um funcionário trabalhando. É 

visível o aspecto de abandono e descaso governamental com a gestão de Acauã. 

 

                                                 
32

 “Aumento excessivo de nutrientes na água, especialmente fosfato e nitrato, o que provoca crescimento 

exagerado de certos organismos - comumente algas - e, geração de efeitos secundários daninhos sobre outros. A 

decomposição microbiana das algas mortas causa esgotamento do oxigênio dissolvido na água e asfixia dos 

peixes. A eutroficação pode ser natural ou provocada por efluentes urbanos, industriais ou agrícolas” 

(FERREIRA, 2004). 
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Figura 7: Coloração esverdeada das águas da Barragem de Acauã, proximidades 

da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

Foto: Edileuza C. R. MEDEIROS (2008d). 

 

Os sérios problemas que afetam a barragem são alvo de preocupação da população. 

Devido a um atraso de salários, por parte do Governo Estadual, os funcionários que 

trabalhavam no local abandonaram o serviço, restando apenas um funcionário, fato confirmado 

na visita in loco, no final de 2008. Além disso, foi registrada a ocorrência do corte de energia 

elétrica, por falta de pagamento, inviabilizando o funcionamento dos equipamentos de 

segurança da barragem. Ademais, a situação de abandono no local do barramento (vide Figura 

8) proporcionou a ação de vândalos, “[...] que roubaram tudo o que puderam, incluindo fios 

condutores de energia elétrica” (informação verbal)
33

. 

 

                                                 
33

 Informação fornecida por Silva, O., morador de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 37 anos, em 

entrevista concedida em Aroeiras, Paraíba, em  maio de 2008. 
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Figura 8: Ilustração das condições precárias de manutenção, no entorno do barramento de Acauã,  

proximidades da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 2008 

FOTO: Edileuza C. R. MEDEIROS (2008e). 

 

A má gestão da barragem provoca preocupação constante para a população, que teme 

pela segurança da estrutura e pela iminência de um rompimento, a exemplo do que ocorreu com 

a Barragem de Camará, no Município de Alagoa Grande, PB. 

Além do abandono da própria obra de engenharia da Barragem de Acauã e da péssima 

situação da barragem do ponto de vista ambiental, verifica-se a situação de abandono dos 

deslocados, que não mudou desde a construção do reservatório.  

O capítulo seguinte contribui para apresentar informações acerca dos municípios que 

formam a área de estudo, para detalhar o contexto particular das comunidades afetadas com a 

construção de Acauã e o processo de mobilização decorrente. 
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3 CONTEXTO PARTICULAR DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA CONSTRUÇÃO 

DA BARRAGEM DE ACAUÃ 

 

 

3.1 MUNICÍPIOS PARAIBANOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO: AROEIRAS, ITATUBA E 

NATUBA 

 

 

Para conhecer o contexto particular da população afetada pela construção do 

reservatório de Acauã, é pertinente apresentar uma visão panorâmica do espaço geográfico e 

do atual contexto socioeconômico em que vive a população do Estado da Paraíba, tendo como 

foco a realidade dos três municípios estudados: Aroeiras, Itatuba e Natuba. 

A população alvo do presente estudo convive com a seca, problema decorrente do 

processo de ocupação populacional balizado por uma interação negativa do homem com o 

bioma caatinga, característico do semiárido. De forma definitiva, o desmatamento 

indiscriminado, para ceder lugar à agricultura e à pecuária, ocasionou e continua ocasionando 

a degradação e desertificação das terras do semiárido, perpetuando o desastre das secas. 

Visitando o território dos três municípios estudados essa situação se torna evidente. 

 

 

3.1.1 A criação dos municípios  

 

 

A origem do município de Aroeiras está relacionada à construção e ao funcionamento 

de uma casa de farinha, pertencente ao Senhor Antonio Gonçalves, para onde agricultores das 

redondezas deslocavam-se com carregamentos de mandioca para a fabricação de farinha. O 

local passou a ser ponto de encontro não somente dos fabricantes, mas, também, dos 

comerciantes. Ao lado dessa casa de farinha foi construída, em 1881, pelo Senhor conhecido 

por João de Souza, uma rústica latada, coberta com palha de côco-catolé, para abrigar os 

frequentadores desse local denominado, mais tarde, de Feira de Catolé dos Sousas, como 

ficou conhecida, devido ao sobrenome da família que fundou a feira. Moradores de toda a 

região passaram a frequentar essa feira e novas casas residenciais foram sendo construídas em 

volta, formando um núcleo populacional que foi elevado à categoria de Vila, pertencente ao 

município de Umbuzeiro. A Lei Municipal n. 12, de 25 de outubro de 1905, criou o Distrito 
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de Aroeiras, topônimo alusivo ao nome de uma árvore existente naquela região: a aroeira 

(Schinus molle L.). O Distrito foi elevado à categoria de município com a mesma 

denominação de Aroeiras, pela lei estadual n. 980, de 02 de dezembro1953, desmembrado de 

Umbuzeiro (BINCHI et al. s/d; IBGE s/d). 

O município de Itatuba, por sua vez, originou-se de uma Vila chamada Cachoeira das 

Cebolas, pertencente ao município de Ingá. O povoado desenvolveu-se numa depressão de 

terreno, às margens do Rio Surrão ou Cayuaré e do Riacho Quaty. De 1939 a 1943 figurou 

como distrito do município de Ingá, com o mesmo nome de Cachoeira das Cebolas, passando, 

posteriormente, a ser chamado Distrito de Itatuba. Foi pelo Decreto-Lei estadual n. 1164, de 

15 de novembro de 1938 que o Distrito Cachoeira de Cebolas passou a denominar-se de 

Itatuba. O Distrito foi elevado à categoria de município com a mesma denominação de 

Itatuba, pela Lei Estadual n. 2603, de 01 de dezembro de 1961, desmembrado de Ingá 

(BINCHI et al. s/d; IBGE s/d). 

Com referência ao povoamento e fundação de Natuba, sabe-se que, em 1874, foi 

adquirida uma imagem de Nossa Senhora das Dores e um sino para uma capela existente na 

pequena povoação formada naquela localidade, situada às margens do Rio Paraíba. Em 1875, 

está registrada a ocorrência de uma grande enchente que destruiu a Vila de Natuba. A Vila foi 

reerguida um pouco mais acima, a salvo do transbordamento das águas do Rio. Outro marco 

que se tem notícia sobre o histórico do município é a construção, em 1914, de uma nova sede 

da igreja católica que hoje é a matriz da cidade, denominada Matriz de Nossa Senhora das 

Dores. A Vila foi inicialmente chamada de Natuba, depois mudou para Trambeque para ser, 

posteriormente chamada de Barra de Natuba. O Distrito criado com a denominação de Natuba 

foi sancionado pela lei provincial n. 2, de 11 de setembro de 1848, subordinado ao município 

de Umbuzeiro. A elevação à categoria de município, com a denominação de Natuba, foi 

oficializada pela Lei Estadual n. 2601, de 29 de novembro de 1961, ocorrendo o 

desmembramento do município de Umbuzeiro (BINCHI et al. s/d; IBGE s/d). 

 

 

3.1.2 Perfil geográfico dos municípios 

 

 

Para melhor localizar os três municípios Aroeiras, Itatuba e Natuba, dentre os 223 

municípios que compõem o Estado da Paraíba, é pertinente informar que, tomando como 

referência a regionalização atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
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Estado da Paraíba possui quatro mesorregiões geográficas
34

, que são Mata Paraibana, Agreste 

Paraibano, Borborema e Sertão Paraibano, que se subdividem em 23 microrregiões. A 

configuração espacial, o processo de povoamento e as diferentes paisagens naturais 

determinaram a diferenciação das mesorregiões paraibanas (CARVALHO; MACIEL, 2002). 

Os municípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba localizam-se no Agreste Paraibano, 

segunda mesorregião geográfica, no sentido leste-oeste, entre a zona da mata e o sertão 

paraibano (IBGE, 2000). Essa localização por mesorregiões paraibanas pode ser visualizada na 

Figura 9 que apresenta o mapa do Estado da Paraíba e suas Mesorregiões Geográficas, com 

destaque para a localização dos três municípios em estudo e a Barragem de Acauã, na 

mesorregião do agreste paraibano. 

A Mesorregião do Agreste Paraibano, visualizada no mapa, é um espaço formado por 

subunidades espaciais diversificadas, atualmente nominadas de microrregiões que, por sua vez, 

como afirma Moreira (1989) assemelham-se na dinâmica de organização do espaço e 

diferenciam-se entre si no aspecto físico, a exemplo das microrregiões de Umbuzeiro, Itabaina 

(microrregiões mais áridas) e do Brejo Paraibano (microrregião mais úmida). Considerando 

essa territorialização por microrregiões, Aroeiras e Natuba situam-se na microrregião de 

Umbuzeiro, enquanto que Itatuba, na microrregião de Itabaiana (IBGE, 2000), portanto, no 

domínio do semiárido. 

Visitando os municípios estudados, é possível constatar retração importante da 

policultura e, principalmente da policultura alimentar, bem como uma das causas-

consequências desse processo que são as profundas mudanças nas relações de trabalho, pelo 

declínio de sistema morador e da parceria e pelo avanço do trabalho assalariado. Outras 

consequências são confirmadas por Moreira (1989): a concentração fundiária; o êxodo rural; o 

agravamento da pobreza; e o incremento das periferias dos centros urbanos.  

Parte do território de Aroeiras, Itatuba e Natuba localiza-se na unidade geomorfológica 

modelada nas rochas cristalinas, de origem sedimentar chamada Depressão Sublitorânea, 

situada entre os Tabuleiros e a frente Oriental do Planalto da Borborema. Essa unidade de 

relevo é drenada por rios periódicos, com vales abertos e pouco profundos, apresentando 

aspectos ondulados, interrompidos por esporões da Borborema, abrigando, dentre outros, o 

curso médio do Rio Paraíba. Trata-se de um relevo deprimido e bem definido a oeste, no 

contato com as escarpas abruptas da Borborema. Nessa região, todos os rios são temporários  

                                                 
34

 Compreende-se por mesorregião a área individualizada, em uma unidade da federação, cuja organização do 

espaço é definida considerando, como determinante, o processo social, o quadro natural, como coincidente, e a 

rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial (MOREIRA, 1989). 
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Figura 9: Mesorregiões Geográficas da Paraíba: destacando os Municípios da área de estudo e a Barragem de Acauã 

Fonte: IBGE - Censo Dmográfico 2000 - Resultados Preliminares 

Reproduzido do Atlas Escolar da Paraíba (RODRIGUEZ, 2002). 
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com regime torrencial durante o período chuvoso. Outra parte dos três municípios se situa na 

unidade de relevo acidentado chamada de Serra e Mares de Morros, com ocorrência de serras 

e cristas, enquanto que outra parte, principalmente do município de Natuba se situa no 

Planalto da Borborema, na subunidade denominada Nível de Teixeira, com  serras  e  maciços 

cristalinos elevados com topos aplainados ou não (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 

1985; TRAVASSOS et al., 2002). Através da Figura 10, é possível visualizar as unidades 

geomorfológicas da Paraíba, com destaque para o território onde se situam os três municípios 

estudados e a Barragem de Acauã. 

A Barragem de Acauã e o açude de Boqueirão barram o curso do Rio Paraíba que nasce 

na Serra de Jabitacá, no município de Monteiro, com uma extensão de 360 quilômetros de 

curso de água, sendo o maior rio do Estado. Nasce, portanto na Serra da Borborema e se 

movimenta na direção do litoral paraibano, alcançando o Atlântico onde forma um importante 

estuário (TRAVASSOS et al., 2002). A alta bacia do Rio Paraíba, situa-se na unidade 

geomorfológica do maciço da Borborema. O médio curso do Rio Paraíba localiza-se na 

unidade geomorfológica da Depressão Sublitorânea, onde Acauã foi construída, enquanto que 

o baixo curso se situa nas Planícies Aluviais, Mangues e Cordões Litorâneos, onde se 

desenvolvem as várzeas mais extensas e mais largas com solos férteis, cultivadas com cana-de-

açúcar, desde o período colonial (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985). A Figura 

11 situa o Rio Paraíba e a Barragem de Acauã no mapa hidrográfico da Paraíba. 

Os rios da Paraíba desempenharam importante papel durante a ocupação do território, 

como vias de penetração e continuam sendo muito importantes como fornecedores de água e 

alimento para as populações ribeirinhas e de abastecimento de água para centros urbanos. São 

usados na irrigação e raramente como via de transporte. Além do problema dos dejetos 

humanos e industriais lançados nos rios, os ecossistemas fluviais e estuarinos são ameaçados 

pela poluição provocada pela instalação de destilarias de álcool no litoral paraibano 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985). Acauã represou o Rio Paraíba no seu 

médio curso. A Figura 12 ilustra a inserção do Rio Paraíba na paisagem do semiárido, no seu 

curso a jusante do barramento do reservatório de Acauã, em Itatuba, cujas comportas 

encontravam-se parcialmente abertas, na ocasião da fotografia. 

Quanto ao clima da Paraíba, é mais úmido quanto mais próximo do litoral e mais seco, 

quanto mais longe do litoral. Na Depressão Sublitorânea, área de Aroeiras, Itatuba e Natuba, o 

clima tropical quente adquire características de subumidade, com precipitações em torno de 

800 milímetros anuais, com cinco meses de estiagem por ano, em média. A temperatura média 

anual é de 27º C e a umidade relativa do ar de 78% (TRAVASSOS et al., 2002).       O  clima  
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Figura 10: Relevo da Paraíba: destacando os Municípios da área de estudo e a Barragem de Acauã 
Organizado por Antonio Sérgio Tavares de Melo 

Reproduzido do Atlas Geográfico do Estado da Paraíba (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985). 
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Figura 11: Hidrografia da Paraíba: situando o Rio Paraíba e a Barragem de Acauã 

Organizado por Custódia Maria Gomes Magalhães 

Reproduzido do Atlas Geográfico do Estado da Paraíba (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985). 
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quente e as altas temperaturas do Estado são determinados pela proximidade ao Equador, faixa 

que recebe alta radiação de energia solar, com aproximadamente 3.000 horas de insolação 

durante o ano. 

 

 
Figura 12: Rio Paraíba a jusante da Barragem de Acauã, proximidades da Vila Melancia,  

Itatuba, Paraíba, 2008 
Foto: Edileuza C. R. de MEDEIROS (2008f) 

 

Ademais, a subdivisão geomorfológica da Paraíba, ilustrada na Figura 10, implica em 

modificações nos elementos meteorológicos que definem a climatologia. A altitude também 

determina diferenças térmicas ambientais, mostrando a influencia do relevo sobre o clima 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985). 

Os três municípios estudados neste trabalho, grosso modo, são exemplos da zona seca 

central, em termos de climatologia, uma zona de chuvas escassas com ocorrência no verão. A 

Figura 13 ilustra a pluviosidade da Paraíba, com destaque para a área de investigação. Dessa 

forma, o mapa da pluviosidade indica uma variação entre 600 a 1.200 milímetros de chuva por 

ano, nos três municípios estudados, sendo que a região onde o reservatório de Acauã foi 

construído compreende a faixa de menor pluviosidade. 
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Figura 13- Mapa Pluviosidade da Paraíba: destacando os municípios da área de estudo e a Barragem de Acauã 
Organizado por Wolf Dietrich Heckendorff 

Reproduzido do Atlas Geográfico do Estado da Paraíba (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985). 
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Nessa área também se verifica, de forma extraordinariamente elevada, a variabilidade 

das precipitações, que significa as diferenças entre os totais pluviométricos precipitados nos 

distintos anos, em regiões tropicais úmidas. “Isto significa que nas áreas mais secas da Paraíba, 

as diferenças na quantidade de chuvas, nos vários anos, são maiores, tornando tais regiões, sob 

o ponto de vista agrícola, prejudicadas” (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985, p. 

38).  

Notadamente, a baixa umidade e o baixo índice pluviométrico da área de investigação, 

bem menores em comparação com o brejo e o litoral, refletem-se na hidrografia, com a 

temporalidade dos rios, a exemplo do Rio Paraíba, nos solos rasos e pedregosos e, obviamente, 

na vegetação (TRAVASSOS et al., 2002). 

A área do presente estudo também é coberta pela formação vegetal do tipo Agreste da 

Borborema, constituída pela associação de espécies da mata subcaducifólia com espécies de 

Caatinga arbóreo-arbustiva. A mata subcaducifólia foi bastante devastada, dando lugar a 

agricultura comercial de batata inglesa, mandioca, feijão milho e sisal (GOVERNO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, 1985). Na Figura 14, visualiza-se o mapa da vegetação paraibana, 

sublinhando a área de estudo e confirmando a vegetação denominada Agreste (Agreste 

Sublitorâneo e Agreste da Borborema). 

Visitando as comunidades localizadas no entorno de Acauã, contata-se o predomínio da 

vegetação de tipo agreste-acatingado, com maioria das espécies caducifólias espinhosas, com 

ocorrências de cactáceas, próprias da caatinga e, assim sendo, da zona do Polígono das Secas. 

É interessante observar in loco que não existe uma fronteira nítida entre as diferentes paisagens 

botânicas. Geralmente passa-se de uma paisagem para outra por meio de zonas de transição 

onde as espécies se misturam. 
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Figura 14: Vegetação da Paraíba: destacando os municípios da área de estudos e a Barragem de Acauã 
Organizado por: Francisco de Assis F. Carvalho e Maria Gelza F. de Carvalho 

Reproduzido do Atlas Geográfico do Estado da Paraíba (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985).
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3.1.3 Situação Socioeconômica 

 

 

Dando continuidade à caracterização do território dos municípios onde a Barragem de 

Acauã foi construída, algumas informações do último Censo Demográfico de 2000 foram 

recuperadas. Para iniciar, dados sobre os municípios em referência, julgados pertinentes, 

seguem apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Caracterização do território dos municípios atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba, 2000 

CARACTERIZAÇÃO MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

Área 386,8 km² 240,3 km² 226,8 km² 

Densidade demográfica 50,4 hab/km² 39,0 hab/km² 46,6 hab/km² 

Altitude da Sede 363 m 117 m 331 m 

Distância à Capital 104,7 km 89,1 km 95,6 km 

Fonte: PNUD, 2000. 

 

Conforme dados da Tabela 1, em termos de área territorial, Aroeiras é o maior 

município. É, inclusive, o mais antigo, com 56 anos de fundação. Quanto à densidade 

demográfica ou população relativa, Aroeiras tem o maior número de habitantes por 

quilômetros quadrados e Itatuba o menor.  

É nessa paisagem agrestina, cenário típico nordestino, que residem as populações alvo 

da nossa atenção. Trata-se de um ambiente semiárido com todas as dificuldades, incluindo 

fatores de ordem natural, a baixa produção agrícola e a diminuição da área cultivada, 

associados à ausência ou inadequação de políticas públicas sociais. Como ratifica Telles (2002, 

p. 43) a dinâmica demográfica está relacionada a “fatores de ordem natural (climas, solos), 

mas, sobretudo a fatores decorrentes das políticas públicas adotadas nos municípios para 

setores mais dinâmicos da economia, agricultura, indústria e serviços”. 

Apreendidas várias características da paisagem dos municípios em foco, algumas 

informações sistematizados na Tabela 2 ajudam a caracterizar a população. Observando os 

dados, especificamente a população total dos três municípios, fica confirmada uma tendência 

de desaceleração do crescimento, comparando os anos de 1991 e de 2000. Os municípios de 

Aroeiras e Natuba apresentaram uma diminuição da população, no ano 2000, e Itatuba um 

discreto aumento. 
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Tabela 2: Indicadores populacionais dos municípios atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 
INDICADORES BRASIL PARAÍBA MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

População 

total 

146.825.47
5 

169.799.170 3.201.114 3.443.825 20.047 19.520 9.141 9.374 11.624 10.562 

População 

urbana 

110.990.99

0 

137.953.959 2.052.066 2.447.212 5.154 6.579 4.105 4.985 2.951 3.146 

População 

rural 

35.834.485 31.845.211 1.149.048 996.613 14.893 12.941 5.036 4.389 8.673 7.416 

Taxa de 

urbanização 

(%) 

78,4 81,2 64,0 71,0 25,71 33,70 44,91 53,18 25,39 29,79 

Fonte: IBGE Censo Demográfico, 2000; PNUD, 2000. 

 

Estimativas do IBGE acerca das populações residentes nos municípios brasileiros, 

datadas de 1º de julho de 2008, indicam poucas alterações da população total dos respectivos 

municípios que abarcam a Barragem de Acauã: Aroeiras, 19.722 habitantes, verificando-se 

ligeiro aumento em relação ao ano 2000; Itatuba, 10.115 habitantes, com ligeiro aumento; e 

Natuba, 10.510 habitantes, com breve diminuição (IBGE, 2008). 

É importante frisar que áreas como as dos três municípios investigados são conhecidas 

por serem expulsoras de populações, desde décadas atrás, processo agravado pela 

desorganização da estrutura fundiária (TELLES, 2002). Muitas pessoas se mudam para 

cidades mais próximas ou para centros mais desenvolvidos, em busca de oportunidades e 

melhoria de vida. É possível, portanto, aliar à explicação do fenômeno da diminuição das 

cifras populacionais, o fato de muitas pessoas que tiveram suas casas e propriedades submersas 

pelas águas do lago de Acauã terem migrado para centros urbanos próximos ou de outros 

Estados. 

Outra característica marcante da população em referência, também, é indicada na 

Tabela 2. Trata-se do grande número de pessoas dos municípios estudados que ainda vivem no 

meio rural, realidade que, também, pode ser visualizada no mapa da Paraíba conforme 

distribuição da população rural e urbana, na Figura 15. Contudo, pelos dados numéricos, 

verifica-se, por um lado, a diminuição da população rural nos três municípios, comparando os 

anos de 1991 e 2000. Em Aroeiras, a população que em 1991 era de 14.893, passou para 

12.941, em 2000; em Itatuba, a diminuição foi de 5.036 para 4.398; e em Natuba, de 8.673 

para 7.416. Por outro, verifica-se o crescimento da taxa de urbanização nos três municípios, 

com destaque para Itatuba, que passou de 44,91%, em 1999, para 53,18%, em 2000. Aroeiras 

aparece em seguida, com aumento da taxa de urbanização de 27,71% em 1991 para 33,70%, 

em 2000. Já a taxa de urbanização de Natuba cresceu um pouco menos, passando de 25,39% 
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em 1991, para 29,79%, em 2000. Essa taxa equivale ao percentual da população urbana em 

relação à população total, calculada, geralmente, a partir dos dados censitários (IBGE, 2009).  

É possível que, desde o ano 2000, tenha havido um incremento da taxa de urbanização, 

porém os municípios em tela continuam sendo caracterizados como municípios agrícolas, com 

um significativo percentual de população rural, pois a taxa de urbanização dos três municípios 

alcança a média de 38,89%. 

Outros dados disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) servem de referência para caracterização da população em foco, 

com os seguintes indicadores: mortalidade até um ano de idade (por 100 nascidos vivos); 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 
35

; esperança de vida ao nascer 

(anos); e taxa de fecundidade total (filhos por mulher). A tabela 3 apresenta informações 

acerca dos três municípios estudados, conforme os indicadores aqui listados. 

 

Tabela 3: IDH e indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade dos municípios atingidos pela  

                 Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

INDICADORES BRASIL PARAÍBA MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

0,696 0,766 0,561 0,661 0,435 0,559 0,447 0,526 0,42 0,513 

Mortalidade até um ano 

de idade (por 1.000 

nascidos vivos). 

59,48 39,32 113,61 77,72 110,9 69,0 109,5 76,1 110,9 84,3 

Esperança de vida ao 

nascer (anos) 

64,73 68,61 58,88 63,16 52,1 58,3 52,3 56,8 52,1 55,2 

Taxa de fecundidade 

total (filhos por mulher) 

2,88 2,37 3,78 2,54 6,2 3,9 4,3 3,0 7,0 4,0 

Fonte: PNUD, 2000. 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 3, ocorreu nos três municípios um aumento do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nos anos de 1991 e 2000, todavia ocupam os 

últimos lugares da lista dos 5.507 municípios brasileiros. Verificando a situação de Aroeiras,

                                                 

35
 Segundo o PNUD, “o objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento 

humano. Não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da felicidade das 

pessoas, nem indica o melhor lugar no mundo para se viver. Além de computar o PIB per capita, depois de 

corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o IDH também leva em conta dois outros componentes: 

a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao 

nascer. O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de 

ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as 

diferenças de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia 

de zero a um” (PNUD, 2009a, p 1, grifo do autor).  
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Figura 15: População urbana e rural por município paraibano, 2000: destacando os Municípios da área de estudo 
Fonte: IBGE - Censo Dmográfico 2000 - Resultados Preliminares 

Reproduzido do Atlas Escolar da Paraíba (RODRIGUEZ, 2002). 
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não é considerada boa, pois ocupa a 5.231ª posição, uma vez que 5.230 municípios brasileiros 

(95%) estão em situação melhor e 276 municípios (5%) estão em situação pior ou igual. 

Considerando os demais municípios paraibanos, Aroeiras, também, está em uma situação 

desfavorável, vez que ocupa a 172ª posição, sendo que 171 municípios (76,7%) estão em 

situação melhor e 51 municípios (23,3%) estão em situação pior ou igual.  

A situação de Itatuba é pior que a de Aroeiras, tanto considerando o ranking nacional 

como o estadual. Com relação aos municípios brasileiros, o índice de desenvolvimento 

humano de Itatuba ocupa a 5.433ª posição, sendo que 5.432 municípios (98,7%) estão em 

situação melhor e 74 municípios (1,3%) estão em situação pior ou igual. Em comparação aos 

outros municípios da Paraíba, a posição ocupada é a 213ª, com 212 municípios (95,1%) em 

situação melhor e 10 municípios (4,9%) em situação pior ou igual. 

O município de Natuba, por sua vez, supera os dois anteriores em termos de baixo 

desempenho. A situação do município, considerando o índice de desenvolvimento humano, é 

ruim, ocupando a 5.469ª posição, sendo que 5.468 municípios (99,3%) estão em situação 

melhor e 38 (0,7%) municípios estão em situação igual ou pior. Considerando os dados dos 

demais municípios do Estado da Paraíba, Natuba está na 221ª posição, sendo que 220 

municípios (99,1%) estão em situação melhor e somente 2 municípios (0,9%) estão em 

situação igual ou pior.  

A Tabela 3 acrescenta dados sobre a frequência com que ocorrem os óbitos infantis até 

um ano de idade, em relação ao número de nascidos vivos, nos anos civis de 1991 e 2000, 

expressando-se para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Tais frequências chamam a atenção 

pela expressividade, apesar da melhora ocorrida entre 1991 e 2000. Em 1991, de cada 1.000 

nascimentos, ocorreu algo em torno de 110 óbitos infantis em cada município estudado. 

Identificando a melhora no ano 2000, os dados evidenciam que nos municípios de Aroeiras e 

Itatuba, a frequência foi de 69 e 76 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, significando um 

percentual de melhora em torno de 37,3% e 30,3%, respectivamente. Comparativamente, o 

município de Natuba permanece com desempenhos piores, pois de cada 1.000 nascidos vivos, 

ocorreram 84 óbitos infantis, em 2000. Em todo caso, em 2000, ocorreu uma melhora de 

23,6%, em relação ao ano de 1991. 

Outro indicador social relacionado à dinâmica demográfica, mencionado na Tabela 3, é 

a esperança de vida ao nascer, que corresponde ao número médio de anos de vida esperados 

para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente (IBGE, 2009). Os três 

municípios apresentaram um aumento no número de anos com relação à esperança de vida ao 

nascer, comparando os anos civis de 1991 e 2000. Em Aroeiras, o número de anos cresceu de 
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52,1 para 58,3. Em Itatuba, o crescimento do número de anos foi menor, de 52,3 para 56,8, 

enquanto que em Natuba o número de anos foi alterado de 52,1 para 55,2. Entretanto, apesar 

do aumento da esperança de vida, os municípios investigados se apresentaram abaixo da média 

brasileira que foi de 64,73, em 1991, e de 68,61, em 2000. A média da Paraíba foi de 58,88 

anos de vida em 1991, passando para 63,16, em 2000 (PNUD, 2000).  

Com referência à taxa de fecundidade total, a Tabela 3 trás a média do total de filhos 

por mulher. Confirmando a tendência nacional e estadual, ocorreu uma diminuição das médias 

nos três municípios. Em Aroeiras, por exemplo, o número de filhos por mulher diminuiu de 

6,2, em 1991, para 3,9 em 2000; em Itatuba, o número médio diminuiu de 4,3 para 3,0; 

enquanto que em Natuba a diminuição foi de 7,0 para 4,0 filhos, em média. 

É importante assinalar que os municípios estudados possuem indicadores que os 

colocam dentre os mais pobres da Paraíba e que o município de Natuba se destaca na 

defasagem dos indicadores sociais, em comparação com Aroeiras e Itatuba. Os dados da 

próxima tabela (Tabela 4) confirmam esta situação e trazem indicadores de renda, pobreza e 

desigualdade nos municípios estudados. 

 

Tabela 4: Indicadores de renda, pobreza e desigualdade, dos municípios atingidos pela Barragem de Acauã, 

Paraíba, 1991 e 2000 

INDICADORES MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Renda per capita Média 

(R$ do ano 2000) 

53,9 75,00 52,1 61,2 49,9 66,7 

Proporção de pobres (%) 84,5 70,2 83,2 74,3 87,6 76,7 

Índice de Gini 0,54 0,54 0,46 0,51 0,54 0,54 

Fonte: PNUD, 2000. 

 

Pelos dados da Tabela 4, há uma melhora em todos os itens, todavia não se pode negar 

a defasagem dos indicadores os quais ratificam a desigualdade social nos municípios 

estudados. Em relação à renda per capita média, calculada em reais (R$) e tendo como 

referência o ano 2000, Aroeiras superou os dois outros municípios, pois apresentou renda per 

capita média, no ano de 1991, de 53,9, passando para 75,0, em 2000. Itatuba, neste quesito, 

apresentou desempenho inferior em comparação com Aroeiras, pois em 1991 tinha uma renda 

per capita de 52,1, aumentando para 61,2, em 2000. Natuba apresentou o menor valor dos três 

em 1991, com 49,9%, mas superou Itatuba em 2000, com o valor de 66,7 de renda per capita 

média. 

Em termos percentuais, a Tabela 4 apresenta, ainda, a proporção de pobres nos três 

municípios, registrando uma melhora, no ano 2000, a exemplo dos demais indicadores sociais 
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aqui apresentados. Entretanto, os números reforçam os altos índices de pobreza nos municípios 

em foco. Em 1991, os três municípios ultrapassaram os 80% de pessoas pobres, baixando para 

73,7%, em média, no ano 2000. Itatuba permanece com maior proporção de pobres. 

Já em relação à mensuração da desigualdade social, a Tabela 4 apresenta o Índice de 

Gini
36

 que se manteve constante em Aroeiras e Natuba, como 0,54, nos anos 1991 e 2000. 

Apenas Itatuba apresenta uma melhora de 0,46, em 1991, para 0,51, em 2000. 

Dados relativos ao acesso a serviços básicos e a bens de consumo, que configuram as 

condições de habitação da população em relevo, estão organizados na Tabela 5, e seguem 

demonstrando a precariedade de vida dessas pessoas. 

 
Tabela 5: Acesso a serviços básicos e a bens de consumo, nos municípios atingidos pela Barragem de Acauã,  

                 Paraíba, 1991 e 2000 

INDICADORES MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Acesso a 

serviços 

básicos 

Água encanada 2,0 17,4 14,1 30,1 11,3 26,5 

Energia elétrica 36,2 76,5 60,3 93,0 39,9 81,8 

Coleta de lixo nos 

domicílios urbanos 

8,7 82,9 19,9 92,3 3,0 66,0 

Acesso a 

bens de 

consumo 

Geladeira 9,3 38,2 20,8 41,9 12,7 39,0 

Televisão 16,0 69,5 28,2 77,6 19,8 69,4 

Telefone 0,9 2,9 2,4 5,1 1,7 3,9 

Computador  ND 0,5 ND 0,6 ND 0,4 

Fonte: PNUD (2000). ND = não disponível. 

 

Com referência ao acesso aos serviços básicos, ocorreu, também, uma melhora nos 

anos comparados, mas preocupa, principalmente, os baixos percentuais de acesso à água 

encanada. Neste quesito, no ano de 1991, a média de acesso, nos três municípios, foi de 9,1%, 

enquanto que no ano 2000, a média de acesso à água encanada aumentou para 24,6%, portanto, 

ainda muito baixo. Já a média de acesso à energia elétrica é mais alta desde 1991, com o 

percentual médio de 45,46%. Em 2000, a melhora foi de 58,4%, em média. Com respeito à 

coleta de lixo nos domicílios urbanos, é alarmante a baixa média de 10,53%, nos três 

municípios, tendo como referência o ano de 1991. No ano de 2000, a média melhorou para 

80,4%, mas preocupa o destino do lixo coletado, pois é acumulado em lixões a céu aberto. 

As condições de pobreza da maioria da população de Aroeiras, Itatuba e Natuba 

podem, ainda, ser mensuradas considerando o acesso a bens de consumo, conforme 

                                                 
36

 O Coeficiente de Gini é utilizado para medir o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia entre 0 e 1, em que 0 corresponde à completa igualdade de 

renda, ou seja, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), e 1 corresponde 

à desigualdade máxima - apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros 

indivíduos é nula (PNUD, 2009b).  
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percentuais da Tabela 5. O acesso à geladeira, por exemplo, passou de 14,26% (1991) para 

39,7% (2000), obtendo a média dos três municípios. O acesso à televisão comparado ao acesso 

à geladeira é superior nos dois anos estudados, pois, em 1991, a média foi de 21,33, enquanto 

que em 2000, aumentou para 72,16%. Já a média de acesso ao telefone é baixíssima nos dois 

anos: em 1991, foi de 1,66% e, em 2000, aumentou apenas para 3,96%. Os percentuais mais 

baixos obtidos se referem ao acesso ao computador, pois, em 2000, apenas 0,5% da população 

tinha acesso a este bem de consumo. O novo censo demográfico deverá apresentar alteração 

nesses dados, no sentido de aumento do acesso aos bens de consumo em referência. 

A vulnerabilidade da população, também, pode ser constatada considerando 

indicadores que expressam o percentual de mulheres adolescentes com filhos, o percentual de 

crianças em famílias com renda inferior a meio salário mínimo, bem como o percentual de 

mães chefes de família, sem cônjuge, com filhos menores. Acerca destes indicadores, a Tabela 

6 apresenta alguns dados.  

 

Tabela 6: Indicadores de vulnerabilidade familiar, dos municípios atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba,  

                 1991 e 2000 

INDICADORES MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

% de mulheres de 15 a 

17 anos com filhos 

48,5 4,8 42,4 11,5 51,5 7,4 

% de crianças em 

famílias com renda 

inferior a ½ salário 

mínimo 

90,9 84,8 92,4 85,3 92,7 89,5 

% de mães chefes de 

família, sem cônjuge, 

com filhos menores 

7,2 6,5 7,3 7,8 7,3 7,5 

Fonte: PNUD (2009). 

 

É impressionante como no ano de 1991, havia mulheres adolescentes com filhos, pois, 

pelos dados, obtendo a média dos três municípios, 47,46% das mulheres de 15 a 17 anos 

tinham filhos. O percentual decresce, consideravelmente, no ano 2000, para 7,9%. Na 

sequência, é possível verificar que, pelos dados da Tabela 7, fica confirmada a precária 

situação econômica da população em destaque. Em 1991, mais de 90% das crianças 

pertenciam a famílias com renda inferior a meio salário mínimo. Em 2000, a melhora não foi 

nada expressiva, pois, obtendo a média dos três municípios, o percentual é de 86,53% de 

crianças que vivem em família de baixíssima renda. A vulnerabilidade familiar é, ainda, 

comprovada considerando que persistem quase inalterados os percentuais de mães chefes de 
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família que cuidam de filhos menores sem a participação do cônjuge. Nos ano de 1991 e 2000, 

em média, 7,26% da população se encontrava nesta situação de vulnerabilidade familiar. 

Acerca da educação e, mais precisamente, do nível educacional da população jovem 

dos três municípios analisados, a Tabela 7 apresenta alguns dados considerados relevantes para 

uma visão panorâmica da situação educacional verificada nos anos de 1991 e 2000. 

Observando os dados, é notória a melhoria dos percentuais no ano 2000 em comparação ao 

ano de 1991, em todos os quesitos e considerando os três municípios, apesar dos percentuais se 

conservarem bastante elevados. 

 

Tabela 7: Nível educacional da população jovem, dos municípios atingidos pela Barragem de Acauã, Paraíba, 

1991 e 2000 

FAIXA 

ETÁRIA 

(ANOS) 

INDICADORES MUNICÍPIOS/ANOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 1991 Taxa de Analfabetismo 71,3 30,1 65,6 36,5 70,0 42,0 

%com menos de 4 anos de estudo - - - - - - 

%com menos de 8 anos de estudo - - - - - - 

% frequentando a escola 55,0 94,0 67,8 95,0 52,5 89,6 

10 a 14 1991 Taxa de Analfabetismo 62,1 17,6 54,7 22,9 59,1 29,9 

%com menos de 4 anos de estudo 93,1 85,6 92,3 77,8 89,3 81,2 

%com menos de 8 anos de estudo - - - - - - 

% frequentando a escola 55,9 93,2 68,6 94,6 54,4 89,6 

15 a 17 1991 Taxa de Analfabetismo 48,5 14,9 42,4 19,1 51,5 17,7 

%com menos de 4 anos de estudo 74,6 57,3 72,6 58,1 73,2 48,5 

%com menos de 8 anos de estudo 96,5 92,5 95,7 92,0 95,6 89,7 

% frequentando a escola 34,3 79,1 50,3 62,7 37,5 66,0 

18 a 24 1991 Taxa de Analfabetismo 49,4 29,3 45,9 30,1 55,6 31,5 

%com menos de 4 anos de estudo 71,4 59,5 66,2 51,8 73,8 52,9 

%com menos de 8 anos de estudo 90,1 84,3 89,3 81,8 90,2 77,7 

% frequentando a escola - - - - - - 

- = Não se aplica. 

Fonte: PNUD (2000). 

 

Estudando o nível educacional da população jovem, por faixa etária, é possível 

observar que os três municípios não apresentam muita diferença de desempenho, em termos 

percentuais. Portanto, a presente análise segue apresentando percentuais obtidos pela média 

dos três municípios.  

Iniciando pela população compreendida na faixa etária de 7 a 14 anos, é alarmante a 

taxa de analfabetismo verificada no ano de 1991, com a média de 68,96% de crianças 

analfabetas nos três municípios. Em 2000, a situação melhora para 36,2%, apesar de bem alta, 

considerando a média nacional que foi de 25,07 (1991) e 12,36 (2000) e estadual que foi de 

48,53 (1991) e 21,24 (2000) (PNUD, 2000). O decréscimo da taxa de analfabetismo é 

resultado da cobertura educacional verificada no decorrer dos anos de 1990. Nesse sentido os 
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dados apresentados na Tabela 8 são expressivos. O percentual de crianças de 7 a 14 anos que 

se encontravam frequentando a escola aumentou de 58,43% (1991) para 92,86 (2000). 

Com relação à população compreendida na faixa etária de 10 a 14 anos, os dados 

indicam o correspondente decréscimo das taxas de analfabetismo. Em 1991, a média foi de 

41,96%, decaindo para 23,46%, em 2000. Nessa mesma faixa etária, chama a atenção os altos 

percentuais de crianças com menos de quatro anos de escolaridade, pois se trata de uma idade 

em que a maioria deveria ter os 8 anos completos de escolaridade. Em 1991, em torno de 90% 

das crianças dos três municípios tinham menos de quatro anos de estudo, situação que melhora 

no ano 2000, passando para 81,53%. Frequentando a escola, em 1991, os dados indicam o 

percentual de 59,63%, enquanto que no ano 2000 o percentual médio para os três municípios 

foi de 92,46%. 

A situação da população na faixa etária de 15 a 17 anos demonstra o decréscimo do 

nível educacional da população jovem nos três municípios. A média da taxa de analfabetismo, 

como sempre, muito alta em 1991 (47,46%), decaindo para 17,23%, em 2000. Pelos dados da 

Tabela 8, o percentual das pessoas com menos de quatro anos de escolaridade é menor em 

relação à faixa etária anterior, mas, em compensação é muito alto em se tratando das pessoas 

com menos de 8 anos de estudo. Nesse item, em 1991, 95% da população entre 15 e 17 anos 

tinha menos de 8 anos de escolaridade, situação que não melhora no ano 2000, pois a média 

dos percentuais dos três municípios é de 91,14%. O número de jovens frequentando a escola 

aumenta de 1991 (40,7%) para 2000 (69,26%), confirmando a tendência das faixas etárias 

anteriores.  

Na faixa etária seguinte (18 a 24 anos), todos os percentuais relativos à taxa de 

analfabetismo agravaram-se, em comparação com as faixas etárias anteriores. Em 1991 e 2000 

as médias foram, respectivamente, de 50,3% e 30,33%, enquanto que na faixa etária anterior 

(15 a 17 anos) foi de 47,46% e 17,23%, percentuais estes já mencionados no parágrafo 

anterior. Já a média do percentual de pessoas com menos de quatro anos de escolaridade, para 

1991 e 2000, é de 70,46% e 54,73%, respectivamente. Um número também considerável de 

pessoas tem menos de 8 anos de estudo, com percentuais médios de 89,86% (1991) e 81,26% 

(2000).  

Outros dados foram agrupados na Tabela 8 e se referem ao nível educacional da 

população adulta, com 25 anos ou mais.  
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Tabela 8: Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais), dos municípios atingidos pela  

                 Barragem de Acauã, Paraíba, 1991 e 2000 

INDICADORES MUNICÍPIOS 

Aroeiras Itatuba Natuba 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 66,4 50,2 65,2 54,9 68,7 59,2 

% com menos de 4 anos 

de estudo 

82,7 72,5 83,8 75,0 84,7 75,9 

% com menos de 8 anos 

de estudo 

94,8 91,0 95,9 92,1 95,4 91,3 

Média de anos de estudo 1,5 2,3 1,4 2,2 1,2 2,1 

Fonte: PNUD (2000). 

 

Ocorre um leve decréscimo nas taxas de analfabetismo nesta faixa etária, comparando 

os anos de 1991 e 2000. Todavia, os índices são gravíssimos. Ultrapassam os 60% (1991) e os 

50% (2000), nos três municípios estudados ultrapassando em muito a média estadual e 

nacional, que são, respectivamente, de 46,6% (1991) e 34,78% (2000) e 22,80% (1991) e 

16,04% (2000). Da mesma maneira, o percentual de pessoas nesta faixa de idade com menos 

de quatro anos de escolaridade é muito alta, agravando-se e passando dos 90% em se tratando 

de pessoas com menos de 8 anos de estudo. Notadamente a média de anos de escolaridade 

nesta faixa etária é baixíssima: 1,36 em 1991, e 2,2 em 2000. 

Reconhecida a situação geral da população dos três municípios atingidos, os tópicos 

que se seguem focalizam a população diretamente atingida pela barragem, abordando 

características das populações e a estrutura das comunidades, nos períodos anterior e posterior 

à construção do reservatório, e identificando problemas consequentes. 

 

 

3.2 CONDIÇÕES DE REALOCAÇÃO DA POPULAÇÃO ATINGIDA 

 

 

É importante ponderar se a construção de uma barragem justifica-se do ponto de vista 

da população local e, sobretudo, avaliar quais os impactos sofridos. Andrade (2002) lembra, 

oportunamente, que a satisfação da comunidade local está aquém das expectativas geradas 

com a construção de uma barragem e ocorre que os interesses externos (governamentais e/ou 

de empresas privadas) sobressaem-se em relação aos interesses da população diretamente 

envolvida. 

A autora referenciada afirma que, mesmo antes da construção da barragem, entre os 

atingidos, sobressai o medo de perder elementos paisagísticos e culturais relacionados com o 

modo e a experiência de vida, apesar desse sentimento coexistir com uma expectativa 
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relacionada à melhoria econômica que a obra venha a proporcionar (ANDRADE, 2002). 

Mesmo quando as indenizações são justas e pagas, as perdas culturais e afetivas não são 

compensadas, produzindo um estado de insatisfação nas pessoas cujas vidas foram afetadas 

com a construção de reservatórios.  

A Barragem de Acauã, o terceiro maior reservatório de acumulação de água do Estado 

da Paraíba, foi projetada para beneficiar uma população de aproximadamente 621.974 

pessoas, objetivando o abastecimento humano de cidades localizadas na bacia do Médio 

Paraíba, além de abrigar projetos de irrigação e de piscicultura no Vale do Baixo Paraíba e, 

também, para conter enchentes que assolam os municípios localizados a jusante da barragem 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2004). Entretanto esta visão oficial contrasta com 

os marcantes impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais sofridos, respectivamente, 

pelo ecossistema e pela população direta e indiretamente atingida pela construção de Acauã, 

especialmente os deslocados dos seus locais tradicionais de vida, alvo da presente 

investigação. 

Acauã alterou, significativamente, a estrutura demográfica e produtiva de uma extensa 

faixa territorial dos municípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba, inundando a área habitada por 

uma população que foi deslocada e obrigada a alterar seu sistema de vida. Em termos 

numéricos, Acauã deslocou aproximadamente 4.500 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, 

que viviam às margens do Rio Paraíba, em sua maioria pequenos proprietários e trabalhadores 

rurais, antigos moradores dos povoados de Melancia, Cajá, Ilha Grande, Junco, Pedro Velho e 

Cafundó, que foram submergidos pelo reservatório de Acauã (CONSELHO DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007). 

Além da retirada dos habitantes e da indenização por suas terras e residências afetadas, 

as providências incluíram o reassentamento dos atingidos em várias comunidades. Somam 

seis as comunidades que foram constituídas, a saber: Cajá, Melancia, Costa, Pedro Velho, 

Água Paba e Riachão. As famílias foram transferidas, compulsoriamente, para essas 

comunidades, configuradas em conjuntos habitacionais rurais isolados, situados em áreas do 

semiárido, com fortes sinais de desertificação, notadamente desprovidas de condições 

elementares de vida, com escassez de serviços públicos e, o que é mais grave, sem meios para 

os moradores retomarem suas atividades produtivas. 

Para caracterizar as condições de realocação dessa população, o tópico seguinte 

sistematiza informações acerca das comunidades em referência. 
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3.2.1 Conhecendo as novas comunidades 

 

 

Tomando como referência a caracterização do espaço geográfico e a situação 

socioeconômica da população dos municípios paraibanos onde Acauã foi construída, o 

presente tópico se propõe a caracterizar as comunidades das agrovilas assentadas pelo Governo 

do Estado da Paraíba, originadas da desocupação das áreas de inundação do lago formado pela 

Barragem de Acauã. É importante frisar que tais comunidades são remanescentes da atividade 

agrícola das margens do Rio Paraíba.  

Para uma sucinta caracterização das comunidades assentadas, segue-se uma descrição 

baseada tanto em visitas fruto da pesquisa de campo, em informações verbais de Silva O. 

(2007, 2008), corroboradas por vários interlocutores entrevistados, como em documentos 

oficiais, precisamente o Relatório de Viagem do Ministério da Integração Nacional/ Secretaria 

de Infraestrutura Hídrica (BRASIL, 2004) e o relatório das atividades de visita às referidas 

comunidades, elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana (COMISSÃO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 

HUMANA, 2007) 
37

. 

A Comunidade do Cajá está localizada no município de Itatuba, Paraíba, e é formada 

por um conjunto de 97 casas populares pré-moldadas, construídas em pequenas ruas sem 

pavimentação, abrigando 170 famílias. A população conta com energia elétrica e um telefone 

público. A via de acesso ao local é bastante precária e não há sistema de transporte regular 

que possibilite o deslocamento das pessoas até a sede do município ou para outras localidades. 

Não há terras agricultáveis, nem arborização e tampouco hortas comunitárias. Não existem 

postos de saúde e nem outros serviços de infraestrutura e lazer para a coletividade. Uma 

escola e um posto médico funcionam, de maneira improvisada, em duas casas premoldadas. 

Quanto à escola, foi verificado o funcionamento de uma sala de aula, com uma turma 

multiseriada (anos iniciais do ensino fundamental). Além disso, foi verificada a falta de 

merenda escolar. Quanto ao posto médico, não apresenta estrutura, com carência de médicos e 

de equipamentos. A assistência à saúde é feita através do Programa de Saúde da Família 

(PSF), todavia os moradores reclamaram da irregularidade do atendimento, pois os 

                                                 
37

 A Comissão Especial, criada pela resolução n. 26/2006 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

(CDDPH), foi constituída com duas finalidades: 1) acompanhar denúncias de ocorrências de violações de diretos 

humanos decorrentes da implementação de barragens no país, realizando um levantamento empírico dos casos; e 

2) apresentar sugestões e propostas acerca da prevenção, avaliação e mitigação dos impactos sociais e ambientais 

da implementação dessas barragens e a preservação e reparação dos direitos das populações atingidas 

(COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007). 
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profissionais da área passam até mais de 30 dias sem comparecer na localidade. Apesar de 

estar há cerca de um quilômetro de distância da Barragem de Acauã, o abastecimento de água 

para essa comunidade é realizado através de carros-pipa. Existe uma caixa de água coletiva. 

Somente algumas poucas residências dispõem de cisterna privada, construídas no âmbito de 

um projeto do Governo Federal. Outro sério problema identificado é o sistema de saneamento 

coletivo, denominado fossão. Trata-se de uma estrutura precária e deteriorada, com 

transbordamento e exposição pública dos dejetos que ali se acumulam. 

A comunidade de Melancia também está localizada no município de Itatuba, PB, onde 

foram construídas 70 casas premoldadas, abrigando122 famílias e dispondo de energia 

elétrica e de apenas um telefone público. O acesso a esta comunidade é ruim, todavia, é a 

comunidade melhor localizada, em comparação com os demais assentamentos, porque está 

próxima à represa e foi construída em um terreno plano, com terras em volta mais propícias 

para o cultivo agrícola irrigado. Essa comunidade enfrenta, praticamente, os mesmos 

problemas da anterior. A escola destinada aos anos iniciais do ensino fundamental está 

precariamente instalada em uma casa residencial emprestada, faltando, inclusive, merenda 

escolar. Não existe posto de saúde ou outros serviços, como também não se vislumbrou 

qualquer estrutura para o lazer da comunidade. Não há terras disponíveis para atividades 

agrícolas e de pecuária. Há, no entanto, um programa de desenvolvimento da piscicultura, 

cujo andamento pode ser prejudicado pelo forte mau cheiro que emana das águas da represa. 

Ademais, o esgotamento sanitário apresenta problema com transbordamento direcionado para 

um pequeno açude próximo da comunidade. 

A comunidade do Costa está localizada no município de Natuba, PB, a quatro 

quilômetros de distância da represa, formada por 121 casas, abrigando 122 famílias. Não 

possui energia elétrica e nem telefone público. É a mais isolada das agrovilas que abrigam os 

desalojados pela Barragem de Acauã. É considerado o caso mais grave, por conta do 

isolamento, pela maior distância até a barragem e pelo acesso mais precário. O assentamento 

se assemelha a um acampamento provisório, com total exclusão das condições de uma vida 

digna para os assentados. Além desses problemas, apresenta as mesmas dificuldades das 

comunidades anteriores como: escola precária em casa residencial e sem merenda escolar; 

posto de saúde e assistência médica precários; sistema de abastecimento de água implantado, 

mas com funcionamento irregular; transbordamento da fossa de captação, com dejetos sendo 

conduzidos para o próprio reservatório de Acauã; falta de área para realização de atividades 

agrícolas.  
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A situação desta Vila é tão grave que chamou a atenção dos membros da Comissão 

Especial do CDDPH, que relataram: 

 

Outrossim, das situações de carência dos assentamentos visitados, cabe um especial 

destaque para a comunidade denominada Costa. Da forma como foi estruturado e 

como funciona, o assentamento Costa recebeu de seus moradores o apelido de 

campo de exclusão, em pleno século XXI. As justificativas desse apelido partem do 

seu grande isolamento geográfico, longe de tudo e de todos, com um precaríssimo 

acesso viário que somente possibilita o tráfego de veículos de tração ou caminhões. 

O fato é que o local do assentamento não apresenta qualquer conveniência a não ser 

a do isolamento, prestando-se tão somente ao confinamento dessa comunidade 

assentada, pela distância e por estar desprovida dos mais elementares serviços 

públicos. Essa estruturação retira dos moradores da comunidade Costa, sobretudo 

dos jovens, qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico e vida social, 

favorecendo a marginalidade e até mesmo a criminalidade. A situação é tão precária 

que ouvimos, estarrecidos, o seguinte comentário de um ancião da comunidade: o 

pessoal daqui só não pede esmola porque não tem a quem pedir (COMISSÃO 

ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 

HUMANA, 2007, p. 21, grifo do autor). 

 

A comunidade de Vila Nova de Pedro Velho está localizada no município de Aroeiras, 

PB. É a maior agrovila do projeto, formada pelo conjunto de 365 casas, abrigando cerca de 

470 famílias. A maioria das casas é do tipo premoldado. Possui energia elétrica e telefone 

público. Não há sistema de transporte regular e a estrada de acesso é muito precária. O 

assentamento apresenta problemas de infraestrutura e ausência de serviços sociais. O sistema 

de abastecimento de água foi implantado, mas, nos primeiro anos do assentamento, não 

funcionava e a população recorria a um barreiro de uma propriedade vizinha, cuja água 

apresentava sinais visíveis de contaminação por fezes e urina de animais, que também faziam 

uso da mesma água. O esgotamento sanitário é problemático, com o transbordamento 

constante das fossas de captação, cujos dejetos são conduzidos até a Barragem de Acauã. 

Outros problemas das comunidades anteriores são verificados, como: escola precária; falta de 

merenda escolar; assistência médica precária; falta de segurança pública; não disponibilização 

de área para o cultivo agrícola e para a pecuária. 

A comunidade de Água Paba fica localizada no município de Natuba, PB, na 

extremidade final do reservatório de Acauã, formada por 61 famílias, a maioria instaladas em 

suas antigas casas, sendo que as famílias que perderam suas casas devido ao alagamento 

construíram, elas mesmas, suas casas de pau a pique. Esta comunidade não recebeu nenhuma 

assistência do Governo Estadual e não dispõe de terras ou de programas destinados a 

atividades agrícolas e/ou pecuárias. 

O EIA não incluiu essa comunidade como atingida pela barragem e, então, ela ficou de 

fora de qualquer assistência. O estudo realizado pela FAC, também, não contemplou. As 
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famílias ainda moram nas casas originais, só que ficaram isoladas pela barragem. Perderam, 

inclusive, a via de acesso para João Pessoa e Umbuzeiro. O povoado de Água Paba tinha 

acesso às cacimbas do rio e, atualmente, continua sem água encanada. Depois da barragem, 

quando baixa o nível do reservatório, se verifica o efeito do assoreamento. A água vai se 

espalhando com o assoreamento e, a cada ano, vai sendo acumulado mais lama, lixo e areia. 

Sendo assim, a água vai invadindo as terras. 

A Comunidade de Riachão está localizada no município de Aroeiras, PB, e não foi 

atingida diretamente pelas águas da barragem, mas teve sua dinâmica de vida afetada, pois a 

barragem interrompeu as vias de transporte e comunicação com outras localidades com as 

quais havia um intercâmbio comercial do excedente da agricultura familiar. 

O levantamento feito em 2004 resultou em um quadro resumo das dificuldades das 

agrovilas da Barragem de Acauã (Quadro 1), para uma apreensão panorâmica das dificuldades 

enfrentadas pela população atingida. 

O Quadro 1 proporciona uma visualização das consequências da falta de infraestrutura 

dos assentamentos, comprovando as precárias condições de vida das famílias, nas respectivas 

comunidades. Esse levantamento, realizado em 2004, é ratificado pela visita da Comissão 

Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em 2007, e pelas visitas e 

entrevistas que foram realizadas no âmbito da presente pesquisa, desde 2006 até 2010. Em 

síntese, os problemas se repetem nas diversas comunidades e não foram solucionados no 

decorrer do tempo. 
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ITENS 

OBSERVADOS 

COMUNIDADES 

CAJÁ 

(Itatuba/PB) 

Melancia 

(Itatuba/PB) 

Costa 

(Natuba/PB) 

Água Paba 

(Natuba/PB) 

Pedro Velho 

(Aroeiras/PB) 

Casas existentes 

(*) 

97 70 121 61 365 

Famílias 

residindo (*) 

170 122 120 61 450 

Déficit 

residencial (*) 

73 52 0 (**) 85 

Escola Funcionamento 

precário; 

necessita 

construir 

escola 

Funcionamento 

precário; 

necessita 

construir escola 

Funcionamento 

precário; 

necessita 

construir escola 

Funcionament

o precário; 

necessita 

construir 

escola 

Existente e não 

funcionando; 

aloja desabrigados 

Merenda escolar Atendimento 

precário 

Atendimento 

precário 

Atendimento 

precário 

Atendimento 

precário 

Atendimento 

precário 

Posto Médico Funcionamento 

precário; 

necessita 

construção de 

prédio 

Funcionamento 

precário; 

necessita 

construção de 

prédio 

Funcionamento 

precário; 

necessita 

construção de 

prédio 

Funcionament

o precário; 

necessita 

construção de 

prédio 

Inacabado e sem 

funcionamento; 

aloja desabrigados 

Assistência 

médica 

Ruim Ruim Regular Ruim Satisfatória 

Esgotamento 

sanitário 

Em precário 

funcionamento 

Em precário 

funcionamento 

Em precário 

funcionamento 

Inexistente Em precário 

funcionamento 

Abastecimento de 

água 

Existente, sem 

a captação de 

água e sem 

tratamento 

Existente sem o 

tratamento da 

água 

Existente, sem a 

captação de água 

e sem 

tratamento 

Inexistente Existente e sem 

funcionamento; 

bomba de 

captação quebrada 

Agricultura e 

pecuária 

Sem área para 

desenvolvimen

to 

Sem área para 

desenvolviment

o 

Sem área para 

desenvolviment

o 

Existente em 

pequenas áreas 

Sem área para 

desenvolvimento 

Vias de acesso Em péssimas 

condições 

Em péssimas 

condições 

Em péssimas 

condições 

Em péssimas 

condições 

Além de 

precárias, 

necessita de duas 

passagens 

molhadas 

Transporte Precário; sem 

atendimento 

regular 

Precário; sem 

atendimento 

regular 

Precário; sem 

atendimento 

regular 

Precário; sem 

atendimento 

regular 

Precário; sem 

atendimento 

regular 

Energia Possui rede de 

energia 

Possui rede de 

energia 

Sem energia Possui rede de 

energia 

Possui rede de 

energia 

Telefone Atendida Não atendida Não atendida Não atendida Atendida 

Segurança Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Beneficiamento 

por programas 

sociais 

50% das 

famílias 

excluídas de 

qualquer 

programa 

social 

50% das 

famílias 

excluídas de 

qualquer 

programa social 

50% das 

famílias 

excluídas de 

qualquer 

programa social 

50% das 

famílias 

excluídas de 

qualquer 

programa 

social 

50% das famílias 

excluídas de 

qualquer 

programa social 

(*) Informações colhidas junto à população de cada comunidade. 

(**) Praticamente metade das residências são construções de pau-a-pique. 

Quadro 1: Resumo das dificuldades das agrovilas da Barragem de Acauã, Paraíba, 2004 

Reproduzido de: Ministério da Integração Nacional/Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica (BRASIL, 2004). 
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3.2.2 Problemas impostos à população desalojada 

 

 

Outorgando especial atenção às condições dos assentamentos, serão sintetizados, na 

sequência, vários problemas enfrentados pelos atingidos por Acauã, os quais, visivelmente, 

determinam uma situação de violação dos direitos humanos. São várias situações irregulares 

que influem na precariedade das condições de infraestrutura dos referidos assentamentos. 

 

 

Processo indenizatório 

 

 

Em relação às indenizações dos bens afetados, a definição de critérios foi unilateral, 

pois a população não participou do processo. Antes do início das obras de construção de 

Acauã, os moradores dos antigos povoados instalados nas proximidades ou nas margens do 

Paraíba, no trecho destinado às obras do reservatório, não receberam informação adequada 

acerca do que lhes iria acontecer. Segundo informações dos moradores, ratificadas no relatório 

da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2007), eles 

foram abordados por representantes da empresa construtora somente quando os trabalhos de 

construção já haviam começado, ocasião em que foram feitas as propostas de indenização. 

A forma mais comum de indenização foi a entrega de casas nos assentamentos rurais, 

denominados de agrovilas, situados a poucos quilômetros do reservatório. Na realidade, ditos 

assentamentos não possuem características de agrovilas, pois são formados por pequenas 

casas, edificadas em terrenos de pequenas proporções, que não dispõe de espaço sequer para o 

cultivo de uma horta caseira. 

Lins recupera os critérios adotados pelos empreendedores para as indenizações: 

 

Para aqueles que tinham terra, os valores das indenizações seriam pago a partir dos 

benefícios materiais existentes nas terras, tais como casas, árvores frutíferas, 

abstraindo a valoração do trabalho investido no trato com a terra. Para os que tinham 

casas, foi oferecido outra em troca, ou o pagamento em dinheiro de acordo com 

valores estabelecidos pelos empreendedores (LINS, 2006, p. 121). 

 

A Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2007) 

informou que, mediante a falta de alternativa, a maioria aceitou a proposta do pagamento de 

indenizações em dinheiro e de recebimento de uma casa, prometida no local onde a família 
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escolhesse e equivalente a que possuía. Após tudo consumado, a população se viu surpreendia 

com o pequeno valor das indenizações e com as minúsculas casas premoldadas, construídas 

em ruas sem infraestrutura, que podem ser visualizadas na Figura 16. Segundo a referida 

Comissão, as indenizações por família circunscreveram, em média, a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), por família e/ou uma casa em um dos assentamentos. 

O processo de indenização provocou bastante indignação, como afirma a moradora 

entrevistada: 

 

Não é assim tão fácil de arrumar as coisas que a gente perdeu e estamos nesse 

Movimento pra ver o que é que vai acontecer, se a gente recupera o que perdeu, mas 

não vai ser da noite para o dia que a gente vai arrumar. Para destruir foi muito fácil, 

mas para construir não é nada fácil. Hoje eu moro numa casinha de placa, mas não é 

minha porque o dinheiro que eles me deram foi pouco. Quando os empregados do 

Governo andavam por lá, a gente não sabia. Se fosse hoje, era diferente. Até meu 

próprio filho mesmo, que estudou, não sabia. Eles chegavam na casa da gente 

perguntando se você queria casa ou dinheiro, mas eles diziam que era uma casa! Aí 

quando eu vi aquelas casinhas, eu disse que não queria mais a casa. Então ele 

chegou pro meu filho e disse que não tem mais jeito não. Meu filho foi lá onde eles 

estavam trabalhando e foi quem ajeitou e eles deram esse dinheiro que não deu pra 

construir porque foi 3.000 reais. A minha casa lá, era uma casa boa e o dinheiro não 

dava pra construir outra casa. Eu moro numa casa daquelas, mas não me agrado. As 

casas de placa já estão todas acabadas (Informação verbal)
38

. 

 

No âmbito da pesquisa de Lins (2006), nos dois povoados por ela pesquisados (Cajá e 

Melancia), os moradores, que foram indenizados com dinheiro, receberam cerca de R$ 

5.281,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e um reais), no povoado de Cajá, e cerca de R$ 

8.373,00 (oito mil, trezentos e setenta e três reais), no povoado de Melancia. Segundo a 

autora, nos dois casos os moradores ficaram muito insatisfeitos.  

Os bens, as terras, as casas dos moradores foram desvalorizadas a partir do próprio 

anúncio de que seriam inundadas, pois a iminência da inundação já representou um fator de 

prejuízo econômico (LINS, 2006). Além disso, muitas dessas propriedades haviam sido 

recebidas por herança e nem todas possuíam documentação regular, fato, também, constatado 

pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2007). 

No geral, os valores das indenizações pagos aos atingidos de Acauã foram muito 

baixos e, independentemente do valor monetário pago, o dinheiro acabou rapidamente nas 

mãos de pessoas provavelmente inexperientes em lidar com finanças, deixando a maioria das 

famílias sem nada, poucos meses depois. Esta foi mais uma constatação de Lins (2006) em 

                                                 
38

 Informação fornecida por Silva, M. T., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 61 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 



120 

 

sua investigação acerca dos impactos sociais sobre os atingidos de Cajá e Melancia, situação 

que certamente se aplica aos demais atingidos. 

 

 

Figura 16: Unidades habitacionais de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2009 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2009) 

Cedido pelo MAB-Paraíba. 

 

É importante informar que algumas pessoas não tiveram suas casas inundadas pelo 

lago, mas, também, foram prejudicadas, pois, com o enchimento do reservatório, o acesso as 

suas residências ficou muito difícil e somente poderia ser feito com o uso de barcos. Muitos 

deixaram suas casas por conta do difícil acesso e não tiveram direito a indenizações. A 

justificativa do Governo Estadual foi que as casas, por estarem localizadas em uma região 

alta, não seriam inundadas e por isso não entraram no plano de indenizações (LINS, 2006). 

Uma das entrevistadas testemunhou esse problema. Sua família ficou ilhada e tiveram de 

abandonar a antiga casa, sem indenização. Assim, ela se pronunciou: 

 
Eu não sou diretamente atingida pela barragem. Eu morava ao lado numa casinha lá. 

Mesmo assim, eu fui atingida porque a gente teve que sair de lá. Não havia saída 

mais até pra trabalhar. Como não tinha acesso e eu precisava sair para trabalhar, tive 
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que sair de lá. Não recebemos indenização nenhuma, só a casinha mesmo 

(informação verbal)
39

. 

 

Pelo visto, as medidas de mitigação dos efeitos sociais sofridos pelos atingidos de 

Acauã resumiram-se a compensações monetárias e/ou à cessão de uma unidade habitacional 

nos referidos conjuntos habitacionais rurais. Estas medidas foram intensamente problemáticas 

porque não foram acompanhadas de provisões para infraestrutura local, realidade facilmente 

observada nas visitas in loco. 

Merece destaque o depoimento de uma militante do MAB entrevistada: 

 

Por duas vezes, nós conseguimos reunião com o pessoal da obra, com os 

responsáveis e ai eles chegaram a falar que a indenização seria individualmente, 

família por família de cada comunidade, mas nós não aceitamos assim, nós 

aceitamos uma indenização que seja para todos da mesma forma e eles não 

concordaram conosco. Então, nessas duas reuniões que nós tivemos não chegamos a 

um denominador comum e eles não quiseram mais nos receber. Já o Governo 

Estadual não divulga nada sobre as indenizações pra gente. Só tivemos essa 

divulgação no momento em que o Governo Federal esteve lá na localidade 

(informação verbal)
40

. 

 

Esta fala esboça como o processo indenizatório mediante construção de barragens no 

Brasil é problemático, não apenas em Acauã. A situação narrada acima se refere a um 

contexto de mobilização em comunidades da Grande Aracajú, Sergipe, no âmbito do MAB-

Sergipe, na luta prévia contra a construção de uma barragem. No caso de Acauã, a situação foi 

mais complicada porque não houve mobilização e atuação conjunta das famílias antes da sua 

construção. 

 

 

Efeitos sobre as condições de moradia e modo de vida das comunidades 

 

 

Antes da construção de Acauã, as famílias de pequenos proprietários rurais e 

trabalhadores agrícolas residentes às margens do Médio Paraíba, viviam em propriedades 

rurais e moravam em casas de alvenaria, a maioria com vários cômodos. As propriedades 

                                                 
39

 Informação fornecida por Silva, C. F., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
40

 Informação fornecida por Santos, M. A., moradora do Povoado Cardoso, São Cristóvão, Sergipe, em 

entrevista concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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continham açudes e/ou cisternas, pequenas plantações, árvores frutíferas, cercas e criações. A 

Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana rememora que 

 

[...] antes da construção da barragem, as populações das comunidades atingidas 

viviam em áreas rurais, possuindo modo de vida compatível com o local de 

moradia e trabalho. Ou seja, em que pese à condição humilde que, em sua maioria, 

levavam, os moradores possuíam uma vida digna, com habitações adequadas aos 

números de membros de cada família, acesso à água (açudes ou cisternas), esgoto 

próprio (uma fossa para cada propriedade), alimentação adequada, garantida pelo 

trabalho que desempenhavam nas pequenas lavouras e pequenas criações, lazer, 

vida religiosa e social, escolas e postos de saúde, etc., além da possibilidade de 

negociar a produção nas comunidades vizinhas (COMISSÃO ESPECIAL DO 

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 8). 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas pela população dos municípios estudados, 

expressadas nos baixos índices de desempenho socioeconômico e das intempéries da 

geografia local, as comunidades eram aprovisionadas dos itens básicos ao seu funcionamento, 

tais como escolas, posto de saúde, segurança, praças, água, esgoto, cemitério. Pelos diversos 

depoimentos colhidos, os moradores, por sua vez, possuíam habitação adequada e meios 

próprios de sobrevivência, o que minimizava a tensão social. Um dos moradores 

entrevistados, em seu depoimento, atestou a difícil situação do seu novo local de moradia, ao 

dizer: “No Costa não é como era na Ilha Grande. Não tem água, tem que esperar pela pipa, 

não tem estrada. Então é tudo difícil lá. Não tem nada fácil lá no Costa”(informação verbal)
41

. 

Todavia, presenciaram a dramática submersão de seus povoados e propriedade rurais 

sob as águas do lago de Acauã. Toda a estrutura a que a população tinha acesso, suas casas, 

plantações, currais, escolas, postos de saúde, praças, igrejas, cemitérios, desapareceram sob as 

águas. Assim, a construção da barragem e o consequente assentamento dos atingidos 

ocasionaram grandes e sérias mudanças no modo de vida tradicionalmente estabelecido no 

lugar, há muito tempo atrás, quiçá desde os primórdios da ocupação do semiárido paraibano. 

Participantes da pesquisa, quando entrevistados, expressaram suas dificuldades com relação 

as mais variadas perdas sofridas: 

 

A gente morava lá no Pedro Velho e não foi muito legal ter que deixar o lugar onde 

a gente morava. Lá a gente tinha uma história de vida. Lá eu tinha nascido, crescido, 

com a família toda e tivemos que sair de lá expulsos, como todo mundo. Foi muito 

ruim pra mim (informação verbal)
42

. 

 

                                                 
41

 Informação fornecida por Silva, J., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 15 anos, em entrevista concedida 

em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
42

 Informação fornecida por Silva, A., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista concedida 

em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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E nós fomos pra Melancia, pra Vila. Nossa vida mudou completamente com a 

construção da barragem, porque antes a gente tinha o Rio e a nossa casa. Hoje em 

dia a gente tem uma casa, só que não é uma casa boa. É uma casa de placa que a 

gente não pode armar nem uma rede pra dormir, um prego na parede não pode bater, 

porque não tem condições (informação verbal)
43

.  

 

Em vez de núcleos de povoamento, com serviços integrados de comunidade, 

planejados e construídos para abrigar os atingidos, nos moldes de agrovilas, o Governo 

Estadual construiu povoados ou conjuntos habitacionais rurais, formado por vilas com 

pequenas casas, em padrões urbanos, com apenas um quintal, sem espaço para plantações, 

conforme vista da comunidade do Cajá, na Figura 17. A qualidade do solo e a dimensão do 

quintal de cada casa são impróprios para o cultivo de uma horta, podendo ser observados 

muitos quintais de pedra. 

Os locais onde a população foi alojada apresentam péssimas condições de moradia, 

assemelhando-se a favelas rurais. A população que antes residia em casas de alvenaria, 

atualmente se aglomera em casas pouco confortáveis, construídas com placas pré-moldadas, 

uma estrutura extremamente precária, de forma quase geminada, muito próximas umas das 

outras. O relatório de visita da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana detalha a situação das casas: 

 

As casas têm área construída média de aproximadamente 44 metros quadrados, com 

pequeno quintal, compostas de quarto, sala, cozinha e banheiro. Os cômodos são 

bastante pequenos. As paredes são feitas de placas de concreto – material comumente 

utilizado para a construção de muros para delimitação de terrenos baldios – e não de 

alvenaria, mostrando-se bastante frágeis, instáveis e inadequadas para a vida rural. As 

placas de concreto de que são feitas essas casas, são impróprias até mesmo para a 

construção de muros e mostram-se absolutamente inadequadas para servir de paredes 

de uma casa, por serem muito finas e não propiciarem o adequado isolamento 

térmico, ou seja, no calor, o ambiente fica muito quente e quando as temperaturas 

baixam o ambiente fica muito frio (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 12). 

 

                                                 
43

 Informação fornecida por Valente, M. P., moradora de Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 24 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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Figura 17: Vista parcial da Vila Cajá, Itatuba, Paraíba, 2008 

Foto: Edileuza C. R. de MEDEIROS (2008g). 
 

Uma das pessoas entrevistadas fez referência às precárias condições das casas, 

narrando fatos desde a saída de sua família da antiga moradia para a casa da Vila, que não 

tinha estrutura para abrigar sua numerosa família, como se lê: 

 

A primeira pessoa a sair de lá foi minha mãe, lá da comunidade dos Ferrais, porque 

a água chegou a minha casa, que era a primeira casa que tinha. Nós alugamos uma 

casa lá no sítio de Jurema e passamos um ano e três meses morando lá. Depois disso, 

a gente saiu de lá e foi pra Vila. Só que as casas eram muito pequenas e não tinha 

condições de abrigar todo mundo da minha família que é grande. São 10 pessoas. 

Meu irmão casou e tinha a mulher dele que também morava junto conosco A casa 

não tinha condições nenhuma, porque só tem dois quartos, um banheiro, uma sala e 

uma cozinha muito pequena. Por isso, meu pai teve que reformar a casa e fazer outro 

quarto e uma cozinha, pois não tinha condições nenhuma (informação verbal)
44

. 

 

Durante visitas às comunidades, na pesquisa de campo, vários moradores mostraram 

sua insatisfação com as novas moradias. A propósito, Lins (2006) registrou inúmeras 

reclamações sobre as novas residências, com destaque para o problema do calor armazenado 

nos blocos de cimento usados na construção das moradias. Segundo os moradores, as casas de 

                                                 
44

 Informação fornecida por Valente, M. P., moradora de Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 24 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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alvenaria ou mesmo de taipa ou de madeira que predominavam nas comunidades eram muito 

mais adequadas e adaptadas ao semiárido, sobretudo onde a insolação intensa, a pouca 

vegetação e a deficiência de chuvas contribuem para a elevação da temperatura ambiente e 

para o desconforto ambiental. 

Nas palavras da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana (2007, p. 15) “as comunidades se resumem a um enfileirado de casas, seguido por 

um fossão”. Esta descrição resume o quadro desolador, caracterizado pela total ausência de 

infraestrutura nos assentamentos. 

 

 

Efeitos sobre a estrutura produtiva 

 

 

O deslocamento da população para os povoados rurais modificou extraordinariamente 

os padrões de vida e afetou as condições de infraestrutura básica e de subsistência, pois não 

foram garantidos aos assentados os meios de vida que possuíam antes de serem desalojados 

de suas propriedades. Assim,  

 

Os atingidos foram obrigados a mudar seu modo de vida: saíram de uma vida 

tradicionalmente rural para um meio urbano (sem que tenha a estrutura de uma 

aglomeração urbana). Não há terras agricultáveis, nem terrenos que permitam a 

criação de animais. As famílias nada produzem. Não há alternativas de trabalho 

para esses cidadãos de pouca instrução, totalmente adaptados à vida no campo 

(COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

PESSOA HUMANA, 2007, p. 8, grifo do autor). 

 

A perda de terras, casas, bens e serviços comunitários provocou forte desestruturação 

familiar, com alteração da infraestrutura básica de subsistência, como se lê no depoimento: 

“Eu saí de casa e fui morar lá na vila que fizeram por causa da barragem. Foi ruim porque 

onde a gente morava era bom. Era bom de criar, de botar roçado. Eu perdi tudo e só recebi a 

casa. Hoje eu trabalho com carvão e recebo a cesta básica”(informação verbal)
45

. 

Outros depoimentos, colocados na sequência, também ilustram essa situação:  

 

Só sei que a gente tinha a atividade da gente lá. Com o enchimento da barragem, nós 

saímos de lá e ficamos com muita saudade de Pedro Velho. Lá a gente criava muitas 

coisas. Tinha água perto pra nós carregar, tinha muita lenha. De repente, essa 

                                                 
45

 Informação fornecida por Silva, M. M., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 19 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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enchente chegou, pegou a gente de surpresa e a gente teve de sair (informação 

verbal)
46

. 

 

Como a gente vivia antes tudo era mais fácil. A gente vivia nas margens do rio. 

Então, lá eu nasci. Meu pai era plantador, agricultor. Plantava feijão essas coisas. 

Agora ele está plantando, só que é mais difícil, porque tem que descer lá pra 

barragem e é pior. Eu me criei com a minha bisavó, desde os sete ou oito anos. Ela 

ainda é viva. Até hoje ela sofre com a mudança, porque ela criava bicho e a gente 

vivia disso. Ela tinha vaca, tinha as coisas. O quintal dela era todo plantado de 

capim, essas coisas. E agora vivemos nas casinhas de placa, com quintalzinho que 

não dá pra nada (informação verbal)
47

. 

 

Consequentemente, a queda da renda familiar denuncia a carência financeira da 

população. As condições de trabalho foram alteradas, a própria ausência de trabalho se 

agravou e, também, se intensificou a forte dependência da população com relação às ações 

assistenciais do Governo, como afirma um dos entrevistados: “As pessoas vivem das feiras 

básicas que o MAB distribui e da bolsa família e pronto. Os empregos que tem são da 

prefeitura e o prefeito passa meses sem pagar” (informação verbal)
48

. 

A renda mensal por família pesquisada foi calculada por Lins (2006) em torno de R$ 

212,33 (duzentos e doze reais e trinta e três centavos) em Cajá e de R$ 284,14 (duzentos e 

oitenta e quatro reais e catorze centavos) em Melancia, com perda média, após a realocação, 

em torno de 31% em Cajá e de cerca de 10% em Melancia. Vale ressaltar que na maioria das 

casas, as famílias contam apenas com a renda da aposentadoria dos mais velhos e com as 

referidas cestas básicas doadas pelo Governo Federal. 

Outra pessoa entrevistada narra o drama que passa por não ter emprego e por depender 

da remuneração dos idosos: 

 

Desde seis meses de idade que eu vivo com a minha avó. Então quando eu falo de 

sair de casa ela bota pra chorar e eu não saio de casa. Só que o jeito é sair mesmo 

porque eu não vou ter ela viva pra toda vida, não vou ter como me sustentar. Então 

tenho que continuar tentando conseguir emprego. Lá onde a gente mora não tem 

emprego porque o pessoal lá é muito ruim de emprego. O pessoal dos mercadinhos 

os que têm material de construção colocam só o pessoal da família. Às vezes a gente 

tem de se rebaixar, de pedir pra trabalhar e às vezes até pilhéria a gente leva, nome 

de vagabundo, que vive de rua a cima rua a abaixo e não arruma emprego, trabalho. 

Eu trabalho com meu pai. Vim pra esse encontro porque prometi, mas meu pai ficou 

lá batendo tijolo, só ele e meu irmão. Ele contava comigo, ficou com raiva e tal, mas 

eu disse que ia porque participo do Movimento e tenho que ir. Agora vou meter a 

mão na massa junto com ele pra ver se a gente consegue alguma coisa porque só tem 
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o salário mínimo de minha avó. No lugar que a gente vive emprego pra gente não 

tem. A gente tem que ficar assim, pra lá e pra cá. Vamos ao mato tirar lenha pra 

vender, fazemos carvão, batemos tijolo pra vender. Então, é muita dificuldade pra 

gente. Eu quero que o povo tenha um meio de emprego pra trabalhar (informação 

verbal)
49

. 

 

Para caracterizar as precárias condições de assentamento involuntário da população 

atingida por Acauã, é importante tomar como referência os estágios estabelecidos por Scudder 

(1997, apud Lins, 2006). A primeira etapa se trata, notadamente, do próprio deslocamento dos 

locais tradicionais de vida, ou seja, a própria realocação. O segundo estágio, indicado pelo 

autor, se trata da adaptação às novas situações de vida, incluindo as ocupações econômicas. 

Em decorrência dos estresses emocionais e econômicos sofridos, as pessoas deslocadas 

buscam o reajustamento e, normalmente, apresentam uma queda abrupta em suas rendas e no 

seu padrão de vida. Mesmo antes da realocação, a maioria das pessoas para de investir na 

melhoria das condições de vida, uma vez que sabe que irá se mover para outros locais e que 

tudo será submergido pelas águas. O assentamento passa para o terceiro estágio se o 

desenvolvimento econômico e a formação da comunidade ocorrer. O quarto estágio se refere 

à própria consolidação do assentamento involuntário. 

Pelas condições dos assentamentos nos povoados atingidos por Acauã, não atingiram 

sequer o terceiro estágio, pois as perdas econômicas foram enormes e as privações muito 

graves. A população deslocada ficou sem terra para plantar; perderam suas casas, perderam as 

estruturas de saneamento básico, de educação e de saúde existentes. Nesse sentido, afirmou 

um dos entrevistados: “Pra fazer roçado, os donos não dão as terras pra trabalhar. Somente 

algumas pessoas dão e é muito difícil o roçado lá. Não tem não; para o povo, não” 

(informação verbal)
50

.  

É consenso entre os moradores contatados nas visitas in loco e entre os entrevistados 

que os povoados ofereciam mais estrutura na fase anterior à construção da barragem. Os 

moradores desenvolviam a agricultura de subsistência, plantando milho, feijão, fava e 

algodão, e criavam bovinos, caprinos e suínos. As plantações eram localizadas, geralmente, às 

margens do Rio Paraíba, em pequenas unidades familiares, cuja produção supria a demanda 

da família e parte era vendida no comércio local ou das redondezas. 

 

                                                 
49

 Informação fornecida por Silva E., morador de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 18 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
50

 Informação fornecida por Silva, J., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 15 anos, em entrevista concedida 

em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 



128 

 

 

Atualmente, a agricultura continua sendo a atividade econômica mais desenvolvida 

pelos moradores das comunidades, todavia, com a enorme diferença de que, por terem 

perdido suas férteis terras às margens do rio, utilizam terras de terceiros. Um dos acordos 

entre trabalhadores rurais de Melancia e Cajá, registrado por Lins (2006) se refere à cessão de 

poucos hectares de terras despreparadas para serem utilizadas pelos agricultores, por cerca de 

quatro anos. Após esse período de uso, quando não há um novo acordo, as terras são 

devolvidas limpas e preparadas para os proprietários, que fazem o uso de acordo com suas 

necessidades e possibilidades. Nem todos podem cultivar seus próprios roçados e 

sobreviverem da agricultura, mas atuam na atividade agrícola, limpando terrenos e destocando 

árvores, por exemplo. Comumente, são trabalhos esporádicos e mal remunerados. Nesse 

sentido, um dos interlocutores informou: “O trabalho que eu faço é carregar lenha pra ajudar 

minha família e também quando aparece serviço pra eu fazer e ganhar um trocadinho pra 

ajudar minha mãe” (informação verbal)
51

. 

A importante atividade da criação de animais para o sustento das famílias, amplamente 

praticada nos antigos locais de moradia, foi prejudicada e muitos deixaram de praticá-la. 

Alguns criam animais sob condições precárias e são comuns pequenos rebanhos de caprinos 

por entre as ruelas dos povoados e um curral improvisado nos pequenos quintais com umas 

poucas reses. A fala a seguir constata ao abandono da criação de animais: “Antes da água 

chegar, eu tinha lá minha casa, eu criava e agora, depois da barragem, eu quase perdi até a 

vida, perdi a casa e não crio mais” (informação verbal)
52

. 

Outra atividade praticada na região e diretamente ligada à barragem é a pesca. 

Segundo dados obtidos por Lins (2006), 18,2% dos moradores da comunidade de Cajá e 

39,2% dos moradores de Melancia, por ela entrevistados, utilizam o reservatório de Acauã 

para esta finalidade, utilizando o pescado com fonte alimentar da família. Todavia, 60% das 

pessoas que participaram da pesquisa de Lins (2006), na Vila Cajá, declararam-se insatisfeitas 

com esta prática, principalmente pela pouca disponibilidade de peixe e camarão, no 

reservatório. 
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Dessa forma é pertinente sublinhar que, 

 

A população atingida era em sua maioria composta por proprietários agrícolas ou 

trabalhadores rurais e respectivas famílias, sem que os assentamentos que lhes foram 

proporcionados dispusessem de terras para atividades agrícolas. Ficaram assim os 

membros dessas novas comunidades de assentamentos alijados de sua principal, ou 

mesmo única, atividade laboral e de subsistência. Essa privação constitui uma grave 

deficiência dos assentamentos de Acauã, e dela certamente decorrem muitas outras 

consequências, afetando em sua espinha dorsal as possibilidades de bem-estar, 

crescimento econômico e evolução social das comunidades assentadas, seus 

indivíduos e descendentes (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 19, grifo do autor). 

 

A passagem do relatório elaborado pela Comissão Especial do CDDPH, acima, 

sintetiza a situação em Acauã, acerca dos referidos impactos sobre a estrutura produtiva, 

alertando para o fato de que deste problema decorrem outros, que se agravam com o passar do 

tempo, sem que medidas sejam tomadas. 

 

 

Acesso à água e ao saneamento básico 

 

 

Antes da existência de Acauã, mesmo que de forma tradicional para o acesso à água, 

em comunidades rurais dos semiárido paraibano, as populações atingidas tinham suprida a 

necessidade de água. Muitos possuíam cisternas e até mesmo pequenos açudes, além do 

importante acesso à água do rio, localizado próximo às casas dos povoados e nas cercanias 

das propriedades. Dessa forma, apesar das características típicas do semiárido, comentadas 

anteriormente e relacionadas à hidrografia (rios temporários), pluviosidade (poucas chuvas) e 

clima (altas temperaturas), os moradores das localidades atingidas não sofriam com a falta de 

água. 

Na breve descrição de cada comunidade, no item anterior, sintetizada no Quadro 2, 

sobre o abastecimento de água, é possível verificar que os moradores atingidos foram 

duramente prejudicados com relação ao acesso à água. Uma residente da Vila Costa fala, em 

entrevista, desse problema: “Lá é muito seco, não tem água. A água só chega através de pipa e 

se a pipa não vier, fica todo mundo com sede, porque a barragem é muito distante para ir 

buscar. Aqui é como um verdadeiro curral cercado” (informação verbal)
53

. 

                                                 
53

 Informação fornecida por Vasconcelos, M. J., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 45 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 



130 

 

Pela visita in loco se verifica que não há açudes, não há cisternas em todas as casas, 

não há rios, como também não existe sistema público de captação e distribuição de água em 

todas as comunidades. O fornecimento de água através de carros pipa, pelas prefeituras, é 

precário, pois a quantidade de água não é suficiente para toda a demanda e, ainda, não há 

regularidade na entrega. 

Acerca desse problema, a interlocutora afirmou: “Uma dificuldade que eu sinto, 

depois que deixei de morar na beira do rio e vim morar nessa comunidade, é com o acesso à 

água. Antes eu tinha água favorável e agora é no controle, pois não tem água; é muito pouca” 

(informação verbal)
54

. Outra entrevistada ratificou o problema da falta de água, dizendo: 

“Mas o que eu acho pior é a falta de água mesmo. Antigamente, a gente pegava água em 

cacimba pra beber, mas quem não tem cisterna como a gente chega a abrir o pote e não ter um 

pingo de água pra beber” (informação verbal)
55

.  

O reservatório de Acauã foi construído para o abastecimento humano, mas como as 

águas não recebem tratamento são destinadas apenas para a lavagem de roupas, limpeza 

doméstica e higiene pessoal, nos assentamentos. Moradores de Cajá e Melancia, entrevistados 

por Lins (2006) afirmaram que não utilizam a água para beber, em função de sua má 

qualidade e reclamaram que o reservatório é um ambiente poluído, com águas salobras e de 

coloração esverdeada, situação agravada pelas descargas de esgotos de Campina Grande. 

Moradora da Vila Melancia, em entrevista, confirmou: “Tem também o caso da água que é 

muito suja. Numa época a água tinha um forte mau cheiro e prejudicava até a nossa saúde” 

(informação verbal)
56

. 

Lins confirma a preocupação das pessoas afirmando: 

 

De fato, a influência das atividades antrópicas sobre a qualidade das águas do 

reservatório é grande, [...] um ambiente com altos teores de fósforo e nitrogênio e 

frequentes florescimentos de cianobactérias que ocorrem em dimensões típicas de 

reservatórios hipereutróficos, justificando a cor esverdeada da água (LINS, 2006, p. 

115). 

 

Com referência ao saneamento básico, antes da construção da barragem, o esgoto 

doméstico era recolhido através de fossas individualizadas; um sistema tradicional utilizado 

nas áreas rurais que apesar de não ser o ideal satisfazia às necessidades das famílias. Estas  
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realizavam o controle de suas fossas, impedindo a contaminação das águas e das terras 

agricultáveis. 

Em contraposição, os assentamentos não possuem rede coletora de esgoto e tratamento 

de efluentes. Foram projetados com a adoção de enormes fossas sépticas coletivas, os 

chamados fossões, para onde os dejetos da comunidade são destinados. Conforme o anterior 

relato que descreve as comunidades atingidas, esses fossões não suportam o fluxo de dejetos e 

transbordam contaminando as terras e a água da própria barragem. Visitando os povoados, vê-

se o esgoto correndo a céu aberto. O depoimento que se segue confirma o incômodo sofrido 

pela população: 

 

Existe lá o famoso fossão, que o pessoal fala. É um fossão pra comunidade, pra Vila 

toda e esse fossão, tem época mesmo, que ele vasa e fica forte o mau cheiro na vila 

toda. Também tem o caso lá das ruas que não têm pavimentação nenhuma. Não é 

boa a situação nossa lá (informação verbal)
57

.  

 

Quanto à destinação dos resíduos sólidos, observa-se que em Melancia praticamente 

toda a população incinera o lixo produzido, em suas residências. Entretanto, em Cajá, os 

moradores jogam o lixo produzido em terrenos baldios localizados próximos as suas casas 

(LINS, 2006). Visitando as comunidades constata-se a acumulação de lixo e o esgoto a céu 

aberto. Essa situação é motivo de tristeza para os moradores quando se lembram dos antigos 

locais de moradia. A esse respeito, afirma uma das entrevistadas: 

 

Quando eu saí de lá, sai chorando, com pena de lá, porque lá foi aonde a gente 

construiu tudo. Eu nasci lá, me criei e já quando estava com essa idade de 61 anos 

fui morar numa rua que tem o esgoto podre, carro pra passar é uma dificuldade, 

moto também (informação verbal)
58

. 

 

A evidente falta de compromisso dos órgãos governamentais e das instituições 

responsáveis pela estrutura de abastecimento humano e saneamento básico repercute na baixa 

qualidade da saúde da população, como se observa, a seguir. 
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Efeitos sobre a saúde 

 

 

As rupturas nos modos tradicionais de vida acumularam diferentes impactos, de 

distintas ordens, incluindo agravamento dos problemas de saúde da população. Os assentados 

informam que as suas comunidades de origem eram atendidas por postos de saúde, 

regularmente instalados. Todavia, em 2006, Lins (2006) registrou apenas dois postos de 

saúde, um em Pedro Velho (maior comunidade afetada) e outro em Cajá e apenas um agente 

de saúde.  

As enfermidades registradas por Lins (2006), mais comuns, foram: diarréia, doenças 

respiratórias, doenças de pele e verminoses, acometimentos relacionados à falta de 

saneamento básico, à contaminação das águas da barragem ao destino irregular de resíduos 

sólidos e líquidos, à má situação sanitária dos domicílios e, também, aos níveis educacionais 

alcançados pelas comunidades. Durante sua pesquisa, Lins notificou vários sintomas de 

doenças apresentados pela população pesquisada: diarréia, dores pelo corpo, inchaço nos 

membros, fraqueza, vômitos, anemia, infecção respiratória, febre, alergias, desidratação, 

hipertensão, cansaço, dores musculares, dor de cabeça, dentre outros. 

Conforme relato da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana (2007), foram verificados vários casos de diabetes e hipertensão, mesmo entre os 

jovens. A Comissão verificou que nenhuma das comunidades visitadas, em 2007, possuía 

ambulância e, também, que faltavam médicos, enfermeiros, medicamentos e até material de 

primeiros socorros para o atendimento dos doentes. 

A referida comissão observou que, em Pedro Velho, estava em construção, desde o 

ano de 2002, um posto de saúde cujas obras estavam estagnadas, tendo sido retomadas, 

apenas, dois dias antes de sua visita à comunidade, conforme trecho que se segue. 

 

Na comunidade de Pedro Velho, no município de Aroeiras, está em construção, 

desde 2002, um posto de saúde. As obras estiveram paradas por vários anos, tendo 

sido retomadas dois dias antes da visita da Comissão Especial ao local. Todavia, em 

que pese a ausência de local apropriado para o atendimento, Pedro Velho conta 

com os serviços de uma médica contratada pela Prefeitura, que trabalha em uma 

casa de placa adaptada para essa finalidade, durante três dias da semana. A 

assistência é precária, vez que a comunidade abriga quase 500 famílias 

(COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

PESSOA HUMANA, 2007, p. 14, grifo do autor). 

 

Portanto, as comunidades contam com uma precária assistência à saúde, de forma que 

esse direito fundamental não vem sendo garantido, conforme ratifica o depoimento de uma 
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entrevistada: “E lá no lugar da gente, a gente tinha o mercado, tinha colégio, tinha o posto 

médico. Hoje, aqui na vila, o médico vai atender os doentes numa casinha de placa” 

(informação verbal)
59

. 

 

 

Agravamento dos problemas educacionais 

 

 

Antes da construção da barragem, as comunidades possuíam escolas funcionando 

regularmente, contudo, os reassentamentos não foram contemplados com infraestrutura 

educacional. Nos conjuntos habitacionais rurais, no entorno de Acauã, são verificados vários 

problemas no campo educacional, como por exemplo: insuficiente infraestrutura educacional, 

com deficiência na estrutura física e operacional das escolas, corpo docente reduzido e 

carência de pessoal de apoio; baixo nível de escolaridade, com um grande número de pessoas 

com ensino fundamental incompleto; e altos índices de analfabetismo. Crianças, jovens e 

adultos ou na estudam, ou estudam sob péssimas condições. O seguinte depoimento descreve 

e avalia a situação da falta de estrutura educacional da comunidade: 

 

Não tem escola e nem posto de saúde. Os professores ensinam numa casa de placa 

dessas. É uma professora só para ensinar 3ª e 4ª séries, então, ela divide, coloca uma 

turma no quarto e a outra na sala. Ela dá aula de um lado e dá aula do outro. Quando 

ela está na sala os alunos que ficam no quarto fazem uma baderna, porque não tem 

condições. O aluno de 4ª série é criança e a professora sente muita dificuldade. 

Várias mães de família chegam pra ela e dizem que seus filhos estão aprendendo 

isso é aquilo de errado, mas não é culpa deles. A culpa é da falta de estrutura. Não 

tem uma boa estrutura pra educar. É horrível lá nesse ponto da educação 

(informação verbal)
60

. 

 

Os prédios escolares que existiam nos povoados, antes da construção de Acauã, não 

foram todos substituídos nos novos locais de moradia. É extremamente precário o 

funcionamento nas casas de placas pré-moldadas, improvisadas para receber os alunos e os 

professores, conforme depoimento acima. Esta situação de precariedade é corroborada na 

passagem, a seguir: 

 

                                                 
59

 Informação fornecida por Silva, M. T., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 61 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
60

 Informação fornecida por Valente, M. P., moradora de Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 24 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 



134 

 

Em algumas comunidades, as professoras contratadas pela Prefeitura lecionam em 

igrejas ou nas casas de placa, adaptadas pelos próprios moradores, em condições 

bastante precárias. Muitas dessas chamadas escolas não possuem banheiro, nem 

água. A iluminação e a ventilação são inadequadas, vez que algumas janelas são 

fechadas para abrigar a lousa. A professora não tem condições de circular pela sala, 

tamanho o aperto. Além disso, leciona em mais de uma sala ao mesmo tempo. Falta 

material escolar, água e a merenda é precária (COMISSÃO ESPECIAL DO 

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 

13). 

 

A Figura 18 apresenta a imagem de uma escola da Vila Melancia, em Itatuba, que 

funciona em uma das casas de placas construídas para a população, asseverando a 

improvisação da estrutura educacional das comunidades. 

 

 
Figura 18: Escola em uma casa de placa, Vila Cajá, Itatuba, Paraíba, 2010 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2010) 

Cedido pelo MAB-Paraíba. 

 

Segundo uma das lideranças do MAB em Vila Nova de Pedro Velho, havia duas 

escolas que atendia a população. Transferida para a Vila Nova de Pedro Velho, o maior 

conjunto habitacional, a população passou a contar com apenas um prédio escolar, para 

abrigar tanto a escola municipal como a escola estadual. Afirmou que “Como não há vagas 

para todos, crianças de até nove anos são obrigadas a estudar no turno noturno, ou a se 
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deslocarem para escolas de Aroeiras, fato que provoca muita insatisfação” (informação 

verbal)
61

. 

A condição de acesso à escola dos moradores da Vila Costa é ainda mais difícil, 

agravada pelo problema da falta de vias de acesso e de transporte, como afirmam os 

depoimentos a seguir:  

 

Outra coisa perdida foi o acesso à estrada, que era favorável e não temos mais. Nós 

também sofremos por causa do carro dos estudantes, porque são dois colégios onde 

a maioria estuda e é somente um carro pra carregar os alunos do Pernambuco e da 

Paraíba. Quando os alunos da Paraíba não têm aula a gente que estuda no 

Pernambuco não vai porque o motorista não quer levar. Passou até dois meses sem 

ninguém estudar porque não tinha carro (informação verbal)
62

. 

 

Antigamente a minha vida era totalmente diferente. Eu amava morar na Ilha Grande. 

Nós tínhamos de tudo é hoje nós procuramos algo na comunidade do Costa e não 

encontramos. Antigamente nós tínhamos como nos deslocar para os demais 

municípios e hoje não tem nenhum acesso. A comunidade do Costa está em 

completo abandono. Hoje, o acesso que temos é apenas para Pirauá e, se estiver 

chovendo, nós não conseguimos ir. Indo até a barragem é preciso tomar um barco 

pra poder chegar à comunidade de Pedro Velho e o transporte terrestre que circula é 

somente moto ou caminhão (informação verbal)
63

. 

 

Outro depoimento ratifica a situação: “A escola era perto e agora, lá no Costa, pro 

cabra estudar tem que pegar um carro pra ir pra Pirauá [distrito do município de Macaparana, 

Pernambuco], ir no caminhão. Fica mais difícil pra pessoa estudar” (informação verbal)
64

. 

Especialmente, o problema da educação dos reassentados é preocupante e merecerá 

atenção em capítulos subsequentes. 

 

 

Perdas nas normas, valores e crenças das comunidades 

 

 

Pessoas que conviviam durante muitos anos viram seus laços comunitários desfeitos, 

pois várias famílias se dividiram, nos diversos assentamentos. Isso gerou muita instabilidade, 

como afirma o depoimento: 

                                                 
61

 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
62

 Informação fornecida por Vasconcelos, M. J., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 45 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
63

 Informação fornecida por Silva, M. C., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 21 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
64

 Informação fornecida por Silva, J., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 15 anos, em entrevista concedida 

em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 



136 

 

 

Eu morei lá na Ilha Grande há mais de 20 anos e a gente foi transferido para a Vila 

do Costa, porque o Prefeito foi quem deu o chão e foram construídas essas casas, 

por causa da construção da barragem. O pessoal ficou dividido pra uns e outros 

lugares (informação verbal)
65

. 

 

Outra pessoa, em entrevista, também se pronunciou a respeito: 

 

Antes aquele povo todo vivia junto. Agora se separou. Tem uns que você nem sabe 

notícia. Sinto falta da casa, da história que tinha. Você viver 16 anos em um lugar e 

quando pensa que não, de uma hora pra outra, acaba tudo e você se vê em um lugar 

que não faz sentido. Aquela coisa sem graça você não quer entender. Pensar que o 

seu lugar de criança está ainda ali, só que debaixo da água (informação verbal)
66

. 

 

A saída de seus locais tradicionais de vida repercutiu sobremaneira na população idosa 

que já tinha mais tempo de vida no lugar e, portanto, mais raízes, mais história, valores e 

crenças mais arraigados. Inclusive, durante visita in loco, foram colocadas narrativas de 

pessoas idosas que morreram de tristeza e de saudade depois que se mudaram para as Vilas. 

Uma senhora entrevistada expressa suas perdas materiais e imateriais, dizendo: 

 

Já estou com 61 anos e criei meus filhos lá. Hoje eu não moro na minha casa 

própria porque não tenho condições de fazer a casa, porque o dinheiro que eles me 

deram foi 3.000 reais e não dava pra fazer a casa. Então, a minha história passou a 

morar dentro das águas (informação verbal)
67

. 

 

Não menos difícil foi para os mais jovens deixarem para trás, de forma compulsória, 

suas histórias de vida construídas nos antigos locais, conforme sugere o depoimento: 

 

No começo, é uma reviravolta na sua vida tão grande que você pensa até que é 

mentira, que não está acontecendo. Só que, depois, você vê que não tem jeito 

mesmo; tem que seguir em frente do jeito que está. Foi uma mudança muito grande. 

Você acostumada a morar em um lugar, desde que você nasceu, passar um bom 

tempo lá... Nunca passou pela minha cabeça de sair daquele lugar da maneira que a 

gente saiu. É provável você sair para morar em outro lugar, mas não ter sido 

atingido por barragem. Há muito tempo comentavam que iria acontecer, só que a 

gente não acreditava, porque quando chegava o tempo que eles diziam que iriam 

fazer a barragem, nunca acontecia. Foi tanto que a gente não acreditou. Depois que a 

gente viu realmente que eles chegaram na casa da gente e pegaram o nome, medindo 

a casa, perguntando se ia querer indenização ou a casa. Mesmo assim, a gente 

continuou não acreditando. Só depois, começaram a construir a vila onde a gente 
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mora agora, e a ficha caiu, foi caindo. A gente viu realmente que ia acontecer a 

barragem (informação verbal)
68

. 

 

O deslocamento da população para os vilarejos provocou várias formas de insatisfação 

entre as pessoas, também, devido à diminuição do distanciamento entre elas. Os moradores 

passaram a viver aglutinados nas casas, construídas muito próximas umas das outras, o que 

provocou, desde o início, desconforto e conflitos entre os vizinhos, como afirma outra 

interlocutora: “A continuação dessa barragem só trouxe problemas pra nossa vida porque 

antes a gente morava separadamente e não tinha fofoca. Hoje ocorre muito atrito lá nessa vila, 

tem muitas discussões” (informação verbal)
69

. 

Anteriormente estes conflitos eram minimizados ou inexistentes porque a distância 

entre as moradias era maior e a população tinha suas ocupações tradicionais. Para os 

moradores, a ociosidade, principalmente entre os jovens, é o principal motivo dos conflitos 

entre as famílias.  

Outro depoimento confirma um problema mencionado durante vários diálogos, 

durante as visitas in loco: 

 

Eu estou nessa idade já, com 61 anos, e meus filhos nasceram lá. Eu criei os quatro 

lá. Tenho pessoas mortas e está tudo debaixo das águas. O que eu tenho que contar é 

que não tem um cemitério lá e se morrer uma pessoa a gente tem que depender de 

prefeito pra enterrar, pra levar pra Aroeiras, porque fica muito longe. Não tem nada 

de bom lá. Não tem nada não (informação verbal)
70

. 

 

Os moradores mostraram-se muito revoltados com esse problema da submersão dos 

cemitérios das localidades pelo enchimento do lago, sem que os restos mortais dos seus 

familiares fossem retirados e transferidos para outro local. Inclusive não foram ativados novos 

cemitérios, fato que obriga os moradores dos conjuntos habitacionais a enterrarem seus mortos 

nas sedes dos municípios. 
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Condições e oportunidades de lazer 

 

 

Durante entrevista, um adolescente entrevistado emitiu sua opinião sobre o lugar onde 

morava antes da construção do reservatório, indicando a importância do Rio Paraíba para o 

lazer da comunidade: “Eu gostava muito de onde eu morava. Lá tinha tudo que eu queria tinha 

a beira do rio pra tomar banho. Tinha várias coisas. Eu jogava bola com meus amigos, nas 

areias, com meus primos” (informação verbal)
71

. 

Os moradores reclamam do fim das festas comunitárias. Uma entrevistada se refere à 

interrupção da tradicional festa de São Sebastião, dizendo: “Tinha, também, uma festinha lá 

todo ano. Desde que eu nasci que todo ano tinha essa festinha lá. Era de São Sebastião, no dia 

19 de janeiro” (informação verbal)
72

. 

Os assentamentos, também, não contam com espaços de lazer, sejam praças, campos 

de futebol, quadras, salas de projeção, locais para manifestações culturais, encontrando-se 

privados de qualquer espécie de lazer comunitário. Um morador entrevistado rememora: 

“Antigamente eu morava em Pedro Velho. Lá eu tinha meu lazer, tinha pracinha, tinha nosso 

rio pra gente jogar bola e, de noite, tinha a pracinha pra gente assistir TV, bater papo. Hoje, eu 

procuro isso e não tenho” (informação verbal)
73

. 

O fato de não haver mais praças reduziu, sensivelmente, a interação comunitária. 

Além de não haver espaços públicos para atividades de lazer, não existe fomento a estas 

atividades. 

 

 

Segurança pública 

 

 

Segundo os moradores, antes da construção da barragem, as comunidades contavam 

com um serviço de segurança, raramente acionado pela falta de demanda. Porém, a 

degradação social e econômica que afetou a população provocou a elevação dos conflitos e 
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dos episódios de violência, problema associado ao aumento do número de casos de 

alcoolismo. Nesse sentido, 

 

após a construção da barragem houve acentuada degradação social. A alteração no 

meio de vida da comunidade (população rural que foi assentada em vila urbana) 

aliada à ociosidade, à falta de condições econômicas de prover a subsistência, ao 

aumento do alcoolismo e à convivência forçada, ocasionaram o surgimento de 

conflitos existenciais e mesmo de ações de violência, não reprimidas por falta de 

um posto policial no local (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 15). 

 

A Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2007), 

para ratificar o evento da violência nas comunidades, chama a atenção para o caso da 

comunidade de Pedro Velho, que existia há mais de 200 anos e não havia registro de 

homicídios na memória dos moradores contatados. Informa que o primeiro homicídio no 

assentamento Vila Nova de Pedro Velho aconteceu em 2004 e acrescenta que, até 2007, 

foram registrados 8 homicídios. Ultimamente têm sido frequentes os casos. 

Nesse item vale registrar a recente morte por assassinato de Odilon Bernardo da Silva, 

uma das lideranças locais do MAB-Paraíba
74

, crime ocorrido nas ruas da Vila Nova de Pedro 

Velho, próximo a sua residência. A morte prematura do líder comunitário ocorreu em 30 de 

julho de 2009, tendo sido noticiada na imprensa local (MEDEIROS, 2009; REDAÇÃO 

JORNAL DA PARAÍBA, 2009), dentre outros meios de comunicação. Esse evento motivou a 

realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Aroeiras, para discutir o 

aumento da violência, da criminalidade e o problema da impunidade no município. Além 

disso, foi realizado um ato público no local do crime. Tais eventos ocorreram em 8 de agosto 

de 2009 e ambos anunciaram a hipótese do crime ter sido cometido motivado por 

divergências e interesses políticos, além de terem reclamado a necessidade de investigação e 

punição dos culpados. 

Afora esse evento trágico, ocorreram anúncios de ameaças de morte dirigidas a outras 

lideranças do MAB-Paraíba, que foram obrigadas a deixar a comunidade, mudando-se com 

toda a família, em busca de segurança em outros locais.  
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Informação e assistência jurídica 

 

 

A população atingida sofre, também, com a falta de informação e de assistência 

jurídica. Antes, durante e após a construção da barragem, os moradores permaneceram e, 

ainda, permanecem desinformados acerca dos direitos que possuem e, além disso, não tiveram 

acesso à assistência jurídica integral e gratuita. Muitos que necessitaram do amparo jurídico 

não tiveram condições de pagar honorários advocatícios e custas processuais. Desamparados 

pelas instituições jurídicas e desconhecendo o funcionamento da Defensoria Pública, muitos 

não sabem o que fazer, o que pedir e a quem pedir. 

Uma evidência desta situação é o fato de muitos moradores não terem registro civil. 

Muitos retardatários não conseguem fazer o registro civil porque embora este serviço seja 

gratuito, os cartórios exigem a apresentação de certidões negativas cuja cobrança foge das 

suas possibilidades financeiras. Outro evento comum se refere ao grande número de idosos e 

trabalhadores rurais que não conseguem aposentadoria, mesmo já tendo condições de obter o 

benefício, porque não consegue comprovar, junto ao órgão competente, o tempo de serviço 

rural ou não sabe como fazer o pedido pelas vias jurídicas. 

Além disso, pelo menos até 2007, nenhum assentado possuía documentação relativa à 

propriedade do imóvel que receberam e em que residem, como informa a Comissão Especial 

do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 

 

após vários anos da construção da barragem, os moradores não receberam nenhuma 

documentação relativa ao imóvel que ocupam. [...] a única forma de garantirem a 

manutenção da posse dos mesmos é não se ausentando da casa, uma vez que a 

ausência, por dois dias apenas, pode proporcionar a sua ocupação por outras famílias 

igualmente desassistidas (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA 

DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 13). 

 

Dessa forma, os assentados são submetidos a uma situação de instabilidade, 

ignorando, até mesmo, a situação jurídica em que se encontra o imóvel em que residem. 
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Assistência social 

 

 

Faz-se necessário observar que, segundo os moradores, antes da barragem, as 

comunidades funcionavam com certo grau de autosuficiência, não sendo tão dependentes de 

programas assistenciais. Entretanto, desde o advento de Acauã até os dias atuais, as famílias 

dos atingidos, além de terem perdido a condição de vida que possuíam antes da construção da 

barragem, sofrem com o problema da falta de assistência social. Conforme relatório da 

Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2007, p.8) 

“atualmente, falta água e comida nas comunidades. Para a maioria desses assentados, se não 

fossem as cestas básica que lhes são distribuídas, já teriam morrido de fome”. 

Conforme depoimento de liderança do MAB-Paraíba, nem todas as famílias são 

beneficiadas por programas sociais do Governo Federal, pois muitos são os potenciais 

beneficiários, embora não saibam como fazer valer o seu direito e “ [...] o fato de não 

receberem informações acerca desses programas, inviabiliza o pleito. Muitos não têm acesso 

aos mesmos pela falta dos documentos de identidade” (informação verbal)
75

. 

 

 

Vias de acesso, transporte público e comunicação 

 

 

Antes da construção da barragem, iniciada em 1999 e concluída em 2002, as antigas 

comunidades de Melancia, Cajá, Pedro Velho, Junco, Cafundó entre outras, deslocavam-se 

com facilidade às sedes dos seus municípios, a outros municípios do Estado e, também; ao 

vizinho Estado de Pernambuco. Para esses locais, inclusive, era escoado o excedente da 

produção agrícola e pecuária, das referidas comunidades. 

Os moradores queixam-se, frequentemente, da situação atual caracterizada pelo 

precário acesso e pela submersão nas águas das vias de acesso que interligavam as 

comunidades. Nenhuma das comunidades é beneficiada por transporte público coletivo. Os 

deslocamentos são feitos através de caronas ou de transportes alternativos pagos, sem 

legalidade, como motocicletas, caminhonetes, dentre outros. 

Uma das entrevistadas fala especificamente da situação da Vila do Costa, onde reside: 
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Essa comunidade é muito difícil porque ela fica muito longe da cidade onde a gente 

morava e não tem acesso. O acesso que nós temos é através da barragem e é muita 

dificuldade. Essa Vila não era pra ter sido construída lá, porque ficou longe da 

barragem, longe da estrada de acesso e longe de tudo. Ela ficou como um verdadeiro 

acampamento, não parece ser uma vila (informação verbal)
76

.  

 

A comunidade de Costa apresenta a situação mais grave, pois a via de acesso terrestre 

se encontra em péssimo estado. Para realizar a viagem da comunidade de Melancia para a 

comunidade do Costa são necessárias praticamente três horas, usando veículo de tração nas 

quatro rodas. Com outro tipo de veículo o percurso levaria mais tempo e, talvez, não fosse 

concluído (informação verbal)
77

. 

O problema da submersão das vias de acesso e a falta de construção e manutenção de 

novas vias afetaram, sobremaneira, a população da Vila Riachão, como indica a seguinte fala: 

 

Eu não sou atingida diretamente pela barragem, mas mesmo assim, eu me sinto 

como uma atingida, porque minha casa não ficava em nenhuma das regiões que a 

água cobriu, mas as nossas vias de acesso pra outras cidades, a escola e o posto 

médico que eram lá em Pedro Velho foram cobertos. É por isso que me sinto 

realmente atingida pela barragem e não só eu, mas todos os que moram lá na minha 

comunidade (informação verbal)
78

. 

 

Outra participante da pesquisa confirmou que, na sua comunidade, Vila Melancia, 

além do problema das vias de acesso, há problemas de comunicação, quando diz: “Hoje na 

comunidade só tem um telefone público e são 105 famílias para usar um telefone. As estradas 

são horríveis”(informação verbal)
79

. 

Assim, sob vários ângulos, a construção de Acauã provocou rupturas nos modos de 

vida de pessoas, famílias e comunidades atingidas, com o agravamento de vários problemas e 

com o evidente desrespeito aos direitos humanos. 

Em síntese, somam-se aproximadamente 4.500 pessoas que não dispõem de acesso a 

terras agricultáveis, oportunidades de trabalho, moradia digna, educação de qualidade, saúde 

pública, assistência social, água tratada, sistema de esgotamento sanitário, segurança pública, 

áreas e atividades de lazer, pavimentação, praças públicas, comércio local, farmácias, linhas 
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de transporte coletivo, matadouros, hortas comunitárias, cemitérios. Também não possuem 

órgãos administrativos ou representação estatal instalados nas comunidades. 

O típico ambiente rural vivenciado pelas comunidades foi transformado e as pessoas 

entrevistadas recordaram, saudosas, o antigo modo de vida, que foi interrompido. 

Finalmente, mediante visita aos conjuntos habitacionais de Vila Nova de Pedro Velho, 

Melancia, Cajá, Riachão, Água Paba e Costa, parece se efetivar a preocupação governamental 

apenas com o deslocamento físico dos moradores, sem uma avaliação dos impactos 

socioeconômicos que as famílias sofreram, e sem as medidas mitigadoras necessárias. 

 

 

3.3 MOBILIZAÇÃO DOS ATINGIDOS PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE 

ACAUÃ EM DEFESA DOS DIREITOS DE SOBREVIVÊNCIA MATERIAL E À 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

 

No planejamento das grandes barragens, do ponto de vista oficial, são previstas várias 

ações visando à avaliação de alternativas de desenvolvimento e de atenuação dos impactos 

sociais, econômicos e ambientais causados pela implantação do reservatório, na bacia 

hidrográfica. Dentre essas ações, se destaca a realização do que deveria ser um criterioso 

levantamento de dados acerca das condições de vida da população, visando à identificação 

dos problemas locais, das potencialidades, dos impasses, das tendências e das possibilidades 

de mitigação dos efeitos. Nesse sentido, Lins (2006) ratifica que as implicações adversas da 

construção de barragens podem ser minimizadas mediante um planejamento criterioso, com a 

participação popular e pela incorporação de uma variedade de medidas mitigadoras. 

Por sua vez, o projeto de implantação do reservatório de Acauã na bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba, conforme as metas oficiais estabelecidas, comprometeu-se com o 

desenvolvimento regional e, consequentemente, com a melhoria na qualidade de vida da 

população atingida tanto na área de influência física, composta por parte da zona rural dos 

municípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba, quanto na área de influência funcional composta, 

além dos três municípios citados, pelos municípios de Campina Grande, Queimadas, Caturité, 

Boqueirão, Fagundes, Aroeiras, Itatuba, Ingá, Mogeiro, Salgado de São Félix, Itabaiana, Pilar 

São Miguel de Taipu e Juripiranga. Tais promessas de desenvolvimento incluíam a 

complementação do abastecimento de água de Campina Grande, a maior cidade da região, o 

abastecimento de água das demais cidades citadas acima, a perenização do rio, a regularização 
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do fornecimento de água nas áreas ribeirinhas, o desenvolvimento hidroagrícola e o 

desenvolvimento da piscicultura nas áreas periféricas do reservatório (GOVERNO DO 

ESTADO DA PARAÍBA/SEMARH, 2000) 

Definidos os objetivos e as metas, o Governo Estadual previu os impactos ambientais, 

econômicos e sociais referentes ao reservatório de Acauã, definindo as medidas mitigadoras 

sistematizadas no EIA
80

, medidas essas associadas aos componentes impactados, bem como 

aos impactos potenciais. 

Além da empreiteira, vários órgãos oficiais estavam envolvidos para a 

operacionalização das medidas mitigadoras, quais sejam: a Secretaria Extraordinária do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba (SEMARH), Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Secretaria de Saúde do Estado 

da Paraíba (SESA), Instituto Butantã (BUTANTÃ), Departamento de Estrada e Rodagem da 

Paraíba (DER-PB), Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba (CAGEPA), Serviços 

Autônomos de Eletrificação da Paraíba (SAELPA), Prefeitura Municipal de Aroeiras (PMA), 

Prefeitura Municipal de Natuba (PMN), Prefeitura Municipal de Itatuba (PMI), além de 

Igrejas, Fórum da Comarca, Exército e escolas. 

A despeito da variedade de órgãos oficiais e entidades envolvidas na concretização das 

várias medidas mitigadoras planejadas, algumas delas já aludidas no Capítulo I, foi possível 

observar in loco, bem como através dos vários documentos e depoimentos reunidos no âmbito 

da pesquisa, que a mitigação dos efeitos impactantes na área de influência de Acauã não 

ocorreu a contento. É notório que o processo das perdas culturais, econômicas e sociais 

vivenciado pelas populações atingidas foi minimizado e até desconsiderado pelo Estado, ao 

não aplicar as medidas mitigadoras dos impactos anteriormente previstos em seus próprios 

documentos oficiais, alusivos à Barragem de Acauã. 

Todo o sofrimento da população atingida pelos impactos resultantes da construção e 

do enchimento do lago de Acauã e, obviamente, pelo não cumprimento das promessas 

governamentais motivou o protesto organizado das famílias atingidas, configurando-se como 

um processo de mobilização. As reivindicações, desde o princípio, incluíram melhorias 

quanto ao reassentamento, moradia, reavaliação de processos de indenização e crédito rural. 

                                                 
80

 Por meio do Ministério Público Estadual, o MAB-Paraíba teve acesso a documentos da Barragem de Acauã, 

incluindo o EIA, documento de difícil acesso, que fica disponível para consulta pública, apenas, no prédio da 

biblioteca da SEMARH, em João Pessoa. Os líderes do MAB-Paraíba disponibilizaram esse documento para a 

presente pesquisa. 
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Para compreender o teor das reivindicações, é oportuno fazer referência ao 

planejamento da ação governamental em termos de medidas mitigadoras, cuja falta de 

concretização tem trazido vários prejuízos e tem motivado os conflitos entre os atingidos e o 

Estado, desde o planejamento e construção da barragem até os dias atuais. 

O EIA descreve e avalia os impactos e medidas de mitigação para serem aplicadas na 

área de influência física e na área de influência funcional da barragem. A população, por sua 

vez, vivenciou os impactos, esperou e, ainda espera pelas medidas minimizadoras de tais 

efeitos.  

Os textos oficiais, tecnicamente, circunscrevem os efeitos provenientes da construção 

de uma barragem e quais ações devem ser colocadas em prática para atenuar os impactos. 

Nesse sentido o EIA de Acauã, pelo menos na visão de quem não pertence à área de 

investigação específica, abrange várias ações impactantes e as respectivas formas de atenuá-

las a contento
81

. 

No âmbito do presente trabalho, a análise do documento motivou a exposição de 

algumas ações e uma breve avaliação da situação verificada na prática. Portanto, a título de 

sistematização, seguem os principais impactos e medidas planejadas, seguidos de breves 

considerações acerca do alcance e/ou cumprimento de tais medidas, as quais estão 

relacionadas tanto aos aspectos naturais como ao meio antrópico, que se interrelacionam. Para 

tanto, é mister um traslado ao cenário onde foram instalados os canteiros de obra e o território 

envolvente, num esforço por visualizar duas paisagens: a primeira correspondente ao período 

anterior à construção de Acauã e a segunda, referente ao processo de construção e enchimento 

do lago. 

Por ocasião das obras do reservatório de Acauã, foi prevista, no EIA, como uma das 

primeiras ações impactantes, o manejo da fauna, efetuado, concomitantemente, com o 

desmatamento. Previram-se e ocorreram pequenos incrementos na oferta de emprego, com 

reflexos sobre o nível de renda, além da criação de subprodutos como carvão, lenha e 

madeira. Dessa forma, foi planejado o desmatamento zoneado para a erradicação da cobertura 

vegetal da área da bacia hidráulica, prevendo o beneficiamento do bioma aquático. Tal 

desmatamento deveria estar associado a várias ações mitigadoras, dentre elas: o manejo da 

fauna, com o salvamento de indivíduos que retornassem ao antigo habitat; o desmatamento 

zoneado respeitando a época de procriação da maioria dos pássaros; o peixamento do 

reservatório, com espécies destinadas à recomposição da ictiofauna e/ou à pesca comercial; 

                                                 
81

 Para mais detalhes, consultar documento original em Governo do Estado da Paraíba (2000). 
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disponibilidade de alimento natural para a ictiofauna; o combate a doenças de veiculação 

hídrica; e a melhoria da qualidade da água para fins de abastecimento doméstico, prevenindo 

a eutroficação do lago. 

Quanto ao manejo da fauna terrestre e ornitofauna, o projeto incluiu a implementação 

de uma operação de manejo dos animais com dificuldades de locomoção para áreas de 

reservas ecológicas, captura e encaminhamento de animais peçonhentos ou debilitados para 

instituições afins, alerta à população e às autoridades quanto ao perigo do êxodo de animais 

peçonhentos, aparelhamento dos postos de saúde da região, especialmente com estocagem de 

soros antiofídicos, dentre outras medidas mitigadoras. 

Não obstante as várias medidas previstas para abrandar os efeitos da interferência no 

meio ambiente, com a implantação dos canteiros de obras, a população, descontente com o 

advento da barragem, testemunha as lacunas nesse processo, vez que nem toda a vegetação, 

juntamente com a fauna, foi retirada, permanecendo submergida no reservatório, o que 

interferiu na qualidade da água, devido à decomposição orgânica e hipereutroficação artificial, 

processo este já mencionado neste capítulo, tendo como referência a pesquisa de Lins (2006). 

Em todo caso, o próprio EIA anuncia os efeitos danosos das obras de engenharia e do 

enchimento precipitado do lago, nas duas passagens destacadas a seguir: 

 

Em contrapartida, a submersão da cobertura vegetal com a formação precipitada do 

lago no último período chuvoso provocou o seu apodrecimento e consequente perda 

da qualidade da água represada, com reflexos negativos temporários sobre o bioma 

aquático, além de destruição do habitat da fauna terrestre e alada (GOVERNO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, 2000, p. 146). 

 

O descompasso existente entre a implantação das obras de engenharia e o 

desenvolvimento das demais atividades pertinentes ao projeto do reservatório, resultou 

no represamento de um volume significativo d’água por ocasião do último período 

chuvoso, provocando a submersão da cobertura vegetal de uma área parcial da bacia 

hidráulica, o que certamente contribuirá para a perda temporária da qualidade da água 

aí represada pelo apodrecimento da vegetação. O desmatamento da área da bacia 

hidráulica que ainda não foi submersa provocará o desencadeamento de processos 

erosivos favorecendo o carreamento de sedimentos para os cursos d’água, provocando 

turbidez (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000, p. 139). 

 

Entretanto, é possível verificar que, porventura, com a intenção de amenizar o forte 

impacto da construção de Acauã sobre o meio ambiente, trechos do EIA atenuam os efeitos 

desse processo. Com relação ao desmatamento da área do reservatório e seus efeitos sobre a 

fauna aquática e terrestre, se lê: 

 

A cobertura da área do reservatório encontra-se preservada nas vertentes mais altas 

(cerca de 40% da área) e sua fauna apresenta-se mais ou menos diversificada. As 
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áreas de várzeas e baixas vertentes apresentam-se, por sua vez, ocupadas por 

cultivos agrícolas, capoeiras e campos de macegas. A erradicação quase total da 

vegetação da bacia hidráulica do reservatório resultará, portanto, em perdas não 

muito significativas no patrimônio florístico. Haverá destruição do habitat da fauna, 

podendo provocar extinção de algumas espécies, alterando as sua composição. [...] 

Os impactos sobre a fauna terrestre e a avifauna serão irrelevantes, visto que será 

efetuado o desmatamento da área da bacia hidráulica que ainda não foi submersa e o 

manejo da fauna. Apenas alguns indivíduos da fauna que retornarem ao antigo 

habitat serão alvo de operações de salvamento (GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, 2000. p. 146). 

 

Segundo o planejamento governamental, a manutenção da qualidade da água 

represada compreende, ainda, o monitoramento do nível do reservatório e a implantação de 

sistemas de esgotamento sanitário dos municípios envolvidos. Pelo visto, no levantamento da 

situação das comunidades realizado neste capítulo, por ocasião das informações acerca das 

localidades atingidas, o problema da falta ou precariedade do esgotamento sanitário 

permanece até hoje, sem perspectivas de solução em curto, médio e até longo prazos. 

O projeto de Acauã previu, inclusive, os problemas decorrentes da própria instalação 

do canteiro de obras sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Foi visto, então, 

que os desmatamentos e movimentos de terra deixaram os solos expostos à ação dos agentes 

erosivos, resultando em carreamento de sólidos para o leito dos cursos de água, na turbidez 

das águas, além da redução da infiltração de águas das chuvas, pois “o solo desnudo permite 

uma maior velocidade da água que desliza sobre sua superfície, prejudicando a recarga do 

aquífero cristalino” (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000, p. 157). Portanto, as 

promessas de que a construção da barragem incidiria, positivamente, sobre os valores 

paisagísticos, com os devidos cuidados para manutenção da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, permanecem passíveis de questionamento quanto a sua concretização. 

A execução da obras de engenharia, obviamente, previu, além dos desmatamentos: os 

movimentos de terra efetuados durante a construção das edificações do reservatório, a 

exemplo de cortes, terraplanagem; a abertura de estradas de serviços; a extração, o transporte 

e o retrabalhamento de materiais de empréstimo; a poluição sonora resultante do barulho das 

máquinas e caminhões pesados e do uso de explosivos; além da poluição do ar através da 

poeira. Enfim, todas estas ações impactantes sobre o meio ambiente, durante a construção da 

barragem, resultaram, como prevê o planejamento oficial, na degradação da área de influência 

física de Acauã. Nesse sentido, 

 

Os desmatamentos e os decapeamentos dos solos trarão danos ao patrimônio 

florístico, principalmente na mata ciliar, pois as jazidas de areia se situam às margens 

dos Rios Paraíba e Paraibinha. A fauna terrestre e a avifauna perderão os seus habitats 

e migrarão para as áreas periféricas, passando a competir com a fauna aí existente em 
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termos territoriais e alimentares. A fauna e a flora aquáticas serão afetadas pela 

geração de turbidez e pelo assoreamento dos cursos de água. [...] O aumento da 

turbidez perturbará os hábitos da fauna aquática, além e causar danos à vegetação 

aquática, principalmente, ao fitoplâncton (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 

2000, p. 161). 

 

Como medida mitigadora, foi prevista a elaboração e implementação de um projeto de 

reconstituição paisagística das áreas degradadas, incluindo as áreas das jazidas de 

empréstimos, conforme trecho que se segue: 

 

O reflorestamento das áreas degradadas (jazidas de areia que não serão submersas, 

bota-foras e canteiro de obras, caso não tenha suas instalações reaproveitadas) 

reduzirá os níveis de erosão, e consequentemente o assoreamento e a turbidez dos 

cursos d’água, beneficiando todo o bioma aquático. Além disso, a fauna terrestre e a 

ornitofauna terão os seus habitats reconstituídos (GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, 2000, p. 161). 

 

Notadamente, tais impactos ao meio ambiente poderiam ter sido minimizados caso as 

medidas mitigadoras correspondentes tivessem sido tomadas desde o início da construção e 

nesses anos que sucederam a construção e o enchimento do lago. A visita in loco em algumas 

áreas do entorno da barragem e os depoimentos colhidos indicam a ausência de providências 

governamentais nesse sentido. 

Ademais, várias outras medidas foram planejadas, tendo como foco o beneficiamento 

do bioma aquático do manancial hídrico, dentre elas: a regularização da vazão e perenização 

do Rio Paraíba; o abastecimento de água doméstico; o controle do uso da água represada; o 

estabelecimento de outorgas e tarifação da água para evitar o seu uso desordenado; o 

suprimento do perímetro irrigado; a renovação periódica da água represada, evitando a 

eutroficação do reservatório; e o monitoramento da área de proteção do reservatório, com a 

manutenção de uma faixa de vegetação no seu entorno, servindo de filtro, evitando o seu 

assoreamento, pois servirá de barreira ao aporte de sedimentos e de material poluente, 

preservando a qualidade da água do reservatório e a sua capacidade de acumulação 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000). 

Estava prevista, também, a não adaptação de algumas espécies de peixes às novas 

condições de meio aquático formado no amplo habitat artificialmente construído, assim como 

a interrupção da migração dos peixes de piracema na época da desova e, consequentemente, a 

ocorrência da extinção de algumas espécies. Como medida mitigadora, o EIA previu a 

execução de obras que evitassem a interrupção da piracema. 

O Estado cuidaria para que o reservatório se mantivesse preservado, evitando o uso 

desordenado da água armazenada e o rebaixamento excessivo do seu nível, exigindo que o seu 



149 

 

uso seja pautado num rígido controle ambiental. Para isso, ocorreria a operação do 

reservatório de acordo com as vazões afluentes e estabelecimento do gerenciamento e 

controle do uso da água de acordo com programa a ser implantado pela Secretaria 

Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH). Visando à 

integridade de empreendimento como a disponibilidade dos recursos hídricos superficiais, 

também, foi prevista a manutenção da infraestrutura implantada para evitar o 

desencadeamento de processos erosivos ocasionados pelas chuvas ou por vazamentos ao 

longo do eixo do barramento. 

O Governo, também, se propôs a implantar o monitoramento da faixa de proteção do 

reservatório, uma faixa de vegetação com largura de 100 metros em torno da bacia hidráulica, 

além do monitoramento da qualidade da água e do processo de sedimentação do reservatório, 

propiciando uma melhoria substancial dos valores paisagísticos, tendo em vista que o 

reservatório foi implantado numa região semiárida e sujeita à secas periódicas. Dentre as 

medidas, foi incluída a implementação de um programa de educação ambiental direcionado à 

população que utiliza o reservatório. 

Tais ações mitigadoras não estão sendo levadas a efeito, vez que se verifica focos de 

poluição e de erosão na bacia hidrográfica, conforme constatação de Lins (2006), além de 

observação in loco, e o programa de educação ambiental não se efetivou, conforme 

depoimentos colhidos, dentre as pessoas atingidas pela barragem que colaboraram na 

pesquisa. 

Com relação à criação de empregos, durante o manejo da fauna e desmatamento, esse 

possível impacto potencial positivo sobre o nível de renda foi muito limitado devido ao 

caráter temporário, fato reconhecido pela população atingida e prejudicada quanto à 

desestruturação de suas atividades produtivas tradicionais. Inclusive, de modo geral, os 

trabalhadores da obra vieram de fora, contratados pela empreiteira. 

Sobre a desapropriação das terras, o EIA previu que uma das consequências seria o 

aumento do extrativismo vegetal (lenha e madeira) para obtenção de recursos financeiros, fora 

da bacia hidráulica do reservatório, ocasionando danos ao patrimônio florístico. Para 

minimizar tal efeito, o projeto apresentou como medida mitigadora a conscientização da 

população acerca dos limites das áreas a serem desmatadas. 

Quanto à remoção da infraestrutura existente na área da bacia hidráulica o EIA previu 

o impacto negativo, considerando os efeitos sobre a opinião pública, ao tempo em que 

propunha medidas mitigadoras. Foi prevista a implementação de um programa técnico de 

limpeza na área da bacia hidráulica, após demolição de habitações, currais, pocilgas, fossas, 
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com o tratamento adequado do material resultante. O documento contempla, ainda, clara 

preocupação com a remoção e realocação dos cemitérios existentes nas comunidades e com a 

exumação dos restos mortais. Para tanto, seria necessária a presença das famílias o que 

resultaria em fortes impactos psicológicos e emocionais. Todavia, essa medida não foi 

operacionalizada, resultando que os cemitérios e os restos mortais dos familiares dos atingidos 

permanecem submergidos. Este fato provoca muita revolta e desagravo, como visto 

anteriormente, compondo o teor das queixas registradas desde os primeiros contatos com os 

atingidos, em 2006, mantidos no âmbito da presente pesquisa. 

Outro aspecto que alterou significativamente o cotidiano dos atingidos foi a submersão 

de vários trechos de estradas vicinais, durante a formação do reservatório, dificultando e até 

impedindo o acesso a várias propriedades e o intercâmbio comercial entre as comunidades. 

Segundo o EIA foram submersos trechos das rodovias PB-090 (Cajá/Aroeiras) e PB 082 

(Natuba/Salgado de São Félix) e da estrada carroçável que interliga os povoados de Pirauá e 

Melancia às rodovias PB-082 e PB-090. Como medidas mitigadoras para esse impacto sobre a 

rede viária, estavam previstas, dentre outras ações, a realocação dos trechos submersos, com 

padrão de qualidade igual ou superior ao que existia antes, e a construção de ancoradouros. 

Além destas medidas, o EIA apresentou, como compensação, a alternativa de deslocamento 

através do próprio reservatório, servindo como hidrovia, tornando possível o uso de 

embarcações, considerado um meio de transporte mais econômico. 

Esse último argumento compensatório, na prática, não teve sustentação, assim como 

não se concretizou, satisfatoriamente, a realocação da rede viária. Durante os contatos com 

moradores de Pedro Velho, Melancia, Cajá, Costa e Riachão, foi possível verificar o seu 

descontentamento com relação ao problema. Protestam com veemência e lamentam as perdas 

sofridas pelas comunidades, prejudicadas com a interrupção da comunicação e circulação de 

pessoas e de veículos. Ademais o uso do reservatório como hidrovia é bastante precário e as 

embarcações não oferecem segurança. Para se deslocar da Vila Nova de Pedro Velho para o 

Costa, por exemplo, é preciso chegar até a barragem, tomar uma canoa até a outra margem e 

contratar um motociclista para fazer o percurso por uma estrada em péssimas condições. A 

alternativa apenas por via terrestre é muito longa e dispendiosa. 

Em acréscimo, tendo em vista o controle do uso do reservatório em benefício da 

manutenção da qualidade das águas, o EIA previu um programa de educação ambiental 

dirigido às pessoas atingidas e usuários em geral. Assim, foram prescritas várias ações, como: 

elaborar cartilha educacional, realizar palestras e seminários, promover reuniões com 

professores para implantação do enfoque ambiental nas disciplinas curriculares, divulgar 
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informações práticas de uso e conservação dos recursos naturais através de vários meios de 

comunicação. Essa proposta de conscientização da população estaria associada a um 

policiamento educativo visando à manutenção da faixa de proteção do reservatório, 

integrando nesta atividade a própria comunidade local. Nesse sentido, lê-se no EIA: 

 

A conscientização dos usuários do reservatório quanto às questões ambientais 

vinculadas à região, tais como: necessidade de preservação da faixa de proteção do 

reservatório, riscos de poluição dos recursos hídricos, uso e ocupação do solo 

adequado, deposição adequada do lixo doméstico, certamente impactará de forma 

benéfica todos os componentes citados (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 

2000, p. 143). 

 

Outro item que ocupa posição de destaque na descrição de impactos ambientais se 

refere à disponibilidade de solos para a formação do reservatório e a consequente medida 

mitigadora de indenização justa e em tempo hábil, já que: 

 

Serão inundados 1.725 ha de solos pertencentes a terceiros, dos quais a maior parte 

apresenta sérias restrições ao uso agrícola, que vão desde o risco de inundações 

periódicas durante o período chuvoso até a elevada saturação com sódio trocável. 

Cerca de 40% da área do reservatório mantém sua cobertura vegetal preservada e 

apenas 10% da área é explorada com agricultura estando o restante ocupado por 

capoeiras e campos de macegas (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB, 2000, p. 

141). 

 

É interessante notar, pela descrição da área destinada ao reservatório antes da 

inundação, a gravidade da situação ambiental, servindo de amostra para que se possa avaliar a 

situação dessa faixa do semiárido paraibano. O fato de, apenas, 10% das terras que foram 

submersas nas águas de Acauã serem, anteriormente, destinadas à agricultura e 50% dos 

recursos florísticos naturais estarem devastados, prevalecendo campos de macegas, conforme 

referência acima, ratifica a preocupação com a desertificação e confirma as dificuldades da 

população ali residente com relação aos meios de sobrevivência. 

Quanto ao plano de reassentamento da população, a SEMARH, através da FAC 

(Fundação de Ação Comunitária) realizou uma pesquisa que denominou de pesquisa 

socioeconômica, identificando o contingente populacional a ser remanejado das localidades 

de Pedro Velho, Cajá, Melancia, Cafundó, Ilha Grande e Junco, perfazendo um total de 2.525 

habitantes. As alternativas de reassentamento foram planejadas com base na caracterização 

sociodemográfica da população impactada, observando quatro premissas, a saber: 1) 

ajustamento ao perfil socioeconômico dos diferentes grupos identificados, do ponto de vista 

da experiência pregressa; 2) deferência às percepções e expectativas locais identificadas 
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quanto ao encaminhamento de soluções de realocação; 3) inclusão de medidas paralelas de 

equacionamento de aspectos relativos à infraestrutura social, urbana e econômica, tais como 

saúde, educação, habitação, abastecimento de água, acessos vários, identificação e apoio à 

produção; e 4) promoção da viabilidade econômica, de modo a fornecer à população afetada 

uma probabilidade razoável de manter ou melhorar o seu padrão de vida. 

O plano de reassentamento, sistematizado no EIA, apresentou algumas opções que 

deveriam ser discutidas com as famílias afetadas, incluindo: 

a) reassentamento nas áreas remanescentes indicadas. O plano deverá examinar os 

lotes caso a caso, levando em consideração a preferência do atingido, os solos, a 

declividade e outros fatores que influenciem a produtividade, para assegurar que 

cada família consiga o mesmo nível de produção que possuía anteriormente; 

b) reassentamento em novas áreas, para as famílias que escolherem esta opção. O 

plano de reassentamento deverá identificar os locais alternativos adequados para a 

nova habitação, com terras agricultáveis, a uma distância razoável de onde 

estavam anteriormente instalados; 

c) reassentamento urbano para as famílias que escolherem esta opção. O plano deverá 

identificar locais adequados nos centro urbanos vizinhos; 

d) compensação monetária: a compensação monetária da terra e ou benfeitoria deverá 

ter valor suficiente para reposição dos bens perdidos e/ou restabelecimento do 

nível de produção. 

O EIA de Acauã inclusive contemplou a possibilidade de considerar as alternativas de 

reassentamento propostas pela população alvo, ratificando a preocupação em projetar e 

viabilizar as soluções de reassentamento de modo que as famílias pudessem manter ou 

melhorar o nível de vida que possuíam. Ademais, a preocupação com a coletividade ficou 

expressa quando o EIA indicou que  

 

após a seleção das melhores alternativas de reassentamento, deverão ser elaborados 

os seus anteprojetos, os quais deverão contemplar as obras de engenharia relativas às 

habitações, rede viária, prédios públicos (escolas, postos de saúde, etc.), eletrificação 

e saneamento básico (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000, p. 225). 

 

Enfim, foram implementados os projetos de reassentamento dos atingidos de Acauã. O 

próprio EIA, como foi tardiamente elaborado, já trouxe referência sobre a construção das vilas 

de reassentamento, informando: 
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Encontra-se em implantação nas imediações de Pedro Velho a construção de uma vila 

de reassentamento, que contará com 150 casas pré-moldadas dotadas com saneamento 

básico, a qual será destinada a realocação da população dos povoados de Ilha Grande, 

Junco e parte de Pedro Velho. Ressalta-se, no momento, a necessidade de construção 

de outras vilas de reassentamento, as quais deverão contemplar a realocação das 

habilitações dos povoados de Cajá (103 habitações), Cafundó (61 habitações) e o 

restante das unidades habitacionais de Pedro Velho (188 casas), perfazendo a todo 435 

habitações a serem implementadas (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000, 

p. 217). 

 

Por oportuno, cabe registro a preocupação oficial com a elaboração de programas 

socioeconômicos destinados aos desalojados de Acauã, para manter os níveis de renda da 

população, em virtude da interrupção das suas atividades econômicas com a construção da 

barragem. Nesse sentido, se lê: 

 

Não se pode excluir dentro de um projeto de reassentamento, o estabelecimento de 

estratégias que assegurem a subsistência e ascensão social das famílias de agricultores 

que serão deslocados de suas atividades atuais. Isto se torna mais importante face à 

carência de alternativas viáveis em áreas que se caracterizam pelas limitações da 

agricultura de sequeiro e da falta de novas oportunidades de emprego (GOVERNO 

DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000, p. 226). 

 

Todavia a parte do EIA que anuncia a elaboração de tais programas socioeconômicos 

se apresenta muito sucinta, com pouco mais de meia página. Enfim, no material oficial 

acessado nesta pesquisa, não foram encontrados mais detalhes acerca dos mencionados 

programas socioeconômicos supostamente destinados aos atingidos por Acauã. No EIA foram 

colocadas, apenas, breves indicações quanto à (ao): 

a) necessidade de pagamento de emergência ou temporários aos atingidos; 

b) elaboração de propostas de geração de renda a serem submetidas à análise de pré-

viabilidade, considerando a disponibilidade de capital, demanda local, suprimento 

de insumos, mercados, transportes etc.; 

c) definição de modelos de produção relativos à irrigação e à pesca; 

d) respeito aos costumes e hábitos de manejo dos reassentados, por ocasião da 

introdução de inovações; 

e) apresentação de programas que visem à preparação dos futuros reassentados para 

absorção das novas tecnologias, incluindo treinamentos nas práticas da pesca 

comercial e informações em políticas governamentais, comercialização, 

armazenamento e cooperativismo. 

Concomitantemente aos problemas com os reassentamentos, estão os problemas com a 

desagregação das atividades produtivas e com a ausência das medidas mitigadoras para sanar 
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ou amenizar tal problema. Várias famílias se viram sem ter em que trabalhar para sobreviver, 

como se verifica em depoimentos, anteriormente transcritos neste trabalho, de pessoas das 

comunidades que foram entrevistadas. 

Nas conclusões e recomendações do EIA, os seus autores reconhecem os benefícios, 

mas, também, as lacunas e levantam dúvidas quanto ao mérito do empreendimento, 

especialmente quando se referem aos impactos negativos sobre o meio antrópico da área de 

influência física. Nesse sentido, ponderam que  

 

[...] o reassentamento de um número expressivo de famílias constitui impacto 

localizado significativo, o qual dependendo da efetivação das medidas a serem 

tomadas, no projeto de reassentamento, para minimização e reparação dos transtornos 

causados à população atingida, poderá constituir dúvidas quanto ao mérito do 

empreendimento (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2000, p. 256). 

 

O EIA registrou, ainda, o reconhecimento de que a população desalojada não se 

encontrava satisfeita com os procedimentos que estavam sendo adotados no processo de 

reassentamento, pois foram mencionadas as reclamações com relação ao tipo de casa em 

construção, que eram inferiores às antigas moradias. Também se colocou a insatisfação dos 

atingidos quanto às indenizações recebidas, pagas de forma parcelada e, somente, 

contemplando benfeitorias, sem considerar o valor da terra nua. Indicou que o projeto de 

reassentamento da população, tendo em vista a insatisfação da população alvo, deveria ser 

reestruturado, com a participação da mesma. 

Em acréscimo, o EIA reconheceu um descompasso entre a implantação das obras de 

engenharia da barragem e a adoção das medidas cabíveis em termos dos processos de 

desapropriação, reassentamento das famílias e realocação da infraestrutura de uso público que 

foi afetada. Esse quadro se agravou com formação não planejada do lago, no intenso período 

chuvoso de 2002, quando vários locais não previstos foram submersos, várias estradas 

vicinais interditadas, várias fazendas e sítios ficaram ilhados. Enfim, o deslocamento de um 

número substancial de pessoas foi considerado como o impacto mais sério, a despeito das 

alterações impostas ao meio natural. Estas, segundo o previsto no EIA podem ser minoradas 

caso as Medidas de Proteção Ambiental (MPAs), que foram planejadas, sejam levadas a 

efeito. 

Finalmente, é válido registrar, o alerta conclusivo apresentado pelos técnicos que 

elaboraram o EIA de Acauã: 
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[...] o meio antrópico da área de influência física é penalizado pela incidência de 

uma grande carga de impactos adversos, os quais não são totalmente absorvidos. 

Desta forma, para que o projeto seja viável faz-se necessário que os impactos 

benéficos resultantes do desenvolvimento dos usos múltiplos do reservatório, os 

quais incidem principalmente sobre o meio antrópico da área de influência 

funcional, superem as adversidades mencionadas (GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍB, 2000, p. 255). 

 

De fato, a construção de barragens sempre implica em impactos ambientais e sociais 

profundos e nem sempre a versão oficial ou nacional coincide com a memória que as pessoas 

diretamente atingidas têm do processo. Como lembram Malagodi e Evangelista (2008), além 

da perda dos bens materiais e culturais, as populações são forçadas a aceitar uma versão de 

progresso que entra em contradição com a experiência e com suas histórias de vida. 

As políticas de recursos hídricos, especialmente as que se direcionam as represas de 

contenção dos cursos de água, no caso da Paraíba, para captação e armazenamento de água 

destinada ao consumo urbano ou irrigação agrícola, estão entre as formas de intervenção 

estatal que mais influenciam as mudanças econômicas e sociais no campo, no Brasil 

(MALAGODI; EVANGELISTA, 2008). 

Facilmente a argumentação oficial apóia-se na demanda regional, visando dotar o 

semiárido, periodicamente submetido a longas estiagens e secas prolongadas, de uma 

infraestrutura de lagos artificiais para atender a crescente demanda de água das cidades e, num 

segundo plano, para irrigação, pesca e piscicultura. Como afirmam Malagodi e Evangelista, 

 

[…] una especie de lectura del retraso pasado y del futuro progreso es difundida, 

sobretodo por todos los medios de comunicación, dejando sumergida la memoria de 

una cultura rica y polimorfa, que se desarrolló en los territorios alagados y hoy no 

encuentra las condiciones de reproducirse 
82

. (MALAGODI; EVANGELISTA, 

2008, p.3, grifo dos autores). 

 

Vale ressaltar que, a construção de barragens tem gerado impactos enormes na vida 

das populações locais, pois resulta em impactos simultâneos sobre o meio ambiente e seus 

recursos naturais e sobre as condições gerais da vida social econômica e cultural. Os 

contingentes populacionais são trasladados para fora da área de inundação, justo a área 

anteriormente destinada à agricultura familiar, historicamente construída ao longo de várias 

gerações. 

Malagodi e Evangelista (2008), nos seus estudos, também constataram que, nos casos 

da Barragem de Araçagi e mais ainda em Acauã, não se verificam nenhuma política de médio 
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 Uma espécie de leitura do atraso passado e do progresso do futuro é difundida, sobretudo em todos os meios 

de comunicação, deixando submergida a memória de uma cultura rica e polimorfa, que se desenvolveu nos 

territórios alagados e hoje não encontra as condições de se reproduzir (tradução nossa). 
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e/ou de longo prazos para recuperação dos prejuízos causados ao meio ambiente e às 

populações locais atingidas. Esse fato corrobora a constatação de que grandes represas são 

construídas no Brasil, como iniciativa para enfrentar a problemática dos recursos hídricos, 

sem considerar a realidade social e, o que é igualmente contraditório, sem viabilizar as 

condições para que o conjunto da população direta ou indiretamente envolvida aproveite os 

prováveis benefícios do empreendimento. Como indaga uma das participantes da pesquisa: 

“Está aí a Barragem de Acauã, pra que e a quem ela serve?” (informação verbal)
83

. 

Avaliando os casos de Araçagi e Acauã, confirma-se o fato de que, na prática, o 

Governo Estadual ignora e/ou minimiza impacto socioeconômico e cultural das obras. A 

análise de Malagodi e Evangelista (2008) acerca do que motiva essa posição governamental é 

oportuna. Segundo estes autores, as autoridades ignoram os efeitos dos impactos provocados 

por grandes barragens porque se trata de locais povoados, em sua maioria, por agricultores 

familiares camponeses, cuja produção agrícola e pecuária está diretamente associada ao 

autoconsumo. Dessa forma, as obras são apresentadas e justificadas como uma necessidade do 

próprio progresso regional e para o fortalecimento das economias locais. 

Os atingidos de Acauã, impelidos por tantas adversidades, buscaram uma mínima 

organização e passaram a questionar a ação governamental e a exigir os seus direitos. 

Apropriaram-se de várias informações e com o apoio de instituições iniciaram um processo de 

reivindicação para o cumprimento das medidas mitigadoras planejadas no âmbito 

governamental, no sentido de amenizar os efeitos impactantes da construção de Acauã. Essa 

história de mobilização local será tratada, na sequência. 

 

 

O processo de mobilização local 

 

 

Os impactos decorrentes da construção de Acauã motivaram a mobilização popular, 

mesmo que tardiamente, e alguns fatos são recuperados para sublinhar o que motivou o povo 

ribeirinho afetado a se organizar. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, em 

entrevista concedida em Aroeiras, Paraíba, em março de 2007b. 
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É importante ratificar que o total de 800 famílias e aproximadamente 4.500 pessoas, 

entre crianças, adultos e idosos
84

, envolvidas nos impactos provocados pela barragem se 

colocam entre duas épocas de suas vidas. Obviamente, a primeira época se refere ao período 

que antecedeu a construção de Acauã, quando essas pessoas viviam no meio rural semiárido, 

possuindo modo de vida bastante simples, mas compatível com parâmetros de dignidade, com 

suas habitações, com acesso à água do Rio Paraíba, desenvolvendo pequenas lavouras e 

criações de animais, tendo acesso à pesca de subsistência, o que garantia a alimentação, além 

de acesso a atividades de lazer e religiosas, postos de saúde e escolas. Podiam também 

comercializar o excedente da agricultura familiar nas localidades vizinhas. 

Imagens de Pedro Velho e do Rio Paraíba, no período anterior à formação do lago, 

podem ser visualizadas na sequência, merecendo destaque, diga-se de passagem, o verde das 

serras (Figura 19), no período das chuvas, e o cinza da vegetação seca, no período de estiagem 

(Figura 20), rememorando aspectos geográficos do lugar, já aludidos neste trabalho. 

Por outro lado, com o advento da barragem, outra etapa da vida daquele povo 

ribeirinho foi drasticamente imposta, e toda a estrutura dos locais tradicionais de vida foi 

demolida, situação ilustrada na Figura 21. 

Obrigados, então, a sair de suas casas e sítios, a maioria passou a residir nos 

aglomerados de casas ou agrovilas, que, a rigor e pelo anteriormente visto, não podem ser 

considerados urbanos porque não possuem estrutura de uma aglomeração urbana e também, 

não apresentam estrutura para vilas agrárias, a se notar pela proximidade e tamanho das casas 

construídas, conforme vistas parciais da Vila Nova de Pedro Velho, em Aroeiras, e da Vila 

Cajá, em Itatuba, apresentadas nas Figuras 16 e 17. 
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 Este total de pessoas foi divulgado em várias fontes consultadas a exemplo de Comissão Especial do 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2007) e Coletivo de Professores e Estudantes da UEPB 

(2007). 
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Figura 19: Antiga localidade de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, antes da inundação e da formação 

 do lago de Acauã, 2002 

Reproduzido do Dossiê Barragem de Acauã: situação da população atingida (OLIVEIRA et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Rio Paraíba nas imediações da antiga localidade de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, antes da 

inundação e da formação do lago de Acauã, 2002 

Reproduzido do Dossiê Barragem de Acauã: situação da população atingida (OLIVEIRA et al., 2007). 
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Figura 21: Antiga localidade de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, antes da inundação  

e durante a demolição das casas, 2002 
Reproduzido do Dossiê Barragem de Acauã: situação da população atingida (OLIVEIRA et al., 2007). 

 

Vários entrevistados narraram passagens de sua experiência por ocasião do 

enchimento de Acauã e saída compulsória do antigo local de vida. Segue mais um dos 

depoimentos, considerado representativo para dimensionar o sofrimento das pessoas: 

 

Daí, já começou gente a se mudar e algumas pessoas ficaram tão revoltadas e não 

queriam ir pra lá. Muita gente só foi quando a água já estava enchendo mesmo. 

Muita gente sofreu o risco de perder os troços, de perder a casa. A minha mesmo foi 

uma. Minha mãe ficou muito preocupada porque era uma noite que estava chovendo 

muito. Houve um comentário que a água estava invadindo Pedro Velho e era muita 

gente atrás do carro, pra tirar os troços. Era tanta gente nos carros que vinham de 

Aroeiras, afora os que estavam sendo alugados pra carregar a mudança. Não dava 

para contar, porque era todo mundo desesperado, todo mundo chorando. E aí, tarde 

da noite, a gente também ficou preocupado e não tinha nem o que fazer, porque não 

tinha mais carro pra carregar troços e a água já estava inundando tudo. É isso: um 

tormento em nossa vida. Foi muito ruim mesmo. Acho que em qualquer lugar que 

construir barragem é triste. Você perde muita coisa que você viveu no lugar onde 

morava. Mesmo que tentem fazer algo pra nós lá na Vila, eu acredito que nunca é 

como era no primeiro lugar porque é tudo diferente, tudo diferente mesmo é muito 

ruim, muito constrangedor (informação verbal)
85

. 
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 Informação fornecida por Silva R., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 22 anos, em 

entrevista concedida em Aroeiras PB, em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro 

de Educação do MAB. 
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Os agricultores camponeses perderam sob as águas do lago artificial o território que 

era a base de sua economia e de sua cultura, passaram a habitar as pequenas casas e a vida 

ficou mais difícil, como expressa Andrade (2001)
86

 em seus versos: 

 

Sou da terra do sol quente Nordestino eu sou valente 

Enfrento a seca de frente, mas não arredo o pé do chão 

Pior que seca e sol quente é o que fizeram com a gente 

Levantando um paredão 

 

Tive mesmo que correr pra nas águas não me afogar 

Tive mesmo que correr sem ter casa pra morar 

Pra onde fui despejado, não tem água, não tem roçado 

Difícil à vida é lá 

 

Barrageiro que maldade aprisionaste o meu rio 

Quando penso na maldade chega me dá arrepio 

A natureza lamenta, a fauna não mais aguenta 

A flora está por um fio 

 

Resolvi ser o sujeito nessa história de mudança 

Contra toda intolerância resolvi organizar 

Juntando a massa latina, impedir qualquer chacina 

Índia, negra, popular. 

 

Nesse âmbito, o estudo de Malagodi e Evangelista (2008) se refere à memória de 

agricultores que sofreram o processo de expulsão de suas terras e casas devido à construção 

de barragens na Paraíba, especificamente a Barragem de Acauã e de Araçagi, que fica no 

município de Araçagi. O trabalho relata as formas de reação da população, identificando 

como as pessoas trabalham suas recordações referentes ao período vivido antes e depois da 

barragem. 

Ao mencionar a construção da Barragem de Araçagi, a essa altura, a intenção é 

publicizar o fato de que em Araçagi, barragem construída para contenção do Rio 

Mamanguape
87

, mais ou menos na mesma época de Acauã e com as mesmas finalidades, 

ocorreu uma situação singular em relação à mobilização popular, fato que não ocorreu em 

Acauã. Malagodi e Evangelista (2008) informam que, em Araçagi, as pessoas foram alertadas 

sobre vários problemas enfrentados pelos atingidos por outras barragens e iniciaram, 

antecipadamente, um processo de resistência à construção da represa, com o apoio de 

entidades sindicais, associações de produtores rurais e da Igreja Católica. Segundo os autores, 

o movimento de resistência compreendeu várias estratégias de mobilização como denúncia na 

imprensa, articulação com políticos locais e regionais, ocupação de local público na capital do 
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 Abel F. Andrade é habitante de Vila Nova de Pedro Velho e um dos primeiros líderes do movimento popular, 

surgido em Acauã. 
87

 A localização da Barragem de Araçagi pode ser visualizada na Figura 2, no primeiro capítulo. 
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Estado, dentre outros. A despeito da resistência, a barragem foi construída, com capacidade 

para acumular 63,3 milhões de metros cúbicos de água, numa área de aproximadamente 820 

hectares. Araçagi acumula quatro vezes menos água, em comparação com Acauã, que tem a 

capacidade de represar 250 milhões de metros cúbicos de água. 

Em todo caso, a mobilização dos atingidos de Araçagi foi satisfatória, pois obtiveram 

êxito em três reivindicações básicas: indenização justa pelas terras inundadas (terra por terra); 

reassentamento das famílias em novas áreas agrícolas; e criação de um programa de crédito e 

assistência técnica para a reconstrução da rotina de trabalho dos agricultores (MALAGODI; 

EVANGELISTA, 2008). 

Comparativamente, Acauã trouxe maiores impactos à região e muito mais problemas 

para os atingidos do entorno da represa. Em Acauã, no princípio, não foi verificado um 

movimento de resistência e de mobilização com o mesmo vigor e antecipação que ocorreu em 

Araçagi. Pelo contrário, em Acauã esse movimento veio ocorrer depois da barragem 

construída. Verificou-se, então, uma enorme diferença quanto ao tratamento que o Governo 

do Estado prestou à população, nos dois casos, levando a crer que os impactos sobre a 

população local variam muito em cada caso, dependendo da capacidade de mobilização dos 

afetados e de como as autoridades se abrem para o processo de compensação das famílias 

atingidas (MALAGODI; EVANGELISTA, 2008; SILVA). 

O tratamento diferenciado fica patente tendo como referência os diversos problemas 

enfrentados nas agrovilas de Acauã, situação já caracterizada neste capítulo e reforçada no 

seguinte depoimento: 

 

A situação da educação no Costa é uma das piores que temos, porque não temos 

nenhum prédio público pra colocar as nossas crianças e jovens. Quanto à saúde, não 

temos nem posto de saúde. É numa simples casa de placas. As condições são 

péssimas. O esgoto fica a céu aberto. Não há nenhuma área de lazer. A única área de 

lazer que temos é um campo cheio de cobras e ninguém pode nem fazer brincadeiras 

lá. A água, também, a gente não tem acesso. A água de alguns barreiros que temos lá 

é poluída. O carro pipa às vezes quebra e passa 15 dias ou um mês sem colocar água 

pra nós, lá (informação verbal)
88

. 

 

Malagodi e Evangelista (2008) afirmam que as indenizações pagas pelo Governo 

Estadual em Acauã também foram inferiores as que foram pagas aos atingidos de Araçagi, 

onde as famílias possuem uma qualidade de vida superior as de Acauã, não somente em 

termos de habitação. Em Araçagi as agrovilas possuem uma boa qualidade para os padrões de 

                                                 
88

 Informação fornecida por Silva, M C., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 21 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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casas populares. Há diferença, também, na prática da agricultura, na alimentação, na 

facilidade de transporte e no atendimento dos serviços de saúde e de educação. 

Definitivamente, não é o mesmo caso de Pedro Velho, por exemplo, onde os atingidos 

enfrentam uma situação reconhecidamente difícil. 

A investigação de Malagodi e Evangelista (2008) referente aos atingidos de Araçagi, 

não obstante, confirma o que o que foi constatado em Pedro Velho, na presente pesquisa. Os 

atingidos de Araçagi, apesar de expressarem que a barragem trouxe benefícios, comungam 

com os mesmos sentimentos e pensamentos verificados em Acauã, quando comparam a vida 

antes e depois da barragem. Em ambos os casos, foi visto que as pessoas guardam muito viva 

na memória recordações da situação anterior e é frequente a comparação das duas situações 

de vida, sobretudo porque as novas circunstâncias foram impostas. Apesar dos atingidos 

reconhecerem a dureza de vida que tinham antes, porque a vida no campo pressupõe um 

trabalho árduo, vem sempre à tona as recordações dos bons tempos. É comum o pesar com a 

perda da terra e das condições de trabalho que se tinha antes e com a desorganização das 

bases do trabalho familiar. Nesse sentido, os atingidos reconhecem fortemente a importância 

da relação homem-trabalho, pelo acesso a terra própria ou cedida, para desenvolver suas 

atividades produtivas. 

Há, também, um processo verificado pelos referidos pesquisadores em Araçagi que 

ocorre, também, em Acauã. Quando surgem novas alternativas de trabalho e de renda, estas 

são controladas por agentes comerciais externos às comunidades, que impedem o 

desenvolvimento de novas atividades comunitárias. Esses agentes se aproveitam para 

controlar áreas privilegiadas no entorno do lago artificial, onde desenvolvem suas atividades, 

explorando o trabalho dos camponeses e detendo o processo de informação. 

O certo é que após a barragem, a comunidade não é mais a mesma, a atividade 

agrícola foi interrompida, as manifestações culturais da comunidade também. Nos novos 

locais de moradia, a vida cultural da comunidade não é reproduzida e as atividades lúdicas se 

desorganizaram. Como lembram Malagodi e Evangelista (2008), as barragens não somente 

alteraram as bases materiais de reprodução social, como também as relações de sociabilidade, 

fundamentadas em relações de vizinhança e de proximidade, assim como a relação entre 

trabalho e vida lúdica. A propósito, 

 

[…] la importancia de los bens materiales, como las relaciones de vecindad y 

parentesco, los bienes culturales como las fiestas, costumbres, relación entre el 

trabajo y la vida lúdica, por ejemplo, no son percibidas por el poder publico. No 

son, por lo tanto, incluidos en la versión oficial de la construcción de la presa de 

contención. Es como se la construcción de la presa de contención debiese tener 
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apenas objetivos macro-económicos, y la vida familiar y comunitaria, así como las 

formas de manifestación cultural de repente no interesasen a nadie (MALAGODI; 

EVANGELISTA, 2008, p. 8-9).
89

 

 

Assim, a cultura e a agricultura familiar foram deixadas de lado pela política estadual 

responsável pela construção das represas. Esse enquadramento ignora a importância da 

agricultura praticada nas comunidades rurais, responsável pela sustentação das populações do 

campo e pelo abastecimento das feiras dos pequenos e/ou grandes municípios. Malagodi; 

Evangelista (2008) afirmam com propriedade que essas populações rurais desenvolvem vários 

agrossistemas e uma cultura centenária de adaptação, de convivência com o meio ambiente e 

de aproveitamento dos recursos naturais. Com a experiência de longos anos, eles sabem usar 

as vazantes e baixios, sabem cultivar em terrenos altos ou em declive, conhecem os cultivos 

que se adaptam aos diversos ecossistemas. Dessa forma, são capazes não somente de 

desenvolver uma agricultura para o autoconsumo como, também, para abastecimento de 

centros maiores. Tainha Velha, por exemplo, localidade submersa na Barragem de Araçagi, 

fornecia produtos hortifrutigranjeiros para serem comercializados na capital do Estado. 

Com a conclusão das obras civis de Acauã, no ano de 2002, foi anunciada a sua 

inauguração, porém, as medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais decorrentes 

não estavam sendo implantadas, intensificando o incômodo geral da população afetada. Com 

o início do enchimento do lago, as primeiras famílias atingidas foram alojadas nos conjuntos 

habitacionais rurais, verdadeiros locais de desolação, como sinônimo de isolamento, solidão, 

desamparo e grande tristeza. Tudo isso justificado pela sensação de perda coletiva, mediante o 

afogamento de suas terras férteis de várzeas, a desestruturação de suas vidas e o fim do 

privilégio de viveram às margens do rio, comparado a um oásis, em pleno território semiárido. 

As famílias que optaram por permutar a sua casa por outra casa esperavam o mesmo 

tratamento dado pelo Governo Estadual aos atingidos pela Barragem de Araçagi, que 

receberam casas boas e terras agricultáveis. Conforme anteriormente informado, em Acauã 

não foi assim. Todos as famílias, grandes ou pequenas, foram obrigadas a se acomodar, nas 

minúsculas casas. A abrupta mudança provocou muito sofrimento naqueles dias, para os que 

estavam deixando suas casas e terras, além de comoção e indignação no entorno, como se lê 

na carta aos paroquianos e às autoridades, escrita pelo então pároco de Aroeiras: 
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 A importância dos bens materiais, como as relações de vizinhança e parentesco, os bens culturais, como as 
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[...] não poderemos ficar cegos, surdos ou mudos diante dos transtornos que a 

construção desta mesma barragem já está trazendo à população vizinha, visto que 

não poderão reconstruir os seus bens com uma indenização média de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) por família. Onde ficarão os seus animais (caprinos, ovinos, 

bovinos)? E suas galinhas, que lhes garantem a ajuda na subsistência? E a terra para 

plantar e sobreviver? Como se acomodarão as pessoas em casas tão pequenas?! 

Naquelas casas pré-moldadas (no modelo do Projeto Mariz) caberão as famílias de 

todos os tamanhos?! Fico a olhar e penso: será um campo de concentração 

moderno? (VIANA, 2002). 

 

Outro fator incisivo de indignação e de motivação para a organização popular foi o 

processo indenizatório. O valor das indenizações, para as famílias que optaram por este tipo 

de ressarcimento, foi calculado aproximadamente no ano 2000 e no ano de 2002, apenas uma 

parte das famílias havia recebido o dinheiro, enquanto que as demais, cerca de 60 famílias, 

aguardavam o pagamento. O valor médio foi de R$ 6.560,00 (seis mil, quinhentos e sessenta 

reais), sem correção e nem revalorização no decorrer do tempo (COLETIVO DE 

PROFESSORES E ESTUDANTES DA UFPB, 2002). Sobre isso, assim se colocam os 

moradores de Pedro Velho, na carta elaborada em uma reunião, datada de 18 de fevereiro de 

2002, destinada as autoridades governamentais. 

 

As informações que recebemos são de que não há data certa para o pagamento das 

indenizações que nos foram anunciadas. Devemos dizer também que o que está 

previsto como pagamento de nossos bens significará um grande prejuízo, uma vez 

que os cálculos foram feitos quando um saco de cimento custava R$ 6,00 (seis reais), 

enquanto que hoje o mesmo saco de cimento está custando R$ 15,00 (quinze reais) 

(CARTA DENÚNCIA DOS MORADORES DE PEDRO VELHO, 2002, p. 1). 

 

Ademais, as famílias que não tinham titulação de suas terras não foram indenizadas, 

como afirma a Carta Denúncia, noutra passagem: 

 

Deve-se acrescentar, ainda, que quem não tem título de sua terra não irá receber 

indenização, mesmo havendo pessoas que ocupam a terra há mais de 50 anos. Desta 

forma, os posseiros não irão receber nenhuma indenização por suas terras. As 

informações que temos são de que também não haverá pagamento por nossas 

benfeitorias, o que significa mais um grande prejuízo, uma vez que temos muita coisa 

construída sobre a terra, tais como: currais, cercados, cacimbões, cercas, pasto 

plantado, diversos tipos de fruteiras, etc. (CARTA DENÚNCIA DOS MORADORES 

DE PEDRO VELHO, 2002, p. 1). 

 

O valor total das indenizações previstas chega a menos de 2% do montante previsto 

para a obra. Ademais, quanto à construção de Acauã, havia um acúmulo de denúncias de 

superfaturamento da empresa construtora, falhas no processo de indenizações, marcado pelo 

não cumprimento e pela não transparência do Governo do Estado ao indenizar os imóveis, 
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favorecendo o clientelismo e a intervenção do poder local. Essa situação foi confirmada na 

seguinte passagem: 

 

Outro ponto relevante, é que os critérios da indenização não foram tornados públicos. 

Não houve transparência no cálculo das indenizações, e no motivo de atraso, o que 

nos leva a acreditar em arranjos particulares e num clientelismo mais agudo, 

associado aos políticos locais (COLETIVO DE PROFESSORES E ESTUDANTES 

DA UFPB, 2002, p.2). 

 

Essa população deparou com a falta de ação governamental para o período que 

sucedeu as obras de construção da barragem, pois não havia projeto econômico, não havia 

terras agricultáveis disponíveis, não tinham ocupação, além de estarem isolados por conta da 

interdição das vias de acesso e escoamento da produção. Alguns foram buscar moradia, o 

mais provável, nas periferias dos centros urbanos maiores, e os que ficaram confinados nas 

agrovilas reclamavam a falta de expectativas. 

As primeiras 120 famílias que tiveram suas casas e áreas de trabalho alagadas se 

instalaram nas casas, sem água e sem energia elétrica, porque os conjuntos habitacionais não 

estavam concluídos, mostrando o descompasso entre o planejamento e a execução das 

medidas de mitigação. Nesse ínterim, outro acontecimento provocou indignação entre os 

atingidos, pois indivíduos responsáveis pela distribuição das casas divulgaram que as casas 

haviam sido invadidas (COLETIVO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA UFPB, 

2002). 

Indignados, moradores dos povoados de Pedro Velho e de Cafundó não aceitaram ir 

para os conjuntos habitacionais rurais e resistiram de forma destemida, em seus locais 

tradicionais de vida. No fundo, “alguns acreditavam que não seriam atingidos pelas águas”, 

como lembrou uma das entrevistadas (informação verbal)
90

. 

Dessa forma, a reconhecida falta de interesse de sucessivos governos estaduais 

agravou, pois, as condições de vida das cerca de 800 famílias instaladas nos conjuntos 

habitacionais rurais e mais as acrescidas 50 famílias da localidade de Água Paba, no 

município de Natuba. A gravidade da situação e a total incerteza com relação ao futuro 

motivaram as pessoas a buscarem soluções, conforme se lê: 

 

Finalmente, devemos dizer que nosso futuro é bastante incerto, uma vez que 

teremos que abandonar tudo que construímos ao longo de nossas vidas. Muitos de 

nós estamos em nossos locais há mais de 60 anos e, de um dia para o outro, teremos 

que recomeçar tudo de novo, e não sabemos exatamente como iremos fazer isto. 
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Por tudo isto, estamos nos mobilizando para obter do Governo do Estado um 

melhor tratamento e uma solução para todos estes problemas (CARTA 

DENÚNCIA DOS MORADORES DE PEDRO VELHO, 2002, p. 1). 

 

Entendendo, portanto, que seus direitos estavam sendo amplamente negados pelo 

Estado, as pessoas prejudicadas iniciaram um processo de mobilização e começaram a 

construir uma identidade como grupo, passando a se reconhecerem como atingidos por 

barragem. A fala que se segue aborda a gênese desse processo: 

 

Antes eu morava numa comunidade chamada Ilha Grande. Daí, em 1999, começou a 

construção da barragem e em 2002 fomos conhecer o MAB. Nós fomos saber sobre 

o que era ser atingido. Nós ficamos resistindo ainda na beira do rio, até que a água 

chegasse. Então se concretizou, verdadeiramente, a situação de atingido pela 

barragem. Fomos deslocados pra comunidade do Costa. Daí fomos conhecendo mais 

atingidos e envolvendo mais pessoas até se concretizar os atingidos da Barragem de 

Acauã (informação verbal)
91

. 

 

Os moradores que insistiram em ficar nas suas casas, além de atingidos por Acauã, se 

tornaram desabrigados, tendo que fugir, às pressas, das águas da represa que subiram 

rapidamente com as precipitações inesperadas. Forçados à rendição, se mudaram para os 

conjuntos habitacionais. A passagem que se segue testemunha os acontecimentos vividos por 

uma das participantes da pesquisa: 

 

A conclusão da construção da Barragem de Acauã se deu em 2002. Ela já estava 

sendo inaugurada e nós das comunidades que abrangem os municípios de Itatuba, 

Natuba e Aroeiras não tínhamos, ainda, recebido nenhum tipo de indenização. Nós 

ficamos com aquele sentimento de que a barragem nunca ia encher e nós nunca 

íamos abandonar o nosso lar, nossas histórias, as nossas raízes. Aconteceu muito 

rapidamente e nós fomos expulsos da comunidade. Todos fomos expulsos com as 

águas. Em três dias de chuva a barragem nos expulsou e quase que nós não 

conseguimos tirar as coisas do pessoal e das nossas casas (informação verbal)
92

. 

 

O fato é que, no início de 2004, foi registrado grande volume de chuva na Paraíba e o 

reservatório de Acauã atingiu cerca de 90% de sua capacidade de armazenamento. Segundo 

parecer técnico, esse patamar deveria ser atingido em pelo menos 10 anos. Isso significa que, 

praticamente dentro de um mês, o lago encheu quase completamente. Esse fato agravou ainda 

mais a situação da população atingida, pois inundou completamente o povoado de Pedro 

Velho, onde se registrou a resistência popular e de onde emergiram as lideranças locais do 
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MAB-Paraíba. Naquela ocasião em que se concretizou o enchimento quase total do 

reservatório, a assessoria do MAB-Paraíba, avaliando a ocorrência do momento assim se 

pronunciou: 

 

O estado atual da população atingida é ainda pior, em que pese todo o processo de 

organização e luta. Numa palavra: aumentou a chance da pior solução se 

consolidar. E esta pior solução consiste em permanecerem de forma definitiva nos 

conjuntos habitacionais rurais inviáveis. O agravamento do quadro deriva de dois 

fatores combinados: o primeiro dado pelo reiterado descaso governamental; o 

segundo surge em consequência do súbito enchimento do lago de Acauã 

(OLIVEIRA et al., 2005, p. 14, grifo do autor). 

 

Dentre os que não aceitaram ir para os conjuntos habitacionais, estavam as lideranças 

mais atuantes que se abalaram muito com a nova condição de desabrigados. Aos poucos, 

foram se refazendo e sucumbindo às novas condições, passando a construir suas casas em 

Vila Nova de Pedro Velho, com a quantia recebida da indenização (OLIVEIRA et al., 2005). 

Um dos líderes locais do MAB rememorou que, mesmo antes deste evento de 2004 

que expulsou definitivamente as famílias, ou seja, desde 2002, mediante a comoção gerada 

nas comunidades, as pessoas em processo de mobilização buscaram apoio de vários 

segmentos, a saber: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), através de um grupo 

de estudantes e professores, a exemplo do Professor Edgard Malagodi e do Professor 

Fernando Garcia de Oliveira; um Sindicato de Trabalhadores Rural do Pólo Sindical do 

Compartimento da Borborema, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST); 

Articulação do Semiárido/Paraíba (ASA/Paraíba); Igreja Católica, com o apoio do Pároco do 

município de Aroeiras Padre Rômulo Remígio Viana; e alguns parlamentares dos municípios 

envolvidos (informação verbal)
93

.  

O depoimento a seguir se refere ao momento quando os atingidos procuraram apoio 

externo: 

 

Foi uma preocupação muito grande o fato de a barragem estar prestes a ser 

inaugurada e nós não termos recebido nenhum tipo de indenização. Então, a gente 

começou a questionar e um aluno da UFCG de História contatou com alguns 

professores e professoras interessados que vieram ver o que estava acontecendo. Daí 

em diante ocorreu uma série de reuniões e começamos a questionar o porquê 

daquela situação e as pessoas foram abrindo os olhos. Daí, nós começamos a nos 

mobilizar em torno das indenizações até que foram pagas, parece-me mais da 

metade delas. (informação verbal)
94

. 
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Assim, no mês de janeiro de 2002, passaram a ocorrer reuniões, aos domingos, na 

localidade de Pedro Velho, entre as pessoas atingidas e integrantes das instituições de apoio 

acima citadas. Os envolvidos avaliaram que, como a mobilização começou tardiamente, o 

processo de luta ficou, ainda, mais difícil, tendo de enfrentar o desafio de obter êxito junto ao 

Governo Estadual, desde a conquista de espaço para participar da construção de alternativas, 

até a operacionalização das soluções. 

Através da oficialização da Associação dos Atingidos pela Barragem de Acauã 

(AABA), cujo presidente é o Senhor Abel Francisco Andrade e o vice-presidente é o Senhor 

Osvaldo Bernardo da Silva, ambos militantes do MAB-Paraíba desde sua fundação, foram 

sistematizadas suas reivindicações, quais sejam: 

a) indenização integral de tudo que pertencia às famílias, incluindo o imediato 

pagamento das indenizações para as pessoas que ainda não as tinham recebido, a 

atualização do valor das indenizações pagas, o pagamento das indenizações de 

todos os bens das pessoas prejudicadas, não incluídos no que estava sendo pago, 

considerando, também, os prejuízos de natureza subjetiva que estavam sofrendo; 

b) implementação de um projeto produtivo de emprego e renda para todos, 

garantindo a sobrevivência das famílias a curto médio e longo prazos, sendo que as 

atividades produtivas devem ser projetadas com a participação das diversas 

comunidades, podendo incluir a agricultura a criação de animais e outros tipos de 

atividades; 

c) construção de novos núcleos para reinstalação das famílias em localidades 

melhores ou pelo menos iguais às anteriores; 

d) garantia de remuneração mensal para todas as famílias, até o momento em que as 

condições de sobrevivência estejam asseguradas, nas novas condições; 

e) acesso à toda a documentação relativa à barragem a à população atingida, como o 

estudos de impacto ambiental da barragem e os seus respectivos relatórios, 

projetos técnicos de execução da obra e seus respectivos anexos (mapas, 

levantamentos aerofotográficos, regimes de enchimento e esvaziamento do lago, 

delimitações das cotas de segurança, etc.), o cadastro de todas as famílias 

atingidas, e o laudos de apropriação de bens, bem como os critérios técnicos e as 

respectivas tabelas de valores que serviram de base para compor as planilhas que 

estabeleceram os valores de indenização de cada família (ASSOCIAÇÃO DOS 

ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ACAUÃ, 2002). 
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Com a continuação, o movimento em Acauã se vinculou ao MAB-Nacional, 

assegurando sua direção política e condução do trabalho de organização popular, como afirma 

a entrevistada no depoimento a seguir. 

 

Professores da Universidade nos passaram o contato do Movimento dos Atingidos 

por Barragens. Recebemos a visita de um dirigente do Rio Grande do Sul, e 

começaram uma série de reuniões de conscientização. Ele nos ajudou a como 

contatar o Governo do Estado e como reivindicar os nossos direitos. Daí em diante, 

nós começamos a nos articular, nós mesmos, sem a presença das pessoas do MAB-

Nacional (informação verbal)
95

. 

 

Sousa (2007) reconhece na seguinte passagem a importância dessa inserção no 

movimento mais geral das pessoas prejudicadas por barragens e registra a formação da 

direção do MAB-Paraíba, sob a liderança de Abel Francisco de Andrade, como se lê no 

seguinte trecho: 

 

Outro apoio importante e determinante na construção da solidez do movimento foi a 

inserção das comunidades atingidas pela Barragem de Acauã com a luta mais geral 

dos atingidos por barragens no Brasil. Para isso, foi fundamental a vinda da direção 

do MAB-Nacional e, após sucessivas discussões, formar uma direção local do MAB , 

sob a liderança de Abel Francisco Andrade. A partir daí foram mobilizados 

seminários, encontros, com apoio do MAB e da Universidade, para a comunidade se 

instrumentalizar na perspectiva de compreender a estrutura econômica e política do 

modo de produção do capital e a conjuntura na qual estão inseridos, enquanto sujeito 

de direitos (SOUSA, 2007, p. 5-6.). 

 

Entretanto, o MAB-Nacional não apresentava estrutura para acompanhar mais de perto 

a mobilização na Paraíba, o que fez com que a organização da população atingida se desse 

com um grande esforço local dos líderes, dos militantes e, também, da assessoria externa, 

vinculada à UFCG (OLIVEIRA et al., 2005). 

Desse esforço inicial, resultou o 1º Encontro dos Atingidos pela Barragem de Acauã, 

realizado em Pedro Velho, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2002, como última atividade do 

ano. Segundo o relatório do Encontro, estiveram presentes, aproximadamente, 100 pessoas 

das comunidades de Pedro Velho, Melancia, Cajá, Ilha Grande e Vila Nova de Pedro Velho, dois 

representantes do MAB-Nacional, duas pessoas da UFCG, um assessor de um Deputado Estadual 

da Paraíba, além de cinco pessoas de Sergipe, dos quais dois eram representantes dos atingidos 

pelas barragens de Poxim-Áçu e Poxim-Mirim, dois eram representantes do sindicato dos 

Petroleiros do Estado de Sergipe e um representante do MST. O evento foi realizado com o 
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objetivo de sistematizar as demandas dos atingidos pela Barragem de Acauã e construir propostas 

para resolver os problemas, tendo em vista a melhoria de vida das comunidades (OLVEIRA, 

2002). 

Segundo o relatório, a programação do Encontro envolveu várias atividades como: análise 

da conjuntura social, econômica e política; discussão a partir da exibição de um vídeo sobre a luta 

de pessoas atingidas por barragens, com cenas de enfrentamento da repressão policial; discussão 

sobre a situação local, no novo contexto nacional, discussão de temas propostos pelo MAB-

Nacional, como organização de base, formação e informação, articulação nacional e internacional, 

construção do projeto popular e lutas de todo o povo (OLVEIRA, 2002). 

Foram apresentadas várias propostas das diferentes comunidades, constituindo-se em 

demandas a serem reivindicadas durante o processo de organização e mobilização, dentre elas: 

terra para os agricultores trabalharem e para a criação de animais, água tratada, escolas públicas, 

assistência médica, segurança, vias de acesso, reavaliação das indenizações, casas de alvenaria, 

urbanização de Vila Nova de Pedro Velho. Os assessores presentes enfatizaram a importância da 

organização e o encorajamento à união de todos. Prevaleceu, ao final, a expressão da 

determinação dos participantes “para não permitir uma maior deterioração de suas condições de 

vida” (OLIVEIRA, 2002, p. 7).  

No âmbito nacional, líderes e militantes do MAB, atingidos por Acauã, participaram de 

várias reuniões, encontros de formação, audiências, a exemplo do Encontro Nacional do 

MAB, ocorrido em Brasília, de 29 a 31 de junho de 2003 e da audiência concedida pela então 

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, à coordenação do MAB, em seu gabinete, em 28 

de janeiro de 2005. Em Março de 2006 aconteceu o 2º Encontro Nacional dos Atingidos por 

Barragens, em Curitiba/PR e houve participação de militantes atingidos por Acauã. 

Conforme Oliveira et al. (2005) a assessoria ao MAB-Paraíba
96

, sob coordenação do já 

referido Professor Fernando Garcia de Oliveira, acompanhou e colaborou com as ações 

cotidianas do movimento, desempenhando um papel de destaque, pois articulou várias ações, 

dentre elas: 

a) reuniões periódicas com as lideranças, na cidade de Campina Grande, objetivando 

avaliar a conjuntura política e as atividades em curso, além de programar 

atividades futuras; 

b) reuniões nas comunidades atingidas, sem periodicidade definida; 
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c) preparação e realização de oficinas, tanto propostas pela assessoria do MAB-

Paraíba quanto pelo MAB-Nacional; 

d) acompanhamento do trabalho de formação de monitores para o projeto de 

alfabetização de jovens e adultos; 

e) apoio logístico às atividades programadas, incluindo a disponibilização de veículo 

da Universidade para o transporte de lideranças, viabilizando reuniões nas cinco 

comunidades atingidas e distribuição de cestas básicas fornecidas pelo Governo 

Federal. 

A atuação dessa assessoria foi fundamental para as atividades de mobilização do 

MAB, em Acauã. Pelo visto, foram várias as iniciativas que se concretizaram no apoio técnico 

e político aos atingidos. Como exemplo, foi mencionado, pela própria assessoria, a redação de 

vários documentos como ofícios, cartas, pautas reivindicatórias, relatórios, questionários, 

notas para a imprensa, além da redação de artigos científicos e publicação em eventos. 

Sempre que o MAB local necessitava se comunicar com representantes e entidades contava 

com o apoio da referida assessoria. Assim, correspondências foram enviadas ao presidente da 

República, ao governador do Estado, ao Ministério Publico, aos deputados estaduais, dentre 

outros. A assessoria, também, colaborou na preparação e aplicação de questionários para a 

identificação e quantificação dos bens indenizáveis pertencentes às famílias, propostos pelo 

MAB-Nacional e pelo programa Fome Zero, sendo que este último tinha em vista a 

distribuição de cestas básicas. 

O Dossiê Acauã reuniu várias atividades fruto da organização dos atingidos por 

Acauã, também registradas por Oliveira et al. (2005) e confirmadas nos diversos contatos com 

os líderes locais, no âmbito da presente pesquisa. Continuando a exemplificar tais atividades 

podem ser lembradas: visitas ao Arcebispo da Paraíba, ao Bispo de Campina Grande, à 

SEMARH, do Governo do Estado, e à representação do Governo do Estado em Campina 

Grande. O MAB-Paraíba e seus assessores participaram, ainda, de uma audiência com o 

governador do Estado, em 02 de maio de 2002. Em decorrência, o Instituto de Terras e 

Planejamento Agrícola da Paraíba (INTERPA/PB) definiu encaminhamentos para buscar 

equacionar os problemas dos atingidos Ocorreu, também, a realização de uma sessão especial 

da Câmara de Vereadores de Campina Grande, transcorrida em 09 de maio de 2002, ocasião 

em que os Vereadores presentes se posicionaram, por unanimidade, em favor das 

reivindicações das comunidades atingidas por Acauã (OLIVEIRA, et al., 2005).  

A fala que se segue ilustra as atividades que são organizadas para a conquista dos 

objetivos do MAB local, espelhadas na metodologia do MAB-Nacional: 
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Eu vi o pessoal tudo gritando, implorando pra falar com o governador e nada do 

governador chegar e veio o secretário dele falar com a gente, mas nesse dia não foi 

resolvido nada. Então, o pessoal falou que não íamos desistir, que viríamos outras 

vezes, que iríamos acampar, trancar a BR, fazer o que for possível pra gente 

conseguir o que a gente veio atrás. Já trancamos a BR já invadimos uma usina e 

passamos três dias dentro de um canavial atrás dos nossos direitos, porque esse povo 

quer destruir a gente. Só porque a gente é pobre pensa que a gente não tem direitos 

mais a gente vai lutar pelos nossos direitos. Então eu continuo no MAB e espero que 

não paremos por aqui. Vamos continuar a ter mais lutas porque meu sonho é ser 

militante ou um coordenador do MAB. Então eu peço ao pessoal todo, aos 

coordenadores de todos os movimentos que não parem de lutar enquanto a gente não 

for reconhecido e ter direito ao que é nosso (informação verbal)
97

. 

 

Nesse sentido, durante vários anos, os militantes seguem concretizando o que eles 

chamam de suas lutas, que seguem uma metodologia semelhante a do MST, inclusive 

correndo os riscos próprios das investidas contra as instituições oficiais, que muitas vezes se 

utilizam da coerção, como indica o depoimento de uma militante do MAB-Sergipe, a seguir: 

 

Como coordenadora, faço parte dos grupos de base e também ajudo em algumas 

coisas. Fazemos algumas atividades em Aracajú e outras em São Cristóvão. 

Também fazemos atividades que são muito difíceis, porque somos muito 

pressionados. Já fechamos a BR pra poder exigir a duplicação da pista e foi muito 

difícil ficar lá, naquele momento, porque havia muito policial. Enfrentamos eles até 

o final, porque tinha pessoas de idade que nós pensamos que não iriam e, no 

momento do confronto, estavam lá (informação verbal)
98

. 

 

No percurso da mobilização na Paraíba, merece destaque a realização de um ato 

público em comemoração ao Dia Internacional da Água, promovido pela ASA, em 27 de 

março de 2004, no município de Aroeiras, com a participação de 500 pessoas e teve como 

ponto central a questão dos atingidos por barragens, enfocando os atingidos pela Barragem de 

Acauã. Ocorreu, também, um Seminário, em maio de 2004, patrocinado pelo MAB-Nacional, 

em Campina Grande, Paraíba, para avaliar as possibilidades, potencialidades produtivas das 

comunidades, bem como sua estratégia de luta por direitos (SOUSA, 2007) 

Além da principal articulação com a UFCG, os atingidos obtiveram o apoio da 

Universidade Estadual da Paraíba, através da já mencionada Professora Adinari Moreira de 

Sousa, do Departamento de Serviço Social, e de estudantes do Curso de Serviço Social, que 

fizeram parte do comitê de apoio aos atingidos por Acauã e, inclusive, promoveram um 
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seminário, em fevereiro de 2004, para discutir o processo vivenciado pelas comunidades 

atingidas, com a presença de suas lideranças (SOUSA, 2007). 

Os atingidos por Acauã, também, realizaram uma marcha de Aroeiras para Campina 

Grande, com o intuito de solucionar a interrupção do pagamento de contas de água nos 

reassentamentos de Acauã, junto à CAGEPA
99

, e o resultado foi satisfatório, como assegura 

uma das participantes da pesquisa, na sua fala: 

 

Depois que começou o movimento lá no Pedro Velho melhorou, porque vinha o 

papel da água para pagar, mas a gente não pagava água, porque não podia. Depois, a 

gente fez um movimento lá em frente à CAGEPA, em Campina Grande, e através 

desse movimento, até hoje, nós não estamos pagando a água (informação verbal)
100

. 

 

O Movimento recebeu várias moções de apoio, a exemplo da Moção de apoio aos 

Atingidos pela Barragem de Acauã, na Paraíba, aprovada na 13ª Assembléia das Pastorais 

Sociais do Regional NE II, da CNBB, incluindo os Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Alagoas, datada de 28 de fevereiro de 2004 (XIII ASSEMBLÉIA DAS 

PASTORIAS SOCIAIS E REGIONAS NE II – CNBB, 2004), bem como, da Moção de 

Apoio da Comissão de Direitos Humanos da UFCG, datada de fevereiro de 2004, que se 

solidariza com os moradores das comunidades atingidas por Acauã, convoca entidades para 

comporem um comitê de apoio e chama a atenção do poder público para que assevere às 

comunidades um “tratamento que respeite os padrões elementares de dignidade humana” 

(COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE, 2004, p. 1) 

Uma das iniciativas consideradas mais bem sucedidas foi a ação junto ao Ministério 

Público, acionado para defesa dos direitos da população atingida. Como resultado, se 

conseguiu a formulação da minuta de um termo de ajuste de conduta, direcionado ao Governo 

Estadual e a realização de audiências públicas. 

A minuta do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta e Assunção de 

Obrigações a ser celebrado perante a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, 

instância do Ministério Público Federal, na Paraíba, apresentou um rol de considerações que 
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justificam os compromissos que deveriam ter sido assumidos pelo Estado. A primeira 

consideração apresentada no documento foi a constatação de que a remoção das comunidades 

atingidas pela Barragem de Acauã ocasionou desestruturação das economias familiares, com a 

suspensão das atividades produtivas e com o deslocamento das famílias dos atingidos para 

conjuntos habitacionais privados de serviços e de atividades essenciais para a vida. Também, 

foi considerada a necessidade de resgatar a dignidade humana das comunidades afetadas, 

através de medidas governamentais que supram suas carências imediatas e lhes permitam, em 

médio prazo, alternativas de emprego e renda nos locais para os quais foram deslocadas. 

Considerando a necessidade de assegurar os direitos humanos, econômicos e sociais das 

populações atingidas, através de políticas públicas que garantam aos assentados lograr um 

nível de vida senão melhor, ao menos equivalente ao que possuíam em seus lugares de 

origem. Considerando a urgência na adoção destas medidas, a fim de suprir as carências mais 

elementares (alimentação, escola, creche, saúde pública) da população deslocada, até que se 

cumpra a vontade governamental de lhes conferir uma convivência sustentável em seus novos 

lares. Considerando a efetividade dos princípios constitucionais da cidadania e da dignidade 

da pessoa humana, erigidos como fundamentos do Estado democrático de direito brasileiro 

(art. 1º, incisos II e III da Lei Maior), bem como os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, consubstanciados na construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

e na erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais (art. 3º, incisos I e III) (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, s/d). 

Após essas considerações, a Minuta listou vários compromissos e medidas que o 

Estado da Paraíba deveria assumir e implantar perante a população atingida, tendo os prazos 

contados a partir da celebração do termo. Constituem, então, compromissos do Governo do 

Estado da Paraíba: 

a) implantar, no período de 30 dias, pagamento de remuneração mensal no valor de 

um salário mínimo às famílias dos atingidos, até que seja realizado o cadastro para 

recebimento do benefício previsto no Cartão Alimentação (ou Bolsa Família) do 

Programa Fome Zero do Governo Federal. Cadastro este que deverá ser efetivado 

no prazo de três meses; 

b) fiscalizar as Prefeituras municipais de Aroeiras, Natuba e Itatuba, onde estão 

assentadas as comunidades, a fim de assegurar a meta prevista de inclusão das 

famílias no Programa Fome Zero, adotando todas as providências legais 

necessárias, e, inclusive descredenciando o município, no caso de responsabilidade 
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pela omissão ou ação que inviabilizem a inclusão das famílias de atingidos no 

referido Programa; 

c) elaborar, no prazo máximo de 60 dias, um Plano de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS), incluindo um cronograma de execução, contemplando as necessidades das 

famílias atingidas, dando ênfase à recriação de atividades produtivas que venham 

gerar emprego e renda. O Ministério Público Federal atuará como fiscalizador de 

fiel execução do cronograma de desenvolvimento do PDS; 

d) assegurar a participação de representante legitimamente escolhido pela população 

atingida em todas as etapas da elaboração e execução do PDS A participação 

efetivar-se-á mediante um processo sistemático de informação e consulta à 

população interessada sobre os seus direitos e sobre as opções possíveis para a 

implementação do PDS; 

e) criar uma comissão, com representação paritária da comunidade de atingidos, para 

discutir e acompanhar a implementação das medidas a serem tomada para a 

melhoria das condições de vida dos atingidos, recuperação das atividades 

produtivas e implantação de serviços públicos nos locais de assentamento. A 

participação efetiva dos atingidos deverá ocorrer mediante reuniões periódicas e 

ser assegurada despesas de transporte e alimentação para os representantes da 

comunidade; 

f) engajar a população desempregada nas atividades que surgirão com a 

implementação do reservatório, devendo ser implantados, nos locais de 

assentamento das famílias atingidas, centros de treinamento para a capacitação dos 

trabalhadores; 

g) incentivar a atividade de piscicultura na região, mediante a instrumentalização e 

capacitação das famílias atingidas; 

h) apresentar plano de pagamento das indenizações ainda pendentes, assegurando aos 

desapropriados o direito a reavaliação das indenizações. 

Noutra cláusula, a minuta indica os compromissos do MAB que são fiscalizar o 

cumprimento do termo, informando o Ministério Público Federal em caso de 

descumprimento; elaborar relatórios ou realizar diligências sempre que solicitado pelo 

Ministério Público Federal; e colaborar com as atividades desenvolvidas pelo Governo do 

Estado em prol das famílias atingidas pela construção da Barragem de Acauã. 

O Ministério Público Federal, através da Assessoria de Comunicação da Procuradoria 

da República no Estado da Paraíba, em notícia datada de 11 de novembro de 2004, lembrou a 
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proposição feita, no início do ano de 2004, ao Governo Estadual quanto à celebração do 

referido termo de ajustamento de conduta, prevendo a assistência e a melhoria de condições 

de vida das populações de atingidos. Entretanto, anunciou que o Estado ainda não havia se 

manifestado pela sua assinatura, propondo a discussão do assunto em audiência pública. Na 

mesma nota divulgou o seu reconhecimento de que as populações que residiam nas áreas 

inundadas pela Barragem de Acauã, deslocadas para conjuntos residenciais, não contavam 

com serviços públicos essenciais e não tinham condições de trabalho produtivo 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2004b). 

Conforme a nota da Assessoria de Comunicação, a audiência pública ocorreu em 18 de 

novembro de 2004, na agrovila de Vila Nova de Pedro Velho, realizada pelo Procurador 

Regional dos Direitos do Cidadão Duciran Farena, em conjunto com o MAB (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2004a). Essa audiência foi destinada a ouvir as autoridades federais, 

estaduais e municipais, bem como a população, a respeito dos problemas e da assistência aos 

deslocados pela construção da Barragem de Acauã. Além da presença do MAB e de 

deslocados, foram convidadas entidades da sociedade civil e autarquias, como DNOCS, 

FUNASA, INCRA e Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Paraíba 

(CREA PB), entre outros. 

Após pronunciamento dos representantes do Estado, do município de Aroeiras e do 

INCRA a população atingida expressou suas queixas, relativas ao isolamento, à falta de 

estrutura das agrovilas onde foram assentados, à ausência de indenização, e à inexistência de 

atividades produtivas que substituam as atividades econômicas que exerciam em seus locais 

tradicionais de vida. Na ocasião, o Procurador Duciran Farena afirmou que insistirá na 

assinatura do referido Termo de Ajustamento de Conduta com a União e o Estado, com a 

intenção de garantir o respeito aos direitos dos assentados. Ademais, considerou injusta a 

cobrança de tarifas de água e de luz aos assentados, que não dispõem de nenhum meio de vida 

na agrovila onde foram assentados, recomendando ao Governo do Estado que se 

responsabilize pelas contas, até que as atividades produtivas da população estejam 

restabelecidas. 

A Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal/Procuradoria da 

República no Estado da Paraíba noticiou nova audiência pública realizada no dia 19 de abril 

de 2007, em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, tendo sido noticiado que a situação de 

abandono dos deslocados de Acauã não mudou desde que a barragem foi construída. Essa 

audiência pública foi promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), contando com a participação de integrantes do 
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MAB e das comunidades de Vila Nova de Pedro Velho, Costa, Melancia, Cajá, Água Paba, 

dentre outros (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2007). 

Segundo o registro da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal, 

Procuradoria da Paraíba, as reclamações generalizadas colocadas durante a audiência 

demonstraram que os assentados continuam em situação de abandono, completamente 

desassistidos pelo Estado da Paraíba, responsável pela construção da barragem, e pelos três 

municípios onde foram construídas as vilas destinadas aos deslocados de Acauã. As principais 

reclamações referiram-se à falta de atividades produtivas, à ausência de escolas e de postos de 

saúde, à falta de segurança, de lazer, de espaço para pequenos cultivos e criações, além da 

cobrança de contas de água e luz nos assentamentos, que não podem ser pagas devido à falta 

de renda dos moradores, os quais não precisavam pagar pela água que era extraída dos poços 

artesianos, nos seus antigos locais de moradia. 

A referida publicação informa, ainda, que os integrantes da Comissão Especial, 

instituída pelo CDDPH, participantes da audiência, declararam-se impressionados com o que 

viram durante a visita aos assentamentos, para apuração de violações aos Direitos Humanos 

decorrentes da construção de grandes barragens. Eles concluíram que as chamadas agrovilas 

não apresentam qualquer condição de realização de atividades agrícolas ou produtivas, 

constituindo conjuntos habitacionais precários instalados em áreas cercadas por propriedades 

privadas e desprovidos de acesso. Para o procurador da República Duciran Farena, que 

participou da audiência pública, o assentamento do Costa, onde foi constatada a pior situação, 

teria que ser desocupado e as pessoas transferidas para outro local, pela falta de mínimas 

condições de existência humana naquele lugar. O procurador enfatizou a necessidade de 

obtenção de compromissos concretos do Estado da Paraíba e dos municípios para a melhoria 

da situação dos deslocados de Acauã. 

Os trabalhos e o relatório final da CDDPH já serviram de referência para a 

caracterização das comunidades na sessão anterior e servirá de base para que sejam 

sistematizadas, a seguir, as demandas dos atingidos por Acauã que permanecem desassistidas 

até a presente data, conforme depoimento dos líderes do Movimento e as observações in loco.  

O registro de uma das ações do Governo do Estado da Paraíba, dois anos após a 

construção da barragem, se refere a um levantamento da situação das comunidades em face às 

reivindicações do MAB-Paraíba. Trata-se de um relatório, de dezembro de 2004, em cuja 

apresentação se justifica a construção de Acauã, argumentando o grande obstáculo da 

localização geográfica da Paraíba, no semiárido nordestino, o que limita o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado, e situando a crescente demanda de abastecimento de água na 
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região do Médio Paraíba e na região polarizada por Campina Grande. O documento reconhece 

inúmeros benefícios que a Barragem de Acauã trouxe, mas não cita quais, ao tempo em que 

admite alguns transtornos sofridos pelas famílias ribeirinhas sem, todavia, explicitar quais 

transtornos seriam esses. O documento, também, compromete-se em mostrar a realidade da 

região, reconhecendo a necessidade de medidas que minimizem os problemas enfrentados 

pela população, mas não anuncia quais medidas e não se compromete com nenhuma delas 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2004). 

No corpo do relatório há uma parte chamada de histórico, em que são apresentadas, 

em curtos parágrafos, informações sobre o número de famílias dos povoados ribeirinhos e o 

que havia nas comunidades antes de serem cobertos pelas águas de Acauã (posto médico, 

escolas, igrejas, posto telefônico, praça, etc.) Em seguida, reconhece que há pendências a 

resolver na área e informa que o Governo do Estado está tomando providências para amenizar 

os transtornos oriundos da construção da barragem. São listadas as ações desenvolvidas nas 

comunidades que são, basicamente, construção de casas, eletrificação, distribuição de terrenos 

para construção de casas, saneamento e abastecimento de água, construção e recuperação de 

vias de acesso. Contudo, ao listar as ações desenvolvidas, o relatório se refere apenas aos 

povoados de Cajá, Melancia e Vila Nova de Pedro Velho, não havendo menção ao mais 

carente que é o povoado do Costa. Outras ações são colocadas como distribuição de leite e 

cesta básica, levantamento socioeconômico das famílias remanescentes de Pedro Velho e 

reuniões com lideranças do MAB. Com relação a esta última ação, a SEMARH tomou para si 

a iniciativa de reunir todos os órgãos envolvidos na problemática da região com o MAB, no 

dia 12 de novembro de 2004, para estabelecer prazos e critérios para a solução dos problemas 

relatados. 

As tensões e conflitos entre o Governo e o MAB-Paraíba transparecem na seguinte 

passagem do documento: 

 

Contudo, em audiência pública realizada em Pedro Velho no dia 19 de novembro de 

2004, juntamente com o Ministério Público Federal, o MAB voltou atrás de sua 

decisão de buscar soluções conjuntas com o Governo do Estado, exigindo a 

assinatura de um termo de compromisso por parte de todos os órgãos envolvidos 

(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA, 2004, p. 5). 

 

O relatório lista as ações pendentes para os três povoados mencionados e, mais uma 

vez, não cita o povoado do Costa, apresentando um orçamento das obras pendentes (escola, 

cemitério, posto policial, matadouro, praça, calçamento, posto de saúde, quadra poliesportiva, 

lavanderia, miniadutora). No final da lista de pendências, o relatório cita a distribuição de 
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terra produtiva para a população. O documento menciona, também, as reivindicações do 

MAB sem, contudo, haver um posicionamento com relação às demandas de: socorro imediato 

às famílias que estão passando fome; remuneração mensal para todas as famílias até que 

recomponham suas rendas; reavaliação e conclusão das indenizações; reassentamento rural 

para as famílias que vivem de atividades rurais; e viabilização de áreas irrigadas previstas no 

EIA; e construção de novos núcleos urbanos. O documento é finalizado com o entendimento 

de que é preciso a viabilização de recursos para a minimização dos problemas relatados e com 

uma tabela contendo o resumo orçamentário de obras pendentes. 

Pelo teor do documento, é possível inferir que o Governo não apresentou clara 

intenção de resolver os problemas das comunidades, mas de realizar algumas ações pendentes 

para amenizar o que chama de transtornos trazidos pela barragem. Não faz referência aos 

compromissos assumidos e sistematizados no EIA, cujas medidas mitigadoras não foram 

colocadas em prática, em sua maioria. Não há alusão à grande demanda da recomposição das 

atividades produtivas nos assentamentos e não apresenta cronograma de execução de medidas 

para curto, médio ou longo prazos. 

As ações do Ministério Público da Paraíba em prol das comunidades de Acauã, bem 

como a constatação de violação dos direitos humanos, nas referidas comunidades são marcos 

importantes na história da mobilização popular, veiculada pelo MAB-Paraíba. Foi com esse 

apoio que as suas demandas ganharam forma e legitimidade e, como os problemas não foram 

resolvidos, pois não há perspectivas de subsistência e de desenvolvimento, as contestações e 

reivindicações dos assentados perduram até o ano atual: 2010. 

Acerca do envolvimento do Ministério Público Federal com a problemática dos 

assentamentos de Acauã, a Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana registrou no seu relatório: 

 

O Ministério Público Federal envolveu-se com a problemática dos assentamentos de 

Acauã através do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, o doutor Duciran 

Van Marsen Farena. Com efeito, o referido Procurador da República informou que 

esteve nos assentamentos, conheceu a reivindicações dos assentados e chegou a 

tentar mediar um acordo com o Governo do Estado da Paraíba, na forma da 

celebração de um ajuste de conduta, que não prosperou. Em decorrência, tomou a 

iniciativa de ingressar com uma ação civil pública buscando o reconhecimento 

judicial dos direitos dos assentados (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 17). 

 

A referida Comissão admite, portanto, como legítimas as principais reivindicações 

das comunidades dos atingidos que, são resumidas nas conclusões do relatório das atividades 

de visita aos assentamentos: 
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Recuperação do acesso à terra e das atividades agrícolas; Modificações na atual 

infraestrutura de cada assentamento, e a efetivação de outras medidas que 

proporcionem as atividades fundamentais, sociais e produtivas; Acesso aos serviços 

públicos fundamentais para essas atividades; Complemento do pagamento das 

indenizações; e Inserção da comunidade em programas produtivos, geradores de 

alternativas de trabalho e renda (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007, p. 18). 

 

Com efeito, a Comissão em referência sistematiza a relação de direitos fundamentais, 

individuais e coletivos que são violados nos assentamentos de Acauã, indicando providências 

a serem tomadas pelo poder público, conforme informações visualizadas no Quadro 2. 

A situação das localidades estudadas é tão precária que se assemelham a 

acampamentos transitórios a espera de uma estrutura definitiva. O Estado da Paraíba foi 

diretamente contestado pelo que deixou de realizar, sobretudo, após a instalação dos 

assentamentos. A Comissão Especial do CDDPH contestou desde a denominação dos 

assentamentos como agrovilas, pois o prefixo agro não se aplica, uma vez que não há terras 

destinadas às atividades agrícolas e tampouco a denominação vila, pela carência na infra-

estrutura  e  pela  ausência  de  serviços  básicos.    Outra  deficiência  é  a  falta  de  posse  ou  

propriedade das casas dos assentamentos, atingindo o constitucional direito à propriedade de 

seus ocupantes, e provocando uma grande insegurança na sua ocupação. 

Segundo a Comissão especial do CDDPH, a intervenção na vida das comunidades 

ribeirinhas se justificaria mediante o fato de que uma represa é construída em benefício de 

uma coletividade maior, todavia, o Estado deveria intervir proporcionando à população 

atingida condição semelhante ou próxima a que desfrutavam antes da construção de uma 

represa. No caso de Acauã, a retirada, transferência e realocação das pessoas atingidas pela 

construção de Acauã não proporcionou condições de vida semelhantes e tampouco próximas 

a que desfrutavam antes da construção da barragem. Dessa forma, a situação dos 

assentamentos comunitários, de suas respectivas estruturas bem como o sofrimento 

existencial e privação cotidiana das famílias assentadas exigem, conforme conclusão do 

relatório em tela, ações reformuladoras e reparatórias, muitas de caráter emergencial. 

Portanto, não justificam as carências e deficiências constatadas nos assentamentos e 

comunidades assentadas de Acauã, o que implica em ações de infraestrutura e serviços 

direcionadas a essa adequação.  
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DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 

AFETADOS 

INDICAÇÕES DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS 

DIREITOS DA PESSOA HUMANA 

 

REIVINDICAÇÕES DAS COMUNIDADES 

Modo de vida das 

comunidades 

 

Revisão das indenizações pagas e providências das condições que garantam, às 

comunidades, o modo de vida que possuíam anteriormente, respeitando-se, 

principalmente, o fato de serem comunidades rurais. 

Acesso e transporte 

público 

 

Aperfeiçoamento do acesso viário e urgente organização de transporte público 

regular até as comunidades, a fim de diminuir o seu isolamento e facilitar a 

circulação das pessoas e dos bens às cidades da região e do Estado. 

 

Realização de um novo assentamento dos moradores da localidade do Costa, em 

local mais acessível e menos esquecido. 

Infraestrutura 

 

Adoção de medidas emergenciais ou urgentes para correção das deficiências de 

infraestrutura, garantindo a dignidade dos moradores assentados, incluindo 

água tratada, esgoto, saúde, educação, lazer, moradia, segurança, ruas 

pavimentadas, calçadas, praças públicas. 

 

Estruturação dos serviços públicos, comércio local, farmácias, linhas de transporte 

coletivo, matadouros, hortas comunitárias, cemitérios e áreas de lazer (centros 

comunitários, campo de futebol etc..). Muito menos órgãos administrativos ou 

representação estatal estabelecidos nesses locais. 

Água 

 

Resolução do gravíssimo problema da água, que afeta a saúde e dignidade das 

pessoas atingidas, mediante a construção de rede de água, com captação, 

tratamento e distribuição adequados. 

Saneamento 

 

Construção de sistemas de captação e tratamento do esgoto de acordo com as 

técnicas e com as normas de higiene atuais. 

Moradia 

 

Adoção imediata de providências para proporcionar uma melhor situação de 

habitação dos assentados e de solucionar a falta de documentação. 

Providências para a regularização das construções, propiciando condições 

semelhantes as suas antigas moradias, considerando tamanho, localização e 

material de construção das casas. 

Ensino  

 

Construção urgente de escolas, com prédios apropriados ao ensino, providos de 

acomodações adequadas, iluminação e ventilação minimamente aceitáveis, além de 

área de lazer, banheiros, acesso à água, e a contratação de professores em número 

suficiente para o atendimento de toda a comunidade. 

Saúde 

 

Construção de postos de saúde, contratação de profissionais habilitados (médicos, 

enfermeiros, agentes de saúde) e fornecimento de medicamentos. 

Segurança Pública 

 

Disponibilização de estrutura policial e implementação de outras políticas públicas 

tendentes a reduzir a tensão social que se instalou nas comunidades atingidas. 

Lazer 

 

Construção de espaços de lazer, como praças, campos de futebol, quadras, salas de 

projeção, ou qualquer outro local apropriado ao desenvolvimento social e cultural 

das comunidades afetadas. 

Informação e 

assistência jurídica 

 

Prestação de assistência jurídica integral e gratuita, por parte da Defensoria Pública 

Estadual e também pela Defensoria Pública da União, bem como a realização de 

Juizados Especiais Federais Itinerantes, a fim de garantir a esses atingidos o 

mínimo necessário à sua sobrevivência digna. 

 

Quadro 2: Indicações da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana  

frente aos direitos fundamentais individuais e coletivos afetados, nas comunidades  

atingidas pela Barragem de Acauã 

FONTE: Relatório das atividades de visita ao Estado da Paraíba e aos assentamentos decorrentes da 

implementação da Barragem de Acauã (COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS 

DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2007). 
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Por conseguinte, para garantir o exercício dos direitos individuais e coletivos das 

comunidades, a Comissão Especial do CDDPH recomendou providências imediatas e 

lembrou que, para a concretização de tais providências, existe uma responsabilidade 

compartilhada, do Estado da Paraíba, dos municípios e da União, nas suas respectivas 

funções. Dessa forma, além de recomendações para o Governo do Estado da Paraíba, os 

municípios paraibanos de Aroeiras, Itatuba e Natuba receberam as recomendações para que 

cumpram as suas responsabilidades de proporcionar os serviços de subsistência e bem-estar 

às comunidades situadas nos seus respectivos territórios. Por sua vez, a União, por ser 

igualmente responsável pala construção de Acauã, arcando com quase 90% dos recursos de 

seu financiamento, também tem a obrigação de agir para reparação dos fatos denunciados, 

recomendando-se especial atenção para o fornecimento de terras para as atividades agrícolas 

dos assentados. Outras recomendações foram dadas à União como desenvolver acordos com 

o Governo Estadual para a aplicação dos recursos federais recebidos, em ações reparadoras 

das demandas apresentadas e, também, incluir os assentamentos de Acauã nos programas de 

proteção social a cargos de seus órgãos, sobretudo o Ministério de Educação, o Ministério da 

Integração Nacional, o Ministério das Cidades, o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate á Fome.  

A Comissão Especial da CDDPH recomenda, finalmente, que seja discutida uma 

regulamentação federal que disponha acerca de ações a serem necessariamente executadas na 

implementação de barragens em benefício da promoção e defesa dos direitos humanos das 

pessoas afetadas por tais empreendimentos. 

 

 

O sentido da mobilização 

 

 

Considerando o contexto particular das comunidades atingidas, é importante 

compreender a forma e as condições de sobrevivência a que estão submetidas, mesmo antes 

da construção da barragem. Este capítulo teve esta pretensão, como também, a de apresentar 

a memória do movimento popular surgido após o advento da construção e enchimento do 

lago de Acauã. 

Nesse âmbito, é preciso situar, também, o papel, as ações e omissões governamentais 

que intervieram e intervém na vida de um importante contingente populacional paraibano. Há 

consciência do abandono do poder público e as pessoas entrevistadas que se expressaram 
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sobre isto, como se lê no depoimento a seguir, sabem que não podem esperar e depositam no 

MAB toda sua esperança de dias melhores: 

 

Eu acho que o pessoal lá do Costa deveria participar mais das reuniões, dos 

encontros que são muito importantes. É através do MAB que a gente vai conseguir 

alguma coisa lá na comunidade. De outra forma a gente não vai conseguir não, 

porque da parte do prefeito não aparece nada para o povo do Costa, que é muito 

carente (informação verbal)
101

. 

 

A participação no Movimento proporcionou a muitos dos militantes a ampliação do 

conhecimento e das possibilidades, vez que participaram de vários encontros, discussões de 

questões da atualidade e da mobilização mais geral, coordenada pelo MAB-Nacional, a 

exemplo da luta contra a transposição do Rio São Francisco e da luta contra a política 

energética brasileira. Trechos das entrevistas narram a inserção das pessoas na dinâmica do 

Movimento, no âmbito local e nacional. 

 

EU conheci o MAB em 2002. Eu estava indo a João Pessoa para o encontro com o 

governador Cássio Cunha Lima. Chegando lá, eu vi aquele pessoal todinho, só que 

eu não tinha experiência de nada e só fiquei prestando atenção e vi aquele pessoal 

todo lutando pelos nossos direitos. Desse dia em diante eu fiquei pensando que o 

meu lugar é junto com o MAB. Então hã mais de quatro anos que eu estou no MAB. 

Estive no primeiro encontro nacional em Brasília e gostei muito, aprendi muito e 

agradeço muito [...]. Temos que lutar pelos nossos direitos. Quando eu entrei no 

MAB passei a conhecer mais sobre nossos direitos (informação verbal)
102

. 

 
Eu entrei no MAB em reuniões lá no Riachão e foi aí que eu fui me interessando e 

vendo que eu tinha que lutar pelo que foi perdido. Como eu já falei foi perdido 

muita coisa, como as vias de acesso a outras cidades. Geralmente eu ia sempre pra 

casa da minha avó que ficava em Natuba e tudo isso ficou mais difícil. Foi através 

disso que eu decidi que eu iria lutar, lutar por essas coisas nossas que foram 

perdidas. A minha primeira luta no MAB foi em 2005, na mobilização que teve em 

Cabrobó, Pernambuco, já devido a essa transposição do Rio São Francisco. Foi a 

partir daí que eu fui me interessando e fui começando a entender, a saber. Eu não 

posso dizer que eu já sei muito, mas eu já compreendo muito a luta do MAB 

(informação verbal)
103

. 

 

Eu achei o encontro muito importante porque eu nunca tinha participado. Foi a 

primeira vez e achei muito bonito. Eu criei mais experiência e foi um sonho ter 

vindo essa viagem. Meu sonho era um dia conhecer esse mundo (informação 

verbal)
104

. 

                                                 
101

 Informação fornecida por Silva, C. F., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
102

 Informação fornecida por Silva E., morador de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 18 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
103

 Informação fornecida por Nunes, J., moradora de Vila Riachão, Aroeiras, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
104

 Informação fornecida por Vasconcelos, M. J., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 45 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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Emoldurado pelo abandono da atuação governamental, trata-se, portanto, de um 

contexto de sofrimento, perdas, conflitos, enfim, flagrante desrespeito aos direitos humanos, 

contexto este que foi amenizado com o advento da organização popular. Pelo menos para 

vários participantes da pesquisa, militantes do MAB, esta questão da atuação do Movimento 

foi crucial, como se lê nos depoimentos: 

 

O MAB surgiu na minha vida logo no comecinho. Só que eu não tinha muito acesso 

ao Movimento, não sabia como. Eu achava que depois da barragem não tinha mais 

jeito. Daí, eu entrei mesmo no MAB em 2005, como educadora. Depois que os 

líderes conversaram com a gente, eu fui vendo que o MAB era outra coisa e que 

através dele a gente poderia conseguir as coisas. Vai fazer dois anos que eu estou no 

Movimento e pra mim o MAB é fundamental, porque não adianta a gente ir atrás de 

outras pessoas. O MAB é quem está dando o suor (informação verbal)
105

. 

 

Através da barragem, foi acontecendo o MAB. Pra tudo sempre tinha reunião. No 

começo eu nem dava valor. Eu pensava que era uma besteira. Só que depois eu fui 

vendo que era coisa séria mesmo que era real. Daí eu fui me interessando, fui 

continuando, indo pra reunião uma vez e outra, viajando de vez em quando. Chegou 

o ponto que eu vi que realmente era coisa séria e ia ser vantajoso pra gente, poder 

participar, querer escutar as decisões do MAB. Acho que é muito bom participar 

desse Movimento, porque se você não se importar com o que os políticos fizeram 

com a gente eles vão fazer pior, e vai piorar. Acho que é muito bom. Eu fui me 

interessando e agora participo cada vez mais. Eu quero aprender do MAB, porque 

como eu estava dizendo, às vezes você vai à primeira vez pra reunião e nem se 

interessa muito. Só que, depois, você mesmo vai sentindo curiosidade de saber como 

surgiu aquele Movimento, as conquistas que eles já tiveram e sabe responder às 

pessoas que me perguntarem sobre o que realmente eu estou fazendo e ter 

consciência do que eu estou querendo (informação verbal)
106

. 

 

Eu comecei a participar o MAB faz uns cinco anos e pra mim o MAB tem muita 

importância, porque através do MAB eu conheci muitas coisas boas. Através do 

MAB nós temos cesta básica, temos escolas pra jovens e adultos, cosa que nunca 

tivemos lá na nossa comunidade. O MAB tem ajudado muito as pessoas carentes de 

lá (informação verbal)
107

. 

 

Outro aspecto a ser considerado se refere à dinâmica estabelecida entre os integrantes 

durante suas ações, observando-se um clima de disposição, companheirismo e solidariedade. 

Isto durante reuniões, encontros, viagens, distribuição das cestas básicas, sob responsabilidade 

deles. O depoimento a seguir sugere estas circunstâncias: 

 
Já vai fazer uns dois anos que eu estou nesse movimento e ajudo muito. Qualquer 

coisa que o movimento precisa eu faço e também sou coordenador da cesta básica. 

                                                 
105

 Informação fornecida por Valente, M. P., moradora de Vila Melancia, Itatuba, Paraíba, 24 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
106

 Informação fornecida por Silva R., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 22 anos, em 

entrevista concedida em Aroeiras PB, em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro 

de Educação do MAB. 
107
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 Informação fornecida por Vasconcelos, M. J., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 45 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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Quando é a hora da cesta básica, quando chega o caminhão, eu vou pra lá 

descarregar e ajudar a despachar também, e tudo isso é parte do MAB (informação 

verbal)
108

. 

 

O MAB, para muitos, principalmente os que têm pouca instrução, é um meio para as 

comunidades conseguirem inserção nos programas sociais, conforme depoimento: 

 

Eu gostei, eu adorei esse encontro, apesar de eu ser uma pessoa que não tenho 

leitura. No tempo que os pais criavam a gente só trabalhando era um tempo muito 

atrasado, mas eu escuto as coisas e eu acho que foi muito bom essas viagem que a 

gente faz. Através do movimento, a gente tem muitas coisas, tem a cesta básica. O 

movimento passa força pra gente lá na Vila, porque se for depender do prefeito 

ninguém tem nada lá. Pelo contrário, eles não querem que o povo se movimente pra 

arranjar essas coisas pra lá. E a gente tem que fazer esse movimento pra ver se 

consegue alguma coisa porque se for esperar pelos políticos ninguém vai arrumar 

nada não (informação verbal)
109

. 

 

Por outro lado, os objetivos e a metodologia do MAB não são compreendidos por 

todos os moradores das vilas. Ocorrem muitos problemas que foram presenciados no âmbito 

da presente pesquisa. Para ilustrar, em 04 de março de 2007, durante a realização de um 

planejamento didático das aulas de alfabetização, que ocorria nas dependências da Igreja 

Católica, em Vila Nova de Pedro Velho chamou a atenção o fato da tesoureira da Igreja, ter 

vindo reclamar pelo fato de o MAB estar ocupando o salão da Igreja para o planejamento. A 

tesoureira afirmou que o Movimento não tem mais a autorização do Pároco de Aroeiras para 

realizar atividades na Igreja. Mostrou-se muito irritada e permaneceu no recinto realizando 

um conserto no prédio, fazendo muito barulho e interferindo no trabalho. 

Um dos militantes reconhece o problema da oposição ao que fazem, todavia, apresenta 

muito otimismo em relação ao Movimento: 

 

Aonde a gente mora, o pessoal fala, critica muito o MAB. Na nossa comunidade, o 

povo não liga de estar junto com o MAB, fica criticando, fica desejando mal. Só que 

eu não boto isso na cabeça. Eu tenho que continuar com o MAB e a gente já tem 

algumas conquistas através do MAB, como essas cestas básicas. A gente não tinha 

onde morar, minha mãe é fraquinha, muito pobre, não tinha nada. Hoje graças a 

Deus ela tem a aposentadoria, tem a casa que a gente conseguiu e essa cesta básica 

conseguida através da nossa luta. Peço que o MAB não pare. A gente tem que ter 

algumas conquistas pela frente e pretendo não parar, continuar até onde o 

movimento for eu vou. Peço a todos os companheiros e companheiras que não 

parem, não desistam, não deixem o MAB porque o MAB sem o povo não é nada. 
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Temos que continuar unidos como estamos até hoje e vamos conseguir muitas e 

muitas vitórias (informação verbal)
110

. 

 

Apesar das principais lideranças do MAB terem deixado a comunidade, por questão 

de prevenção contra a violência, que se acirrou no município de Aroeiras e, principalmente, 

na Vila Nova de Pedro Velho, permanecem buscando formas de atuação. 

O capítulo que se segue apresenta como se configurou a atuação do MAB-Nacional 

no campo da educação, especificamente, na alfabetização de jovens e adultos. 
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4 O MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB) E SUA PROPOSTA 

EDUCATIVA 

 

 

Imbuído da necessidade de uma Pedagogia dos Povos Atingidos, o MAB-Nacional 

sistematizou uma proposta de educação para ser desenvolvida no âmbito das localidades e 

reassentamentos afetados com a construção de barragens. O projeto de educação foi elaborado 

pelo Coletivo de Educação, em 2005, quando o Movimento completou 13 anos de sua 

trajetória, com o propósito de qualificar, por meio de práticas educativas, o processo de 

conscientização, participação e organização de pessoas que, direta ou indiretamente, sofreram 

modificações nas condições de vida em consequência da implantação das barragens. 

Um marco dessa articulação em prol da educação foi, sem dúvida, a criação do 

Coletivo de Educação, com representantes dos Estados onde o MAB atua, bem como a 

realização do 1º Encontro do Coletivo de Educação, em nível nacional, ocorrido de 7 a 10 de 

agosto de 2004, em Luziânia, Goiás, com a participação de 30 pessoas ligadas à educação de 

14 Estados do Brasil, incluindo os Estados nordestinos, como Sergipe, Ceará e Paraíba. 

Representantes dos atingidos por Acauã participaram desse evento, quando ocorreu a 

construção da proposta pedagógica para o projeto de educação do MAB-Nacional e foi 

realizado o planejamento para as capacitações nos Estados, viabilizando o desenvolvimento de 

um processo de formação de educadores. 

 

 

4.1. O PROJETO DE EDUCAÇÃO DO MAB 

 

 

Conforme anteriormente aludido, antes da consolidação de sua proposta de educação, 

algumas experiências de ensino nos reassentamentos já haviam sido ensaiadas pelo MAB-

Nacional, envolvendo crianças, jovens e adultos. Mediante avaliação dessas experiências, 

foram detectados vários problemas como, por exemplo: a não permanência dos jovens e 

adultos nas aulas; a não articulação do projeto de educação com o projeto político-organizativo 

do MAB-Nacional; a não legalização do programa em termos de garantia de certificação do 

ensino fundamental; fragilidades nas concepções e práticas dos educadores; e a falta de 

infraestrutura. 
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A apreciação critica dessas práticas serviu como referência para a proposta de educação 

que se delineou, pois está explicito o reconhecimento de que houve um avanço na 

compreensão das próprias concepções, princípios orientadores e práticas do MAB. O Coletivo 

de Educação firmou-se na ideia de que os processos de educação, formação e produção podem, 

articuladamente, contribuir para a participação consciente dos atingidos e para a ampliação das 

lutas do Movimento. O horizonte é que os atingidos tenham acesso a práticas educativas 

formais e não-formais promotoras de “vida, cultura, conhecimento, humanização e 

transformação” (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005, p. 25). 

 

 

Em que consiste o Projeto 

 

 

A apresentação do projeto de educação formal destinado aos atingidos por barragens se 

constitui uma ação significativa para o próprio Movimento, tendo sido publicado em um dos 

Cadernos Pedagógicos do Movimento dos Atingidos por Barragens (2005). Isso se torna 

evidente observando-se o texto que consta na apresentação do Projeto, na qual o MAB-

Nacional considerou que ocorreu um avanço na sua organização como movimento social, ao 

colocar a educação na sua agenda política e pelo esforço empreendido na construção da 

Pedagogia dos Povos Atingidos
111

. A primeira indicação da proposta consiste na visualização 

da educação como um direito e na disposição para atuar na conquista desse direito. Apesar da 

compreensão expressa de que, na esfera da própria organização e no calor das lutas e das 

mobilizações configurava-se um processo de educação, o MAB-Nacional preocupou-se em 

conquistar espaços próprios de educação formal, na expectativa de que tais espaços abrigassem 

práticas educativas que consolidassem a conscientização dos atingidos. 

O MAB-Nacional afirmou que seu projeto pedagógico corresponde a uma proposta 

forjada em um contexto de resistência, organização e luta das populações atingidas por 

barragens no Brasil. Nasceu de um movimento popular de massa que luta pela garantia de 

direitos sociais e tem como missão colaborar na construção de uma nova política energética e 

que procura imprimir sua marca no projeto educativo. A intenção é que os seus aspectos 

essenciais sejam conhecidos, vivenciados e multiplicados, não apenas no cotidiano das 
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comunidades atingidas e reassentadas, mas, também, nas práticas de educadores e de 

educandos. 

 

 

Vínculo com o movimento pela educação do campo 

 

 

O MAB-Nacional assumiu, diretamente, a vinculação entre sua proposta de educação e 

as questões, desafios e mobilizações em prol da educação do campo no Brasil, antes chamada 

de educação rural. Para tanto, passou a congregar o movimento cognominado Articulação 

Nacional por uma Educação do Campo, atuando desde 1998, que discute a associação entre 

educação do campo e projeto de desenvolvimento do campo. A esse respeito, afirma 

Munarim
112

: 

 

[...] existe no Brasil, em processo de construção, um Movimento Nacional em torno 

da questão da Educação do Campo. Com efeito, constatam-se sinais de um 

movimento nascente, de conteúdo político, gnoseológico e pedagógico, que vem 

sendo construído por determinados sujeitos coletivos ligados diretamente às 

questões agrárias. Destacam-se como sujeitos dessa prática social organizações e 

movimentos sociais populares do campo, e somam-se a estes pessoas de instituições 

públicas, como universidades, que fazem uso da estrutura do próprio Estado em 

favor de seus intentos e dos projetos políticos a que se associam (MUNARIM, 2008 

p. 1). 
 

Sem perder de vista as interfaces campo e cidade, as discussões no âmbito dessa 

articulação se referem à realidade da educação do campo, às suas diretrizes e perspectivas, 

dando respaldo às reivindicações de políticas públicas de desenvolvimento e de educação 

específicas e direcionadas para os camponeses e que guardem coerência com a identidade, o 

trabalho, a cultura e a história desses sujeitos (MUNARIM, 2008). 

A participação do MAB-Nacional na Articulação Nacional por uma Educação do 

Campo mantém coerência com os objetivos da mesma, pois, dentre os seus intentos, está a 

necessidade de mobilizar o povo que vive no campo, respeitando suas identidades, suas formas 

e estágios de organização, para a conquista e para a construção de políticas públicas para a 

educação, notadamente visando a abrangência de todos os níveis de escolarização. O MAB-

Nacional buscou interagir com outro dos objetivos que é o de contribuir para a reflexão 
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político-pedagógica da educação do campo, na perspectiva da projeção e realização de novas 

práticas educativas de formação dos camponeses, partindo das já existentes. 

Como exemplo das iniciativas dessa articulação, vale registrar a realização da 2ª 

Conferência Nacional por uma Educação do Campo, em Luziânia, Goiás, no período de 2 a 6 

de agosto de 2004, ocasião em que foi sistematizado um documento intitulado Declaração 

Final (Versão da Plenária): por uma política pública de educação do campo, contemplando 

identidade dos participantes, o que defendem, o que querem, e o que pretendem fazer 

Configurando-se como um assunto de interesse ampliado, o evento contou com a participação 

de mais de 30 entidades dos setores governamentais e não governamentais, incluindo o MAB. 

São signatários da Declaração da 2ª Conferência Nacional por uma Educação do 

Campo as seguintes entidades: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 

(MST); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Universidade de Brasília (UnB); 

Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais (CONTAG); União Nacional das Escolas de 

Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB); União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME); Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Movimento de 

Mulheres Camponesas do Brasil (MMC); Ministério do Desenvolvimento Agrário/Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária/ Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária MDA/INCRA/PRONERA; Ministério da Educação e Cultura (MEC); Federação dos 

Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB); Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE); Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação (SINASEFE); 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES); Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados/Frente Parlamentar dos Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFFAs); Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 

do Paraná (SEAP/PR); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério da Cultura (MinC); 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB); Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(CONSED); Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF); Comissão 

Pastoral da Terra (CPT); Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Movimento de Educação 

de Base (MEB); Pastoral da Juventude Rural (PJR); Cáritas; Centro de Estatística Religiosa e 

Investigações Sociais (CERIS); Movimento de Organização Comunitária (MOC); Rede de 

Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB); Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA); 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA); Caatinga e Associação 
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Regional das Casas Familiares Rurais (ARCAFAR SUL/NORTE) (SEGUNDA 

CONFERÊNCIA NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2004). 

Para ampliar a informação acerca dos propósitos do movimento em prol da educação 

do campo, é pertinente destacar o teor do documento no que concerne ao que pretendem os 

seus signatários. 

A primeira demanda apresentada foi a universalização do acesso da população 

brasileira que trabalha e vive no e do campo à educação básica de qualidade social por meio de 

uma política pública permanente que inclua como ações básicas: o fim do fechamento 

arbitrário de escolas no campo; a construção de escolas no e do campo; o acesso imediato à 

educação básica; a construção de alternativas pedagógicas que viabilizem, com qualidade, a 

existência de escolas de educação fundamental e de ensino médio no próprio campo; a EJA 

adequada à realidade do campo; a formulação de políticas curriculares e de escolha e 

distribuição do material didático-pedagógico que considerem a identidade cultural dos povos 

do campo; o acesso às atividades de esporte, arte e lazer; e, por fim, a garantia de condição de 

acesso às pessoas com necessidades especiais. 

Em segundo lugar, os signatários prescreveram para a população do campo a ampliação 

do acesso e a garantia de permanência na educação superior, por meio de uma política pública 

permanente que inclua como ações básicas: a interiorização das Instituições de Ensino 

Superior, públicas, gratuitas e de qualidade; a adoção de formas de acesso não excludentes ao 

ensino superior nas universidades públicas; a oferta de cursos e turmas específicas para 

atendimento às demandas de profissionais do campo; a concessão de bolsas de estudo em 

cursos superiores que sejam adequados a um projeto de desenvolvimento do campo; a inclusão 

do campo na agenda de pesquisa e de extensão das universidades públicas brasileiras; o apoio 

financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para 

pesquisas na agricultura familiar/camponesa e outras formas de organização e produção das 

populações do campo. 

A formação específica e a valorização de educadoras do campo, por meio de uma 

política pública permanente, é a terceira demanda apresentada no documento estudado. A 

perspectiva é uma política de formação que priorize várias metas e iniciativas, como: a 

formação profissional e política de educadores do próprio campo, gratuitamente; a formação 

no trabalho que tenha por base a realidade do campo e o projeto pedagógico da educação do 

campo; a viabilização de incentivos profissionais e abertura de concurso diferenciado para 

educadores que trabalham nas escolas do campo; a definição do perfil profissional do educador 

do campo; garantia do piso salarial profissional nacional e de plano de carreira; adoção de 



192 

 

formas de organização do trabalho que qualifiquem a atuação dos profissionais da educação do 

campo; a garantia da constituição de redes coletivas de escolas, de educadores e de 

organizações sociais de trabalhadoras e trabalhadores do campo, para construção e 

reconstrução permanente do projeto pedagógico das escolas do campo, vinculando essas redes 

a políticas de formação profissional de educadores. 

Em seguida, o documento trata da formação de profissionais para o trabalho no campo 

por meio de uma política pública específica e permanente que contemple: a oferta de cursos de 

nível médio e superior que inclua os jovens e adultos trabalhadores do campo e que priorizem 

a formação apropriada para os diferentes sujeitos do campo; o funcionamento apropriado das 

escolas agrotécnicas e técnicas atendendo às necessidades dos trabalhadores do campo; o 

fortalecimento das equipes técnicas; a implementação de novos formatos de cursos integrados 

de ensino médio e técnico, referenciados na sociobiodiversidade; a formação e qualificação 

vinculadas à educação do campo, que sejam planejadas coletivamente com a participação dos 

sujeitos do campo, das universidades, das equipes técnicas contratadas e dos órgãos públicos 

responsáveis pela assistência técnica; a sugestão de agenda específica para os institutos de 

pesquisa sobre agricultura familiar/camponesa e outras formas de organização e produção das 

populações do campo. 

Por fim, a Declaração aborda a necessidade do respeito à especificidade da educação do 

campo e à diversidade de seus sujeitos, argumentando que a educação desses diferentes grupos 

tem especificidades que devem ser respeitadas e incorporadas nas políticas públicas e nos 

projetos pedagógicos. 

Para o MAB-Nacional, a educação do campo se constitui como uma corrente de 

pensamento em processo de construção na educação brasileira, de grande importância por 

vincular a educação à realidade, à história, à identidade, à cultura e ao trabalho dos povos do 

campo. No seu projeto educativo, reincide o reconhecimento de que a luta por essa educação 

surge no contexto da luta pelo reconhecimento do campo como espaço de vida, de moradia e 

de trabalho. O projeto ressalta a necessidade de justiça e humanização dos povos que vivem 

nesse espaço e que foram, historicamente, excluídos do direito à educação e à cultura erudita, 

num contexto de desigualdades e opressão. 

Ademais, o projeto de educação do MAB-Nacional aponta para a necessidade de 

romper com os limites da educação na perspectiva única de escolarização e entende a 

educação, também, como processos informais ocorridos na família, no trabalho, na 

comunidade, nos grupos sociais e, com um destaque especial, nos movimentos sociais 

populares intencionalmente organizados em prol da humanização dos povos do campo e da 
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cidade. Orientada por essa perspectiva, a proposta educativa argumenta que os processos 

educativos se enriquecem no âmbito da participação dos camponeses nesses movimentos, pois 

neles é provável que, através da promoção de espaços de reflexão e debates, ocorram 

oportunidades de compreensão da realidade de forma contextualizada, bem como 

oportunidades de vivenciar valores humanos coletivos, em um processo de qualificação 

política. 

Utilizando-se dessa argumentação, o MAB-Nacional, através do seu Coletivo de 

Educação, expressou sua adesão ao movimento em prol da educação do campo na perspectiva 

de construção de um novo paradigma que possibilite, pela via da educação, que os sujeitos do 

campo pensem o seu mundo e a sua realidade a partir do lugar onde vivem. 

 

 

Intenções pedagógicas 

 

 

Para tratar das intenções pedagógicas no seu projeto de educação para os atingidos, o 

MAB-Nacional reconheceu que, conforme o aparato legal, a educação é tida como um direito 

social, mas que isso não elimina o caráter classista e excludente da educação brasileira e sua 

desvinculação com os interesses das camadas menos favorecidas. Reconheceu, ainda, que a 

pedagogia tradicional adotada nas práticas educativas promove a alienação e o distanciamento 

de ações que promovam o desenvolvimento integral do ser humano, considerando as 

potencialidades intelectuais, físicas, emocionais, éticas, estéticas, políticas, culturais e sociais. 

Em acréscimo, a preocupação com a educação do campo se evidenciou no referido 

projeto de educação ao mencionar que as políticas públicas implantadas, sob a égide 

neoliberal, negligenciam e até inviabilizam um projeto específico de desenvolvimento para os 

povos que vivem, moram, estudam e trabalham no campo. A esse respeito, é interessante 

considerar os limites da política de nucleação das escolas do campo em escolas pólos, 

situação verificada in loco em vários municípios paraibanos, em que os alunos são, 

diariamente, transportados para as zonas urbanas, desvinculando-se, durante a formação 

escolar, dos vínculos culturais e sociais com o meio rural, uma vez que os currículos adotados 

são alheios a esse contexto. 

O que se ressaltou de maneira marcante, considerando as intenções políticas do projeto 

de educação do MAB-Nacional, foi a superação da opressão-exclusão veiculadas no cerne do 

capitalismo e a construção de uma sociedade socialista. Afirma que tem “como projeto uma 
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sociedade socialista, onde as classes populares tenham assegurado os direitos sociais 

fundamentais (moradia, saúde, alimentação e educação), bem como o direito ao trabalho, à 

livre expressão e à participação coletiva” (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2005, p. 30). 

O Movimento vislumbra ser possível essa transformação a partir das próprias 

contradições da sociedade atual e enxerga na educação uma possibilidade concreta de 

libertação e emancipação das classes que vivem do trabalho, por ora fragmentadas quanto à 

consciência de classe. O Movimento defende, portanto, na sua proposta educativa a não 

neutralidade da educação, devendo esta colocar-se a favor das camadas menos favorecidas da 

sociedade capitalista, por intermédio de propostas e práticas que busquem transformar as 

mentalidades, as consciências e as atitudes, de forma a, pouco a pouco, desenraizar a estrutura 

da sociedade capitalista. Para tanto, a proposta de educação do MAB preconiza que é 

necessário canalizar esforços, ideias e ações para a libertação dos camponeses, para o 

fortalecimento dos movimentos sociais do campo e para o desenvolvimento do campo. Essa 

posição ratifica o total envolvimento do MAB com o contexto e com a mobilização em prol da 

educação do campo, fato explicável ao se considerar que os atingidos pelas barragens e 

hidrelétricas são famílias de agricultores, de ribeirinhos, enfim, de trabalhadores rurais, em sua 

maioria, pobres. 

Nessa perspectiva, a proposta do MAB sustenta que o papel da escola ultrapassa as 

tarefas de ensinar crianças, jovens e adultos a ler e a escrever, devendo articular-se à vida, à 

cultura, à realidade, à história, ao trabalho e às relações com a natureza, elevando, assim, o 

nível de consciência e de compreensão da realidade dos educandos. Para ressaltar o papel da 

educação no processo de emancipação dos atingidos, o MAB admite que a formação da 

consciência de classe não ocorre apenas pela mobilização, mas, também, pelo acesso ao 

conhecimento sistematizado e acumulado pela humanidade. O MAB assinala, ainda, a 

importância dos aspectos metodológicos da problematização e da assimilação crítica do 

conhecimento, como recursos essenciais para potencializar a identidade e a consciência dos 

atingidos, fortalecendo o sentimento de pertença ao MAB e concorrendo para a sua 

consolidação, enquanto movimento social que tem uma história de luta e de organização a ser 

reconhecida. 

Em resumo, as intenções políticas e pedagógicas apresentadas indicam que o projeto de 

educação do MAB pretende: 
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Ser organicamente vinculado à história dos povos atingidos, sua identidade, cultura e 

experiência de vida e trabalho e às lutas políticas e sociais que o MAB tem 

organizado; Ser gerador de novas vidas, sujeitos, culturas, conhecimentos, atividades 

produtivas e relações com a natureza; Dialogar com a diversidade, as diferenças e 

divergências, produzindo valores coletivos e acesso ao conhecimento; Ser processual 

e ter perspectiva de continuidade, mobilizando os povos atingidos nas diversas 

situações e condições em que se encontram; e Relacionar política pública de 

educação do campo à política energética ambiental para a nação brasileira 

(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005, p. 30-31). 

 

A educação, sob o ponto de vista concebido pelo MAB-Nacional, consiste em um 

processo permanente, contínuo e sistemático que deve garantir a aprendizagem, o acesso à 

cultura universal, a possibilidade de problematização da realidade e a organização popular. A 

sociedade que se pretende construir, sob mediação dessa educação emancipadora, é uma 

sociedade econômica, política e culturalmente diferente da atual, que é marcada pelo 

individualismo e pelo consumismo. É vinculada a essa concepção de sociedade que a proposta 

de educação do Movimento anuncia o seu caráter político e ideológico. Nesse sentido, a 

pretensão é fortalecer, através das práticas educativas, a identidade, a cultura, os valores 

coletivos, o trabalho, a moradia comunitária e a dignidade dos povos atingidos. Dessa maneira, 

a educação não é concebida como um fim que se esgota em si mesma, mas como meio 

potencializador de um novo ser humano, de uma nova forma de viver e de uma nova cultura. 

 

 

Princípios pedagógicos e metodológicos 

 

 

Esboçadas e sintetizadas as intenções pedagógico-ideológicas, esta seção apresenta a 

relação dos princípios da Pedagogia dos Povos Atingidos, sistematizados no projeto de 

educação em análise. 

O primeiro item refere-se ao direito à educação, à escolarização e à aprendizagem. 

Pontuando esta demanda, o projeto acentua a obrigação do Estado na garantia do direito à 

oferta de educação do campo básica e superior, disponibilizando ainda a modalidade de EJA 

para os que não tiveram acesso à educação escolar, regularmente. Além da universalização das 

oportunidades de ingresso, o projeto assinala a importância de que sejam ofertadas as 

condições e oportunidades de aprendizagem e de construção do conhecimento, a partir das 

necessidades, interesses e ritmos dos educandos.  

Em segundo lugar, o projeto trata do princípio que concebe o atingido como sujeito do 

processo educativo e histórico. Sob inspiração freireana, este princípio considera que o ponto 
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de partida da educação é o próprio atingido, inserido no tempo e no espaço em que vive, como 

artífice da própria vida e da história do MAB. Assim sendo, é na sua experiência, no seu 

trabalho e no seu engajamento nas lutas organizadas que o sujeito se faz e se refaz, sendo, 

portanto, um ser inacabado, mas que tem um potencial. A educação sendo um processo 

permanente que levará o atingido à consciência de sua inconclusão, por meio do estímulo à 

leitura, ao debate, ao diálogo, à reflexão, ao autoconhecimento e à sistematização do 

conhecimento da realidade. 

Logo em seguida, o MAB-Nacional defende o diálogo como principio educativo, 

valorizando o entendimento do diálogo como manifestação recíproca das pessoas por meio da 

palavra. Presume-se que o diálogo se constrói através das habilidades de ouvir e de falar, 

sendo respeitadas as diferenças e prevendo os confrontos, sendo que nestes é preciso ter 

consciência de que cada parte tem algo a pronunciar, que deve ser respeitado. 

O zelo, a liberdade e a solidariedade são atitudes que, por excelência, devem construir 

o alicerce da prática educativa do Movimento, fazendo parte do rol dos princípios aqui 

elencados. A atitude de zelo se refere ao desvelado relacionamento que deverá ser estabelecido 

entre educandos e educadores, pautado, reciprocamente, no cuidado, na atenção e no bom 

trato. Consequentemente, a atitude de zelo para com o outro provoca outra atitude, igualmente 

importante, que é a solidariedade, a ajuda mútua, o compartilhamento de histórias e 

experiências, imbuídas de problemas, mas, também, de conquistas. 

Citando Leonardo Boff e Paulo Freire, os idealizadores da pedagogia do MAB buscam 

respaldo para fundamentar a importância dessas atitudes para as relações educativas, 

acrescentando que todo processo de emancipação humana, que contempla a aprendizagem e a 

construção do conhecimento, além de ser pautado na solidariedade, também, se sedimenta na 

generosidade e na liberdade, com o adendo de que somente pessoas livres são pessoas 

autênticas. 

Para tratar da gestão democrática das práticas de educação, enunciada como outro 

princípio pedagógico, a proposta recupera a importância da democracia. Nesse domínio, a 

participação do atingido no planejamento, na execução e na avaliação e no que eles 

denominam de controle coletivo das atividades educativas significa um reforço para a 

emancipação política do atingido e para a organização do MAB, no sentido de que o 

movimento se torne mais forte e mais coerente com os seus princípios e valores. A gestão do 

processo de educação deverá, então, ser determinada pelos interesses e pelas necessidades dos 

atingidos, através das decisões coletivas, da formação de grupos de trabalhos (os coletivos), 
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bem como da divisão rotativa de tarefas e de responsabilidades, a exemplo da coordenação, 

execução e registros das atividades pedagógicas. 

A relação entre educação e política energética e ambiental, como o seguinte princípio 

pedagógico apresentado na proposta, tem uma importância crucial para o MAB, uma vez que 

essa relação é indicada como constituindo os eixos curriculares das práticas, programas, ações 

e atividades da educação dos atingidos. A grande demanda para a educação é que ela fortaleça 

a ideia da construção de um novo modelo energético e ambiental para o Brasil. Para que a 

educação consiga isto, o MAB propõe que as práticas educativas contribuam para elucidar, 

compreender e fortalecer o enraizamento do atingido no campo, sedimentando o sentimento de 

pertencimento à terra e valorizando a relação estabelecida com a natureza e, notadamente, com 

a água. 

Como último princípio pedagógico, o projeto almeja a educação contribuindo com a 

construção do projeto socialista para o Brasil. Segundo o projeto, isso significa que a educação 

tem a função de elucidar como a ideologia que sustenta o capitalismo se instala no campo, 

levando em consideração que esse sistema está assentado em valores, naturalizados na cultura. 

O trabalho proposto pretende, assim, sublinhar a relação recíproca entre educação e mudança 

social, no sentido de que a educação assuma o desafio de gerar posturas revolucionárias que 

potencialize a cultura socialista. 

A pedagogia em construção projetada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens 

(2005) volta-se, também, para a operacionalização das práticas educativas pautadas em alguns 

princípios metodológicos, que serão apresentados nos parágrafos seguintes. 

O MAB-Nacional recomenda como princípios metodológicos essenciais o diálogo e a 

problematização das historias e experiências de vida, da identidade, da cultura, da realidade e 

das lutas dos povos atingidos. Por esta forma, o projeto argumenta que o diálogo deverá ser 

constantemente encorajado nas práticas educativas, para que o atingido possa assumir sua 

condição de sujeito concreto, que tem sua história, suas experiências e sua cultura singulares e 

que tem liberdade e espaço para falar de tudo isso. Só então, o educador fará a transposição 

didática, entendida, na proposta, como a expressão dos saberes dos educandos transformada 

em conhecimento curricular, pela via da problematização. 

A valorização das linguagens e a construção coletiva do conhecimento são 

apresentadas como outros princípios metodológicos do projeto. Com isso, o Movimento 

defende a utilização de diversas formas de expressão que preconizam uma diversidade de 

linguagens do mundo vivido do atingido a serem elucidadas e problematizadas na construção 

do conhecimento. Como exemplos de formas de expressão, o texto do projeto menciona as 
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linguagens cognitiva, afetiva, visual, auditiva, corporal, falada, gestual, lúdica, simbólica. A 

esse respeito, a proposta de educação em referência reconhece que a comunhão de um mesmo 

modo de vida, de uma mesma cultura, favorece o contato coletivo na construção do 

conhecimento que potencializa a emancipação do atingido e o desenvolvimento da sociedade, 

em geral. 

Igualmente, as práticas educativas dos atingidos devem disponibilizar o acesso ao 

conhecimento numa perspectiva de totalidade, categoria teórica evocada para fundamentar o 

princípio metodológico da relação entre o local-global-local na construção do conhecimento. O 

MAB compreende que a realidade local e conjuntural deve ser apreendida em suas múltiplas 

relações com a realidade global e histórica, afirmando sobre isso que o: 

 

[...] atingido precisa conhecer a história do Brasil dentro de cenário mundial, a 

organização da estrutura da sociedade para compreender sua conjuntura, o 

funcionamento do capitalismo internacional para entender o capitalismo nacional, o 

poder político nas esferas nacional e internacional para compreender o poder político 

local, enfim, o conhecimento se entende interdisciplinarmente e em 

complementaridade, por isso da necessidade de acessá-lo numa perspectiva de 

totalidade (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005, p. 37). 

 

Atentando ao princípio em evidência, a proposta almeja ampliar a consciência crítica 

de crianças, jovens e adultos e com isso, fortalecer a base do Movimento e as lutas populares 

pela mudança do projeto de sociedade vigente no Brasil. 

A autodisciplina e a organização dos povos atingidos são princípios adicionais das 

práticas educativas em questão. O exercício da autodisciplina resulta no fortalecimento do 

atingido para a vida coletiva, para a convivência em grupo, para a participação nas discussões, 

para a divisão de tarefas e responsabilidades, para a avaliação crítica e renúncia dos desejos 

pessoais em favor dos interesses da coletividade. Trata-se da educação favorecendo a 

disciplina, não pela imposição, mas submetida aos interesses, necessidades e à liberdade do 

sujeito. Dentre outros aspectos, essa autodisciplina deverá ser permeada de valores como 

coerência, convicção, humildade, sacrifício e a perseverança pelo esforço próprio. 

A interdisciplinaridade na construção do conhecimento, por sua vez, compõe o rol de 

princípios metodológicos da proposta em análise. Na proposta, a ideia compreensível deste 

item é a indicação de que a interdisciplinaridade possibilita uma atitude aberta, imersa, 

coerente e humilde do sujeito, frente ao conhecimento.  

O princípio metodológico que encerra o rol apresentado diz respeito ao papel do 

educador como mediador dos processos de educação e de aprendizagem. Para o MAB, o 

educador, necessariamente, deve ser um sujeito comprometido com a causa do Movimento e 
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da educação do campo e deve realizar a mediação pedagógica, colocando-se entre o atingido, a 

realidade e o conhecimento acumulado pela humanidade. Ser um orientador para a proposta do 

MAB, é ser um facilitador, um orientador e um estimulador da construção do conhecimento do 

atingido. São também destacadas algumas atitudes por excelência desse educador que deve: 

confiar na capacidade do atingido; ajudar o atingido a compreender e realidade; exercitar com 

o atingido a capacidade de perguntar e de se fazer perguntas, de argumentar e de tirar 

conclusões próprias; e estimular a sistematização do processo de conhecimento, através da 

capacidade de escrita. 

 

 

Objetivos 

 

 

O MAB-Nacional atribui como primeiro objetivo geral construir um coletivo de 

profissionais que lidem com a elaboração e implementação de práticas educativas, que 

guardem concordância com a realidade sociocultural e econômico-ambiental dos povos 

atingidos e com as lutas do próprio Movimento. 

O segundo objetivo, por sua vez, volta-se para o desenvolvimento e consolidação de 

processos de educação dos atingidos, sendo que tais processos devem, necessariamente, estar 

atrelados de maneira orgânica aos processos de formação da militância, produção e 

organização do MAB. O projeto almeja, portanto, em consonância com as intenções político-

ideológicas mais amplas do Movimento, que a educação contribua com o movimento de 

organização e potencialização dos camponeses, com a recuperação da história das lutas do 

campesinato e com o projeto socialista para o Brasil, a exemplo de outros movimentos sociais 

como o MST. Os objetivos específicos detalham os objetivos gerais quando pretendem: 

 

[...] diagnosticar as necessidades de educação dos povos atingidos, levando em 

consideração as especificidades locais e culturais e as demandas regionais do MAB; 

desenvolver processos de alfabetização que possibilitem aos jovens e adultos 

atingidos o fortalecimento da sua história e cultura, o acesso e domínio à cultura 

letrada e o avanço nos níveis de compreensão da realidade, consciência de classe e 

organização da base do MAB; oportunizar acesso, permanência e conclusão da 

escolarização da educação básica e superior aos atingidos, que assegure assimilação 

crítica da cultura geral, compreensão da realidade, consciência de classe e 

organização da base do MAB; organizar o coletivo de crianças para construir a 

identidade de atingido, o sentimento de pertença ao MAB e a convicção pelo projeto 

socialista para o Brasil; Constituir o Coletivo de Educação do MAB e promover a 

formação política e pedagógica dos educadores; lutar efetivamente por políticas 

públicas que relacionem política de educação do campo à política energética e 

ambiental para a sociedade brasileira, intervindo nas diversas esferas do poder; e 
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sistematizar as práticas de educação do MAB e a pedagogia dos povos atingidos 

(MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005, p. 39). 

 

A delimitação dos objetivos específicos converge, em síntese, para a sistematização das 

práticas de educação, envolvendo a realização de diagnósticos, o desenvolvimento de 

processos de alfabetização de jovens e adultos, a atenção à educação básica e superior, 

contudo, sem minimizar os objetivos políticos e ideológicos do Movimento. 

 

 

Eixos de trabalho 

 

 

São quatro os eixos definidos pelo projeto de educação do MAB-Nacional os quais 

direcionam a operacionalização dos objetivos apresentados. O primeiro eixo é enunciado como 

sendo: Projeto de educação dos povos atingidos integrado à Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo: luta por políticas públicas para a educação do campo. Esse eixo se 

apresenta sob forma de uma lista de pretensões: 

 

[...] diagnosticar as necessidades de educação dos povos atingidos; sistematizar as 

experiências de educação dos povos atingidos para potencializar o projeto de 

educação, a história e a organização do Movimento; elaborar novas ações de 

educação do MAB a partir das demandas específicas; elaborar uma pedagogia para a 

educação dos povos atingidos; qualificar a relação e a atuação do MAB com as 

escolas dos movimentos sociais, universidades, poder público e a Articulação 

Nacional por uma Educação do Campo; constituir os Coletivos de Educação (por 

Estados, Regiões e nacional) e assegurar a capacitação permanente dos educadores do 

MAB; e mapear possíveis financiamentos do projeto de educação do MAB (empresas 

construtoras das barragens e poder público), elaborar projetos específicos e garantir a 

liberação dos recursos (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 

2005, p. 40). 

 

No segundo eixo destacam-se: Alfabetização e escolarização de jovens e adultos 

atingidos: luta pelo direito à educação, conscientização e organização, pretendendo o que se 

segue. 

 

[...] desenvolver processos de alfabetização; Assegurar a continuidade da 

alfabetização de jovens e adultos, através dos processos de escolarização de ensino 

fundamental nas comunidades atingidas e reassentadas; garantir acesso e conclusão 

dos estudos de ensino médio e educação superior aos atingidos; capacitar educadores 

para a alfabetização e escolarização de jovens e adultos atingidos; e elaborar 

materiais didático-metodológicos para o trabalho pedagógico na alfabetização e 

escolarização de jovens e adultos atingidos (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2005, p. 41). 
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Sob o título Educação da infância atingida: coletivo de crianças atingidas, é 

apresentado o terceiro eixo de atuação da proposta, com as três pretensões que se seguem: 

 

[...] desenvolver processos de educação e organização da infância de base; capacitar 

educadores para o trabalho pedagógico da educação da infância atingida; e elaborar 

materiais didático-metodológicos para o trabalho pedagógico da educação da infância 

atingida (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005, p. 41-42). 

 

Resguardada a coerência das pretensões com o eixo de atuação aqui anunciado, foi 

contemplada a preocupação do MAB-Nacional de, através de uma proposta de atuação no 

âmbito da educação infantil, atuar na formação das novas gerações, desde a mais tenra idade, a 

partir de um trabalho de base com as crianças, chamadas de atingidinhos, assegurando a 

perpetuação dos ideais político-ideológicos com vistas à uniformização de uma visão de 

mundo e de uma forma de vida peculiar aos militantes do Movimento. 

Finalmente, a proposta indica o último eixo de atuação: Escolas das comunidades 

atingidas e dos reassentamentos: intervenção política no projeto pedagógico, pretendendo: 

 

[...] lutar pela reabertura e construção das escolas nas comunidades atingidas e 

reassentadas; aproximar as relações e o projeto de educação do MAB com as escolas 

das comunidades atingidas e reassentadas; socializar os materiais produzidos pelo 

MAB com as escolas; e Promover encontros pedagógicos entre os professores das 

escolas e os educadores do MAB (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2005, p. 42). 

 

Com essa linha de atuação, o MAB pretende uma inserção na escola formal com vistas 

ao engajamento, à participação e até à intervenção na proposta pedagógica das escolas que 

atendem as populações atingidas. 

 

 

Atuação do Coletivo de Educação 

 

 

São duas missões atribuídas ao Coletivo de Educação no projeto do MAB-Nacional. A 

primeira diz respeito ao esforço desdobrado para construir um projeto de educação 

consubstanciadado de acordo com as necessidades da organização do Movimento. Em segundo 

lugar, a missão do grupo é construir a pedagogia dos povos atingidos “a partir de matrizes 

pedagógicas sustentadas na sua identidade, cultura e realidade em consonância com os 
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princípios e diretrizes do paradigma da educação do campo no Brasil” (MOVIMENTO DOS 

ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005, p. 43). 

Em todas as partes da proposta - apresentação, justificativa, princípios, objetivos e 

eixos de atuação - está presente a preocupação do Movimento no sentido de demarcar sua 

posição em defesa da educação do campo, paradigma encampado nas lutas de outros 

movimentos sociais, especialmente os filiados à Via Campesina
113

, mas também defendido nas 

esferas governamentais e em ONGs, congregadas no já referido movimento de Articulação 

Nacional por uma Educação do Campo. 

A organização do Coletivo de Educação manteve uma coordenação nacional, formada 

por lideranças do Movimento nos 14 Estados brasileiros onde o Movimento atua, com as 

atribuições de coordenar, articular e acompanhar política e pedagogicamente o projeto de 

educação, dando visibilidade à Pedagogia dos Povos Atingidos, sempre em interconexão com 

a organização e as lutas do MAB-Nacional. As tarefas estipuladas são: gestão do projeto de 

educação como um todo; participação nos debates e nas lutas das instâncias políticas e 

formativas do Movimento; assessoria à organização dos Coletivos de Educação regionais e 

locais e às práticas educativas; organização de agenda de reuniões do Coletivo de Educação; 

avaliação e planejamento do projeto de educação do Movimento; mapeamento de fontes, 

elaboração de projetos de financiamento e gestão dos recursos captados para a viabilização do 

projeto de educação; articulação de um grupo de assessoria pedagógica; articulação de 

mecanismos de sistematização da pedagogia dos povos atingidos; organização do arquivo-

memória da educação do Movimento; difusão do movimento nacional por uma educação do 

campo, nos locais de abrangência do MAB; e articulação de políticas públicas específicas para 

a educação do campo, em contato com o poder público, com entidades e com movimentos 

sociais do campo. 

As coordenações estaduais são formadas por educadores que atuam no âmbito dos 

Estados, discutindo e implementando a proposta educativa. Essas coordenações são 

selecionadas dentre os militantes do MAB e devem ter clareza política da organização do 

Movimento, bem como compreensão pedagógica do projeto de educação. Dentre as qualidades 

e capacidades para ser um coordenador o MAB requer: saber ser investigador da realidade; ter 

                                                 
113

 A Via Campesina se autodenomina como uma organização internacional de camponeses que atua no Brasil, 

congrega os seguintes movimentos e entidades: MAB; MST; MPA; MMC; PJR; e CPT. Seus objetivos e 

princípios consolidam-se na luta pelos direitos dos povos do campo aos meios de vida (terra, água, florestas, 

proteção, habitação), e aos chamados direitos subjetivos, como aqueles necessários à construção plena da sua 

humanidade, como a saúde, a segurança alimentar, a educação e a cultura (VIA CAMPESINA BRASIL, 2006). 
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um bom nível de leitura; ser aberto ao diálogo, ao trabalho coletivo e às mudanças; e ter 

iniciativa para buscar apoio e cooperação na resolução dos problemas. 

De acordo com o projeto do MAB, as responsabilidades dos coordenadores estaduais 

são praticamente as mesmas da coordenação nacional, assim definidas: coordenar e articular o 

projeto de educação e o próprio Coletivo de Educação no âmbito estadual e regional; participar 

das instâncias políticas e formativas do MAB; participar do processo de discussão e elaboração 

do projeto de educação e das iniciativas de formação político-pedagógica organizadas pelo 

MAB ou organizadas em outros espaços de relação do Movimento; coordenar o processo de 

formação político-pedagógico dos educadores na esfera estadual e regional; acompanhar as 

práticas de educação em andamento, assegurando avaliação permanente, resolução dos 

problemas, levantamento de demandas e encaminhamentos à Coordenação Nacional do 

Coletivo de Educação; elaborar relatórios sistemáticos; promover a articulação da equipe de 

assessoria pedagógica, atentando para a coerência do trabalho dessa assessoria com a linha 

política e pedagógica do projeto de educação do Movimento; mapear fontes, projetar e realizar 

a gestão de recursos captados para o financiamento do projeto de educação; organizar arquivo-

memória do trabalho realizado; e difundir a articulação nacional em prol da educação do 

campo nos respectivos locais de atuação. 

Além de traçar o perfil dos coordenadores, o projeto de educação em análise também 

traça o perfil dos educadores do MAB. Devem ser educadores populares, oriundos das 

comunidades, prioritariamente originários da base dos atingidos, moradores das comunidades 

atingidas ou reassentadas e com o maior nível de escolaridade do grupo social, e que tenham 

as seguintes posturas e capacidades: conceber o ser humano como sujeitos históricos; acreditar 

no potencial transformador da educação; assumir a tarefa histórica de contribuir com a 

mudança do modelo econômico e político da sociedade brasileira; conhecer a história, a 

organização e as lutas do Movimento; comungar com os valores do Movimento; assumir o 

compromisso de implementar o projeto de educação; investigar a realidade; ter abertura ao 

diálogo, ao trabalho coletivo e às mudanças; saber tomar iniciativas, buscar apoio e cooperação 

para a resolução de problemas; e ter disposição para continuar os estudos, na educação formal. 

São tarefas dos educadores: articular o projeto de educação do MAB na comunidade 

atingida ou reassentada; participar em debates e lutas das instâncias políticas e formativas do 

Movimento; participar nos processos de formação político-pedagógica do MAB e em outros 

espaços em que o Movimento se articula; executar e avaliar as práticas educativas na 

comunidade atingida ou reassentada e solucionar problemas; fazer o registro das práticas 
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desenvolvidas, relatando o desenvolvimento das atividades e apresentando reflexões e 

proposições. 

Por fim, a proposta de educação do MAB-Nacional delimita o trabalho da assessoria 

pedagógica. O Movimento reconhece a necessidade de apoio e colaboração de profissionais da 

pedagogia e de outras áreas afins para potencializar e qualificar os debates e a elaboração do 

seu projeto de educação. A indicação é formar a assessoria pedagógica contando com a 

participação de professores universitários, técnicos e profissionais ligados às entidades, 

fundações e organizações de educação. A proposta indica, também, atributos e posturas desses 

profissionais: compromisso com a causa dos atingidos; compreensão da cultura e 

conhecimento da história, da organização e das lutas do Movimento; e atuar na pesquisa, no 

ensino e na assessoria aos movimentos sociais populares, especialmente na área de educação 

popular e educação do campo. A assessoria poderá ser permanente ou pontual, respondendo às 

demandas dos eixos de atuação do projeto de educação em sua totalidade. Para finalizar, são 

ratificadas as tarefas dos assessores, sublinhado a contribuição com o processo da concepção, 

da pesquisa, do debate, da formação de educadores e da própria elaboração do projeto de 

educação do Movimento. 

 

 

4.1.1 O projeto de alfabetização de jovens e adultos do MAB: Águas para vida não para morte 

– as lutas do MAB fortalecendo a alfabetização de jovens e adultos 

 

 

Quando o MAB-Nacional decidiu atuar na educação formal, o seu primeiro trabalho 

mais efetivo foi a proposta de alfabetização dos jovens e adultos atingidos. Como 

anteriormente informado, a reivindicação de apoio para tal iniciativa junto aos organismos 

governamentais foi incluída na pauta de reivindicações da Marcha Nacional Águas pela Vida, 

que partiu da cidade de Goiânia até Brasília, em 2004. Em meio às negociações com o 

Governo Federal, o Movimento conseguiu, junto ao MEC, apoio à gestão de um projeto de 

alfabetização, contando com recursos do Programa Brasil Alfabetizado. O Estado da Paraíba 

estava incluído nos 14 Estados contemplados. Foram então, tomadas as providências para o 

levantamento do público a ser atendido, a formação das turmas e a preparação do projeto 

pedagógico. Segundo líder do Movimento, em Acauã, o processo de elaboração do projeto 

pedagógico para a alfabetização de jovens e adultos foi um tanto atropelado, por conta da 
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urgência dos encaminhamentos para inserção no Programa Brasil Alfabetizado (informação 

verbal)
114

. 

Um dos integrantes da Coordenação do MAB-Nacional, informou que o trabalho com a 

alfabetização de jovens e adultos, no âmbito do Movimento, recorreu às referências do MST 

para definir qual educação se queria e como atuar. Foi, então, adotado o referencial da 

Pedagogia de Freire (1987), na perspectiva de uma educação libertadora para os povos 

ribeirinhos que foram atingidos pela construção de barragens. Segundo o informante, o MEC 

aceitou o trabalho em parceria com o Movimento devido à dificuldade dos governos locais de 

atingir essa população, levando-se em consideração a forma ineficiente como era feita a 

alfabetização de jovens e adultos no Brasil (informação verbal)
115

. 

O entendimento que o MAB-Nacional busca difundir de alfabetização passa pela crítica 

da concepção de alfabetização como adaptação, concepção esta que é naturalizada na 

sociedade atual marcada pelas diferenças e desigualdades entre os indivíduos. Para o 

Movimento, a alfabetização como fator de adaptação refere-se ao processo de preparação do 

sujeito para que ele se ajuste às demandas da vida moderna e às exigências do mercado de 

trabalho. Dessa maneira, o indivíduo aprende a ler e a escrever para se harmonizar com a 

modernidade. Para além da adaptação, o processo de alfabetização torna as pessoas mais 

informadas, capazes de compreender o mundo e de intervir nele, numa perspectiva de 

transformação. Essa visão tem sua referência na educação popular, concepção de educação 

comprometida com as demandas das populações excluídas dos benefícios da modernidade 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a). 

 

 

O projeto de alfabetização para os atingidos 

 

 

Águas para vida, não para morte: as lutas do Movimento dos Atingidos por Barragens 

fortalecendo a alfabetização de jovens e adultos é o título do projeto de alfabetização para os 

povos afetados por barragens, elaborado, em 2005, pelo Coletivo de Educação do MAB-

                                                 
114

 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 35 anos, 

em entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
115

 Informação fornecida por Paulino, I. C. Palestra proferida no Curso de Formação e Atualização: sistematizando 

informações para subsidiar a elaboração do projeto político-pedagógico para a educação de jovens e adultos das 

comunidades atingidas pela Barragem de Acauã, em Campina Grande, em setembro de 2008. 
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Nacional. Os primeiros parágrafos do texto foram destinados a uma apresentação da inspiração 

e da justificativa do referido projeto. 

De início, é feita uma alusão às causas estruturais do analfabetismo, visto como um 

problema produzido pela sociedade capitalista, assim como as desigualdades e as opressões, 

que adquirem proporções maiores no campo. Na introdução do projeto, também, se fez uma 

crítica ao sistema de educação que, com as especificidades de suas pedagogias e de seus 

currículos, tem contribuído com o fracasso educacional das classes menos favorecidas, 

tornando-se mais um veículo de exclusão, de seletividade e de desigualdade social. 

Para ilustrar essa realidade, o projeto em referência citou alguns dados de 2004, 

publicados pelo Jornal Correio do Povo (2004, apud Movimento dos Atingidos por Barragens, 

2005), como: o Brasil tem 16 milhões de analfabetos com mais de 15 aos de idade; 37,63 

milhões de brasileiros com idade acima de 10 anos não tiveram instrução ou estudaram 

somente por três anos; aproximadamente 26% da população brasileira, acima de 10 anos é 

considerada analfabeta funcional (Movimento dos Atingidos por Barragens, 2005). 

Argumentando a ideia do fracasso do sistema educacional, o MAB rememorou que a 

sociedade civil organizada viabilizou a ideia de alfabetizar fora dos padrões da educação 

formal. Isso desde a década de 1960, com destaque para o trabalho de alfabetização de jovens 

e adultos, fundamentado nos princípios e práticas de educação popular idealizados por Paulo 

Freire nos chamados Círculos de Cultura. Amparando-se no ideário freireano, o projeto de 

alfabetização do MAB explicita e amplia a concepção de educação de jovens e adultos, como 

educação popular. Da maneira como é adotado, o conceito de educação popular é mais 

abrangente uma vez que guarda conexão com o processo da militância que, segundo Freire 

(2000) consiste na capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios, e com a 

concepção de prática educativa como prática política que não ocorre, necessariamente, na 

escola. 

Assim, o MAB defende a concepção de educação de jovens e adultos como educação 

popular porque esta concepção se atrela à possibilidade das práticas educativas serem 

realizadas fora do âmbito institucional formal da educação. Além disso, a educação abalizada 

na referida concepção proporciona o ensino dos conteúdos historicamente acumulados e, 

também, possibilita a conscientização, dimensão oportuna para o Movimento que tem como 

um das suas metas a conscientização das populações atingidas por barragens acerca da sua 

realidade, na perspectiva da conquista dos seus direitos. 
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Tendo em mente essa concepção de educação e de prática educativa, o MAB engajou-

se no movimento internacional intitulado Década das Nações Unidas para a Alfabetização
116

 e 

sua primeira proposta massiva de educação, pela via da alfabetização de jovens e adultos, foi 

aprovada no âmbito do Ministério da Educação do Brasil, através da inclusão da proposta do 

MAB no Programa Brasil Alfabetizado
117

. 

A propósito, vale registrar que através da Resolução n. 56/116, da Assembléia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), foi implementada a Década das Nações Unidas para a 

Alfabetização: Educação para Todos, proclamando o período entre 2003-2012 como a Década 

das Nações Unidas para a Alfabetização, com o objetivo de levar educação a todos. No 

preâmbulo à referida Resolução, a 

 

Assembléia Geral afirma estar convencida de que a alfabetização é de importância 

crucial para a aquisição, por todas as crianças, jovens e adultos, de habilidades 

essenciais para a vida, que os capacitem a enfrentar os desafios que eles podem vir a 

encontrar na vida, representando um passo essencial para a educação básica, que 

consiste num meio indispensável para a participação efetiva nas sociedades e nas 

economias do século 21. A Resolução apóia também o conceito de alfabetização 

para todos, em sua reafirmação de que a alfabetização para todos encontra-se no 

cerne da educação básica para todos, e de que a criação de ambientes e sociedades 

alfabetizados é de importância essencial para os objetivos de erradicação da pobreza, 

de redução da mortalidade infantil, de contenção do crescimento populacional, de 

consecução da igualdade entre os gêneros e de estabelecimento de um 

desenvolvimento sustentável, da paz e da democracia. A Década das Nações Unidas 

para a Alfabetização, como parte integrante da Educação para Todos, irá fornecer 

tanto uma plataforma quanto o impulso para a consecução de todos os seis objetivos 

do Marco de Ação de Dacar (UNESCO/MEC, 2003, p. 53-54). 

 

Discutindo a concepção da alfabetização de jovens e adultos, o Coletivo de Educação 

do MAB continuou buscando referência no ideário freireano, citando Freire (2000) para 

referendar a ideia de educação como ato político e não como um que fazer neutro, bem como 

para pontuar que a alfabetização está relacionada à identidade individual e de classe e com a 

formação da cidadania. 

O projeto sintetiza a concepção da alfabetização de jovens e adultos da seguinte forma: 

 

O projeto de educação do MAB considera a alfabetização de jovens e adultos como 

um processo histórico de direito de todos os atingidos, elemento integrante da 

formação da cidadania e da construção de conhecimentos sistematizados para 

aprimoramento da consciência e aprendizagem. Alfabetizar é, para o Movimento, 

ajudar os atingidos a se juntarem e a resistirem, é pensar o que está colocado em seu 

                                                 
116

 Para mais informações, consultar a publicação Alfabetização como liberdade, na íntegra e/ou os sites das 

instituições ONU, UNESCO, UNESCO/Brasil. 
117

 Na cerimônia de lançamento, no Brasil, da Década das Nações Unidas para a Alfabetização, ocorrida no dia 20 

de maio de 2003, em Brasília, foi assinado o acordo de cooperação entre a UNESCO e o MEC, com a 

transferência de 200 mil dólares a serem usados em projetos de alfabetização (UNESCO; BRASIL, 2003). 
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entorno social, é ensaiar futuros cenários de luta (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS 

POR BARRAGENS, 2005, p. 52). 

 

O projeto de alfabetização prossegue discutindo a questão da formação da consciência 

do atingido, associando-a às práticas de alfabetização que inter-relacionam a leitura da palavra 

e a leitura do mundo. A pretensão é que o atingido alfabetizando aprenda a ler as palavras e a 

fazer a leitura crítica do mundo vivido. Há o reconhecimento de que é neste processo que 

reside o caráter político da alfabetização. 

Na continuidade, o MAB-Nacional propõe que as práticas de alfabetização tomem 

como referência as histórias e as experiências de vida dos alfabetizandos, para descobrir os 

conhecimentos do mundo vivido e para tematizar os conhecimentos curriculares a serem 

trabalhados no processo de alfabetização. Neste ponto, é sublinhado que o trabalho com a 

alfabetização de jovens e adultos sempre deve estar articulado com as lutas do Movimento. 

Acerca dos processos de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, a proposta 

acrescenta alguns enunciados também respaldados em Tiepollo (2003, apud Movimento dos 

Atingidos por Barragens, 2005), que são: só se aprende a falar falando, só se aprende a ler e a 

escrever, lendo e escrevendo textos significativos. Submetido a esse processo, “o atingido deve 

atribuir sentido à palavra-mundo, por isso, alfabetizar é ler muito antes de decodificar, é 

manifestar a própria palavra, é escrever a fala e é compreender como funciona o sistema 

alfabético e o sistema de numeração decimal” (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2005, p. 53, grifo do autor). Assim, quanto mais uma pessoa aprende a ler a 

palavra, mas ela aprende a ler a vida e o mundo. 

O alfabetizando manifesta sua linguagem, sua estrutura de pensamento e sua maneira 

de ler e compreender a realidade tanto através da fala quanto pela escrita. Nesse sentido, para 

que ele qualifique a sua leitura da realidade local e global, o projeto ressalta a importância do 

domínio da norma padrão, uma vez que permite a interação com a produção linguística 

veiculada nos meios de comunicação escrita. Portanto, o projeto de alfabetização em tela 

ratifica que, na alfabetização, é necessário compreender bem o funcionamento dos sistemas 

alfabético e numérico. 

O currículo da alfabetização de jovens e adultos engloba tanto os conhecimentos 

sistemáticos historicamente acumulados pela humanidade como os conhecimentos e valores 

dos atingidos vinculados ao cotidiano. São conhecimentos que possibilitem ao atingido 

compreender criticamente a realidade, exercitando os seus direitos “à educação, à 

aprendizagem, à vivência dos valores coletivos e à intervenção na sociedade, particularmente 
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na política energética e ambiental da nação” (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS, 2005, p. 54). 

A estruturação do currículo apresenta-se organizada pelo Coletivo de Educação do 

MAB em quatro fontes essenciais que são: 

a) fonte sociocultural – conhecimentos da experiência existencial e conhecimentos 

relacionados às temáticas significativas para os atingidos; 

b) fonte político-organizativa – conhecimentos relativos às temáticas que integram a 

centralidade das lutas do MAB; 

c) fonte epistemológica – conhecimentos acumulados pela humanidade; 

d) fonte psicossocial – conhecimentos oriundos dos focos de interesse, subjetividades 

e motivações, de acordo com a fase de desenvolvimento do jovem e do adulto 

atingidos. 

O Sistema de Complexo é mencionado, em seguida, como sendo a opção assumida 

para organização do currículo da alfabetização de jovens e adultos. A justificativa apresentada 

para a escolha é que o Sistema de Complexo atribui orientação política e pedagógica ao 

processo de ensino e de aprendizagem. Em uma nota, o Coletivo de Educação explica que a 

organização do currículo pelo Sistema de Complexo foi planeada por Pistrak, pedagogo 

soviético, e consiste em uma forma de organização dialética do processo de alfabetização de 

jovens e adultos. Acrescenta a informação de que é no desenvolvimento de ideias sugeridas 

por um objeto (o tema do complexo), que se concentra todo programa de ensino, durante certo 

tempo, tendo como objetivo ajudar o aluno a compreender a realidade em suas múltiplas 

relações. O Sistema de Complexo sugere três momentos: escolha do objeto do complexo (tema 

do complexo) e a relação entre os complexos; escolha da forma de estudar cada tema do 

complexo; e a organização do trabalho para o estudo dos temas, segundo o Sistema de 

Complexo. 

Essa orientação foi empregada para a esquematização do sistema de complexo do 

currículo da alfabetização de jovens e adultos do MAB e pode ser visualizado no Quadro 3. 

Assim, o objeto ou tema do complexo escolhido consiste no próprio título do projeto, 

formulado com o lema central do MAB, seguido de uma chamada sobre a alfabetização de 

jovens e adultos: Águas para vida, não para morte: as lutas do MAB fortalecendo a 

alfabetização de jovens e adultos. 

Em se tratando da relação entre os complexos, de forma interligada ao tema central, são 

indicados quatro eixos temáticos: história, memória, identidade e cultura dos povos atingidos;  
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Conhecimentos de Expressão 

Conhecimentos Sócio-Históricos 

Conhecimentos Sócio-Biológicos 

Conhecimentos Etnomatemáticos 

Conhecimentos de Expressão 

Conhecimentos Sócio-Históricos 

Conhecimentos Sócio-Biológicos 

Conhecimentos Etnomatemáticos  

História, memória, 

identidade e cultura dos 

povos atingidos 

História, memória, lutas e 

valores coletivos do MAB 

Águas para vida, não para morte: 

as lutas do MAB fortalecendo a 

alfabetização de jovens e adultos 

Relações atingidos e trabalho, 

natureza e tecnologias 

Política energética e ambiental à 

Nação brasileira 

Conhecimentos de Expressão 

Conhecimentos Sócio-Históricos 

Conhecimentos Sócio-Biológicos 

Conhecimentos Etnomatemáticos 

Conhecimentos de Expressão 

Conhecimentos Sócio-Históricos 

Conhecimentos Sócio-Biológicos 

Conhecimentos Etnomatemáticos 

Quadro 3: Esquema do sistema de complexo do currículo da alfabetização de jovens e adultos do MAB 

Reproduzido do: Movimento dos Atingidos por Barragens/Coletivo de Educação (2005). 
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história, memória, lutas e valores coletivos do MAB; relações entre atingidos e trabalho, 

natureza e tecnologias; e política energética e ambiental para a nação brasileira. Para cada um 

dos eixos temáticos, são definidos conhecimentos de quatro áreas, a saber: conhecimentos de 

expressão; conhecimentos sócio-históricos; conhecimentos sociobiológicos e conhecimentos 

etnomatemáticos. 

Após a apresentação do esquema do currículo, o projeto passa a detalhar os 

conhecimentos curriculares, associados aos quatro eixos temáticos já citados. Antes de 

explicitar os conhecimentos curriculares e respectivos eixos temáticos, é retomada a ideia de 

que o processo de alfabetização necessita promover a assimilação critica dos conhecimentos 

concebidos como imprescindíveis à vida dos atingidos e que sejam relevantes para a 

organização do MAB. O texto reforça que o conhecimento tem de ser qualificado a partir de 

três características imprescindíveis: ser relevante (partir da experiência do educando e da 

cultura do seu entorno); ser crítico (permitir a problematização) e transformador (ajudar a 

conferir poder à comunidade). 

O Sistema de Complexo e seu desdobramento em eixos temáticos, além de conferir o 

direcionamento político e pedagógico ao processo de ensino e de aprendizagem da 

alfabetização de jovens e adultos em sua totalidade, expõe o relacionamento do todo com as 

partes, de forma complementar e interdisciplinar. Os conhecimentos curriculares conectados 

aos eixos temáticos são pontos de referências básicos para a organização das aulas, contudo o 

projeto prevê que o educador tem autonomia e flexibilidade para alterar e/ou extrapolar os 

conhecimentos curriculares previamente definidos no sistema, considerando as realidades 

específicas dos atingidos. 

Os quatro eixos temáticos e seus respectivos conhecimentos são apresentados no 

Quadro 4, na qual se pode visualizar um quadro com o conteúdo de cada eixo temático. 

Realizando-se uma apreciação do quadro, percebe-se que os conteúdos reservam uma 

coerência com a apresentação, justificativa e objetivos do projeto de alfabetização do MAB-

Nacional. As formulações são extraídas do contexto que circunda as barragens e suas 

decorrências socioambientais, bem como a história e organização do Movimento com a 

intenção clara de fortalecimento e construção da identidade dos indivíduos-educandos. 
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Continua 

EIXOS 

TEMÁTICOS 

ÁREAS DO CONHECIMENTO 

CONHECIMENTO

S DE EXPRESSÃO 

CONHECIMENTOS SÓCIO-

HISTÓRICOS 

CONHECIMENTOS 

SÓCIOBIOLÓGICOS 

CONHECIMENTOS ETNOMATEMÁTICOS 

HISTÓRIA, 

MEMÓRIA, 

IDENTIDADE E 

CULTURA DOS 

POVOS 

ATINGIDOS 

Fala e escuta; 

Leitura e produção 

textual; 

Sistema alfabético 

(vogais, consoantes, 

sílabas pontuação, 

ortografia, etc.). 

História de vida dos atingidos (tempos e 

espaços vividos, relações familiares e 

comunitárias vividas); 

Experiências e memória dos atingidos; 

Cultura e identidade dos grupos atingidos; 

Migrações. 

Relação atingido-natureza (terra, 

água, plantas, animais); 

Valorização e proteção da vida. 

Números (quantidade, contagem, leitura e escrita); 

Operações simples; 

Medidas; 

Geometria (formas naturais e construídas pelos seres 

humanos); 

Informações (dados sobre os atingidos e suas 

comunidades). 

RELAÇÕES 

ENTRE 

ATINGIDOS E 

TRABALHO, 

NATUREZA E 

TECNOLOGIAS 

NO CAMPO 

Fala e escuta; 

Leitura e produção 

textual; 

Produção textual; 

Sistema alfabético 

(vogais, consoantes, 

sílabas pontuação, 

ortografia, letra 

maiúscula e 

minúscula, etc.). 

Trabalho (significados, história, formas de 

resistência); 

Atores sociais e organização do trabalho 

(grupos de produção, associações, 

cooperativas); 

Tecnologias e transformações nas 

atividades produtivas; Relações entre 

trabalho no campo e trabalho na cidade. 

Relação trabalhador atingido-

natureza; 

Uso e transformações dos 

recursos naturais; 

Ambientes naturais e construídos; 

Solo (tipos, conservação, adubos 

químicos, agrotóxicos e 

transgênicos, adubos orgânicos, 

agroecologia e biodiversidade, 

erosão); 

Saúde do trabalhador atingido 

(cuidado com o corpo, a mente e 

o ambiente, alimentação, água 

potável, condições de trabalho, 

prevenção à saúde). 

Números (quantidade, contagem, leitura e escrita); 

Operações e problemas matemáticos (adição, 

subtração, multiplicação e divisão); 

Sistema de medidas (comprimento, área e volume); 

Unidades de medida (metro, centímetro, quilômetro, 

grama, miligrama, quilograma, litro, mililitro, metro 

quadrado, alqueire, etc.); 

Sistema monetário; 

Geometria (Perímetro e área); 

Informações sobre as atividades produtivas dos 

atingidos e de suas comunidades. 

HISTÓRIA, 

MEMÓRIA, 

LUTAS E 

VALORES 

COLETIVOS DO 

MAB 

Fala e escuta; 

Leitura e produção 

textual; 

Produção textual; 

Sistema alfabético 

(pontuação, 

ortografia, letra 

maiúscula e 

minúscula, 

parágrafo,  

A história do Brasil e a origem do MAB 

(as usinas hidrelétricas e o controle da 

energia pelo capital internacional); 

História do MAB; 

Missão e valores dos Coletivos do MAB; 

A bandeira do MAB e a bandeira do 

Brasil; 

Principais lutas do MAB; 

A organização do MAB nos estados do 

Brasil; 

Recursos naturais (água, ar e 

solo); 

Transformações ambientais 

devido à construção de usinas 

hidrelétricas. 

Números (quantidade, contagem, leitura e escrita); 

Operações e problemas matemáticos (adição, 

subtração, multiplicação e divisão); 

Medidas agrárias; 

Geometria (formas diversas); 

Frações; Porcentagem; 

Informações (dados sobre os atingidos e suas 

comunidades, o Brasil, o MAB, as usinas 

hidrelétricas, etc.). 
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Conclusão 

 concordância). Trajetórias de deslocamento territorial das 

comunidades atingidas; 

História dos reassentamentos; 

14 de março – Dia Internacional de Luta 

contra as Barragens; 

O projeto popular para a nação brasileira. 

  

POLÍTICA 

ENERGÉTICA E 

AMBIENTAL 

PARA A 

NAÇÃO 

BRASILEIRA 

Fala e escuta; 

Leitura e produção 

textual; 

Produção textual; 

Sistema alfabético 

(letras, palavras, 

frases, pontuação e 

tipos de pontos – 

final, interrogação, 

exclamação e 

vírgula, acentuação 

gráfica, ortografia, 

letra maiúscula e 

minúscula, 

parágrafo, 

concordância, etc.). 

Água, energia e biodiversidade como bens 

estratégicos à soberania nacional; 

História do setor energético no Brasil; 

A água no mundo e no Brasil; 

A legislação sobre a água; o sistema 

nacional e a gestão dos recursos hídricos; 

Privatização do setor energético; 

desenvolvimento da sociedade brasileira.  

Água (captação, tratamento e 

consumo); 

Lixo (coleta, destino e 

reaproveitamento); 

Poluição do ar, da água, do solo 

(em especial, o uso de adubos 

químicos e agrotóxicos); 

Energia (diferentes 

manifestações); 

Transformação da energia na 

natureza e por recursos 

tecnológicos; 

Fontes alternativas de energia 

(energia solar, energia eólica, 

energia a partir da biomassa, 

repotenciação das hidroelétricas, 

redução das perdas na 

transmissão e distribuição da 

energia). 

Números (quantidade, contagem, leitura e escrita); 

Operações e problemas matemáticos (adição, 

subtração, multiplicação e divisão); 

Sistema e unidades e medidas (quilowatts e 

megawatts); 

Frações; 

Porcentagem; 

Sistema monetário; 

Informações (dados sobre os atingidos e suas 

comunidades, as bacias hidrográficas, as usinas 

hidrelétricas, a energia, etc.). 

Quadro 4: Eixos temáticos e conhecimentos curriculares do projeto de alfabetização do MAB, 2005 

Fonte: Movimento dos Atingidos por Barragens/Coletivo de Educação (2005). 
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Prosseguindo, o projeto aborda as aulas da alfabetização de jovens e adultos, definindo 

a concepção destas aulas como um espaço social, de educação, cultura, conhecimento, 

aprendizagem e organização, resultado das lutas do MAB. O projeto indica que as aulas, 

organizadas na comunidade atingida, sejam desenvolvidas por intermédio do diálogo entre os 

educandos, educadores, comunidade e Coletivo de Educação do Movimento, que são os 

coordenadores e gestores do projeto. Em seguida, informa que a duração do curso de 

alfabetização será de 8 meses, com carga horária total de 320 horas-aula e com carga horária 

semanal de 10 horas-aula. 

O planejamento é tido como um ato político e pedagógico, propondo-se a antecipar e 

projetar, de modo consciente, organizado e coerente, as etapas do trabalho de alfabetização. 

Através do planejamento, serão tomadas as decisões quanto à organização de situações 

didáticas para o grupo, situando-o no momento histórico vivido. Como orientação geral, o 

projeto indica a feitura do planejamento do eixo temático. Tomado na sua interconexão com os 

demais eixos temáticos do Sistema de Complexo, o eixo temático a ser planejado parte de 

situações significativas extraídas da realidade atual, da cultura, da experiência existencial dos 

atingidos e das lutas do MAB. Esse referencial é transformado em temáticas a serem 

compreendidas criticamente nas aulas de alfabetização. Para assegurar uma visão de totalidade 

dos estudos e a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem é que se planeja o eixo 

temático, através da organização de um conjunto de aulas para um determinado período. 

De forma mais específica e visando contribuir com a organização do trabalho 

pedagógico, o projeto propõe um roteiro básico para a elaboração do planejamento do eixo 

temático, considerando os seguintes componentes: 

a) dados de identificação – nome do movimento popular e do programa a que está 

vinculado, nome da localidade, do município e do Estado, número de alunos, turno 

das aulas e nome do educador; 

b) eixo temático – situação significativa oriunda da realidade atual, da cultura, da 

experiência de vida dos atingidos e das lutas do MAB, problematizada como 

objetivo de investigação em relação com a temática geral da alfabetização de 

jovens e adultos; 

c) período – previsão de duração do eixo temático (quantos dias e qual a carga 

horária); 

d) objetivos – envolvem todas as situações planejadas para o ensino e a aprendizagem, 

os educandos o educador e o contexto de inserção dos mesmos. Devem ser 

formuladas a partir das capacidades intelectuais, afetivas, físicas e sociais que os 
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educandos já possuem e estimular, através de atividades didáticas, as capacidades 

que têm potencial de desenvolvimento. Para que o educador consiga alcançar esse 

objetivo, é preciso conhecer a situação real dos educandos, por intermédio da 

avaliação da aprendizagem e da organicidade da turma; 

e) conhecimentos curriculares – realização de uma seleção ligada á realidade atual, à 

cultura, à experiência de vida dos atingidos, às lutas do MAB e aos conhecimentos 

acumulados universalmente. O eixo temático envolve os conhecimentos dos quatro 

campos disciplinares já apresentados (de expressão, sócio-históricos, 

sociobiológicos e etnomatemáticos). Embora o projeto do MAB antecipe uma 

listagem de conteúdos, assegura ao educador autonomia e flexibilidade para 

adequações e alterações; 

f) procedimentos metodológicos – trata-se do componente operativo da prática 

pedagógica e deve ser compreendido como uma direção para a livre expressão e 

consequente avanço do educando. São apontadas três características proeminentes 

para a metodologia das aulas de alfabetização que são: a contextualização, a 

dialogicidade e a interdisciplinaridade, dando margem para a autodisciplina, para a 

organização da turma e para a construção do conhecimento pelos educandos. Foi 

recomendado que em cada aula o planejamento aporte com quatro atividades 

didáticas ligadas à oralidade, à leitura, à escrita e ao sistema alfabético e de 

numeração decimal; 

g) avaliação da aprendizagem e da organicidade da turma – a concepção de avaliação 

segue a lógica qualitativa que define sua função como avaliativa e processual. 

Educadores e educandos dialogam sobre o ensino e a aprendizagem, identificando 

conquistas, dificuldades e alternativas para superação. Como critérios de avaliação 

são considerados o esforço individual na construção do conhecimento e as práticas 

coletivas de cooperação, solidariedade e democracia. Ademais, textos lidos e 

escritos devem ser tomados como referência para avaliação das práticas de 

oralidade, leitura e escrita dos alfabetizandos; e 

h) referências - materiais bibliográficos a serem utilizados no desenvolvimento das 

aulas do eixo temático. 

A proposta contempla os seguintes critérios de avaliação para as habilidades que se 

seguem. Oralidade: clareza e exposição das ideias; uso de elementos de palavras adequadas 

para unir informações; coerência e sequência dos fatos; adequação ao interlocutor e à situação 

(dosagem do tom de voz, opção por um grau maior ou menor de formalidade, manutenção de 
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um diálogo considerando o outro); disposição em participar e construir coletivamente o 

conhecimento. Leitura e compreensão do texto: compreensão da função social do texto lido; 

percepção das intenções e visões de mundo presentes no texto; postura crítica diante do que lê; 

identificação da ideia básica do texto; estabelecimento de relação entre o texto lido/ouvido e 

outros textos. Produção escrita: diferenciação do desenho da escrita; exploração de letras do 

alfabeto e diversos materiais escritos; compreensão do funcionamento do sistema alfabético 

em suas tentativas de escrita; escrita de textos claros, coerentes e coesos, manifestando seu 

ponto de vista; adequação do texto escrito às questões formais da escrita; utilização da norma-

padrão, diferenciando fala e escrita; uso da contagem e de sua representação; compreensão do 

funcionamento do sistema de numeração decimal e de suas operações em diversos contextos; 

uso dos conhecimentos matemáticos em situações-problema do dia a dia. 

A partir do planejamento do eixo temático, o projeto sugere o planejamento das aulas, 

tida como uma parte do planejamento temático, devendo ser elaboradas segundo o roteiro a 

seguir. 

a) data da aula; 

b) conhecimentos curriculares – listagem dos conhecimentos curriculares que serão 

trabalhados naquela aula, esforçando-se para que contemple as quatro áreas 

disciplinares de expressão, sócio-históricos, sociobiológicos e etnomatemáticos; 

c) procedimentos metodológicos – forma de desenvolvimento dos conhecimentos 

curriculares e as atividades didáticas que serão realizadas e que devem envolver as 

quatro áreas disciplinares indicadas no item anterior; 

d) memória da aula – registro feito pelo educador de sua experiência de aula, 

refletindo dobre sua prática, sobre o que planejou e o que foi possível desenvolver 

na aula. Contempla uma autocrítica, explicitando pontos positivos e negativos de 

sua ação e, ainda, a avaliação do desempenho dos seus alunos. Foi recomendado 

que fosse organizado pelo educador um arquivo de memórias, constando os 

registros de sua experiência pedagógica como alfabetizador de jovens e adultos. 

A relação entre a comunidade e a turma da alfabetização de jovens e adultos consiste 

em outra indicação do projeto de alfabetização do MAB. Refere-se à necessidade do trabalho 

educativo ser divulgado na comunidade, no sentido de que ela não só conheça as concepções e 

ações do programa de alfabetização, mas, também, que estimule e apoie os alfabetizandos. O 

educador é o responsável para que a experiência educativa não se torne um fato isolado, mas 

um veículo de potencialização do desenvolvimento e organização da comunidade e do próprio 

MAB. A turma de alfabetização, dessa maneira, estaria credenciada e reconhecida, na 
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comunidade, como um espaço de discussão de ideias e de produção de novos conhecimentos, 

de novas relações e de novas práticas. Acerca disso, o projeto objetiva que nas salas de aula se 

cultive a memória e a história da comunidade e do Movimento, fortalecendo a identidade, a 

cultura dos povos atingidos e o sentido de pertencimento àquela comunidade e ao MAB.  

Contudo, a referida participação da comunidade, segundo recomendação do projeto, 

necessita ser construída nas relações e práticas educativas cotidianas, numa relação de troca e 

cooperação, não sendo algo dado a priori. Para tanto, a comunidade poderá ser convidada a 

colaborar em algumas atividades, como por exemplo: levantamento e incentivo para frequentar 

o curso; organização do espaço da sala de aula, mobilização para aquisição de materiais 

didáticos, estudos e debates complementares. 

Os educandos são jovens e adultos atingidos direta ou indiretamente pelas barragens e 

que tenham mais de 15 anos de idade. É importante que os educandos mantenham laços 

afetivos entre si, pois funcionará como estímulo para a assiduidade às aulas. Filhos e netos que 

frequentam escolas podem acompanhar os educandos, funcionando como apoiadores nas aulas 

de alfabetização. Quanto à organicidade da turma, sem exceção, os educandos devem manter 

um envolvimento no processo de alfabetização, para que se sintam e sejam sujeitos da própria 

aprendizagem. Outro aspecto importante é a participação de todos na organização do trabalho, 

não recaindo tarefas e responsabilidades apenas sobre o educador. Algumas equipes de apoio 

foram sugeridas como: de mística
118

, de coordenação, de animação, de informação, dentre 

outras.  

A sala de aula da alfabetização de jovens e adultos deverá ser um espaço agradável, e 

favorável à aprendizagem, de fácil acesso, arejado e com boa luminosidade, e definido 

juntamente com os educandos, podendo ser no salão comunitário, na igreja, na escola ou na 

casa de um educando. Foram indicados alguns materiais indispensáveis para a sala de aula, 

como quadro de giz ou papel pardo fixado na parede; carteiras ou mesas, bancos ou cadeiras 

(carteiras individuais devem ser organizadas em círculos, semicírculos ou pequenos grupos 

para favorecer o diálogo e a cooperação dos educandos nas atividades de alfabetização); 

alfabeto fixo com diferentes tipos de letras, e símbolos numéricos (ambos confeccionados pelo 

grupo e afixados na sala); alfabeto móvel (usado para o trabalho com diferentes posições das 

letras nas palavras, possibilitando compreender o funcionamento do sistema alfabético); crachá 

com o nome dos alfabetizandos; mural (construído coletivamente e servirá para avisos, 
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 As místicas são momentos de expressão do grupo, demarcando a sua condição de atingido, recorrendo-se ao 

potencial de ideias, valores, simbologias, poemas, cantos e conhecimento dos educandos e da comunidade. 
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informações, recados, etc.); a Bandeira do MAB
119

 (vide gravura da bandeira na Figura 22) e a 

Bandeira do Brasil (para desenvolver o sentimento de pertencimento ao MAB e à nação 

brasileira); e uma mesa com materiais diversificados para leitura. O projeto, também, se 

propõe a disponibilizar materiais didáticos da alfabetização de jovens e adultos para a escola, 

para o educador, para o educando e para o coordenador pedagógico. 

 

 

Figura 22: Bandeira-emblema do Movimento dos Atingidos por Barragens 

Símbolo reproduzido do site do MAB (www.mabnacional.org.br). 

 

Um militante do MAB do Estado de Sergipe explicou sua compreensão do lema do 

MAB, interpretação feita a partir dos primeiros contatos com o Movimento, por ocasião de um 

encontro. Explicou seu raciocínio da seguinte forma: 

 

O primeiro grito de guerra que eu vi foi esse: águas para vida não para morte! 

Peguei o caderno, escrevi. Não conversei com ninguém sobre isso. Quando viemos 

embora, cheguei em casa, peguei o livrinho e fui olhar: águas para vida não para 

morte! Se a pessoa for se aprofundar nisso, vai dar muita coisa. Vamos dizer assim: 

isso aqui é um rio, aqui é um povoado, aqui é o outro. Bem, eu moro aqui, o rio 
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 O MAB explica símbolos, cores e slogan de sua bandeira da seguinte forma: a cor branca significa a unidade 

do povo atingido em defesa do país; o mapa do Brasil, na cor verde, significa as nossas riquezas naturais; os rios 

lembram a nossa riqueza natural que deveria correr livre para o mar, mas suas águas são represadas em nome do 

lucro; a torre representa as redes de transmissão de energia e a apropriação da natureza pelo homem para a 

produção de energia; os fios que apontam para fora do mapa indicam as riquezas que saem do Brasil; o homem 

sacrificado simboliza a exploração e o desrespeito à vida e à história das pessoas que vivem nas regiões atingidas; 

as ferramentas são símbolos do trabalho e da luta dos agricultores atingidos; a cor preta indica indignação com a 

empresa e o sacrifício dos atingidos; o vermelho representa vida e luta; a frase Águas para vida, não para morte! é 

o grito de ordem do povo atingido por barragem e significa o desejo de que a água não seja explorada para o 

enriquecimento de poucos e para o empobrecimento de maioria, que tem sua identidade sufocada com as 

barragens (MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005). 
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corre aqui, faz a barragem aqui. A sua casa alagou, encheu. Se você não sair dali, 

você morre. E eu que moro aqui em baixo, fiquei aqui sem a água do rio. Se eu não 

sair dali, morro. E quando o rio era só rio mesmo, nós tínhamos água pra beber, pra 

pescar. Só isso, gente: águas para vida, não para morte (informação verbal)
120

. 

 

A formação político-pedagógica dos educadores (concepção e diretrizes) é tratada no 

projeto como condição indispensável para a unidade do projeto de educação do MAB e para 

que haja coerência entre a teoria discursada e a prática proferida. A formação deverá ser 

assumida coletivamente e como um desafio permanente de diálogo entre a teoria e a prática, 

entre o educador e o educando, entre o projeto de educação e o contexto sociocultural dos 

atingidos, entre a organicidade do Movimento e a luta em prol da educação do campo. 

Para o MAB, quatro dimensões fundamentam a formação dos educadores: a dimensão 

política (relação entre o movimento educativo e o movimento organizativo do projeto político 

do MAB); a dimensão pedagógica (reflexão e teorização sobre a prática educativa); a 

dimensão epistemológica (capacitação quanto aos eixos temáticos da proposta curricular); e a 

dimensão metodológica (princípios e possibilidades de operacionalização da prática 

pedagógica). A pretensão do projeto é que a formação seja desenvolvida no Estado e na região 

mantendo unidade de concepção. Nos oito meses de duração do curso de alfabetização, os 

educadores terão três momentos para a capacitação, além de reuniões mensais para estudo, 

planejamento e avaliação do processo educativo. O curso de formação (dividido em três 

etapas) deverá ser organizado pelas coordenações estaduais em cooperação com os 

educadores. A organização curricular do curso é flexível e pode ser adaptada à realidade das 

comunidades atingidas e às necessidades do trabalho pedagógico em cada local onde se 

instalar. 

Na sequência, é apresentada uma relação de conteúdos para o curso de formação em 

três etapas. Na primeira etapa, devem ser trabalhados os seguintes conteúdos: histórias de vida 

dos educadores do MAB; o MAB e o projeto de educação; identidade, memória e cultura dos 

povos atingidos; alfabetização de jovens e adultos; e organização do processo de alfabetização 

de jovens e adultos do MAB. Na segunda etapa, os conteúdos previstos são: experiências de 

formação de educadores e alfabetização de jovens e adultos; MAB relações entre educação e 

organização; trabalho, natureza e tecnologias do campo; alfabetização de jovens e adultos; 
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 Informação fornecida por Santos Filho J., morador do Povoado Cardoso, São Cristóvão, Sergipe, 63 anos, em 

entrevista concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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etnomatemática
121

 na alfabetização de jovens e adultos; e registro do trabalho pedagógico da 

alfabetização de jovens e adultos – o planejamento, a memória e o relatório. Na terceira etapa 

o trabalho deve ser feito com os seguintes conteúdos: experiências de formação de educadores 

e alfabetização de jovens e adultos do MAB; o projeto de educação do MAB; história, 

memória, lutas e valores coletivos do MAB; política energética e ambiental para a nação 

brasileira; alfabetização de jovens e adultos; etnomatemática na alfabetização de jovens e 

adultos; e metodologia e avaliação na alfabetização de jovens e adultos. 

As reuniões mensais entre os coordenadores estaduais e os educadores devem ser 

destinadas para estudo de textos, discussão de problemas, planejamento das aulas e avaliação 

da turma e do trabalho dos educadores, leitura e debate das memórias das aulas. São 

apresentadas 20 itens de referências bibliográficas, dentre textos e livros, para estudo pelos 

educadores e coordenadores. 

Por fim, o projeto recomenda a elaboração de relatórios do trabalho executado, para 

descrever as atividades que foram desenvolvidas, para registrar as conquistas e dificuldades, 

tanto em relação ao processo de alfabetização como da formação dos educadores. As 

coordenações estaduais e os educadores se encarregarão dos relatórios estaduais a serem 

enviados para a coordenação nacional. A sistematização é facilitada a partir de um roteiro que 

foi apresentado e que propõe a descrição das ações com base nos eixos temáticos do processo 

de alfabetização
122

. Ao longo de oito meses, devem ser elaborados três relatórios que 

descreverão como se deu a formação e como foi o trabalho em sala de aula. 

 

 

A experiência do MAB com a alfabetização de jovens e adultos, no Brasil, em 2004/2005 

 

 

As vivências e experiências com a alfabetização de jovens e adultos do MAB, no país, 

foram sistematizadas em um relatório de atividades, referente ao ano de 2005 e ao primeiro 

convênio firmado entre o MEC e a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens 

(ANAB), entidade fundada pelo MAB-Nacional e que media a oficialização dos convênios 

com os organismos governamentais. Esse relatório final apresenta as atividades desenvolvidas 

durante o processo desencadeado pelo MAB de alfabetização de jovens e adultos atingidos, 
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 A etnomatemática surgiu a partir de um trabalho de Ubiratan D’Ambrósio que investigou a relação da 

matemática com o cotidiano de povos africanos. Essa discussão é veiculada no Brasil, desde os anos 1970 e, hoje, 

tem repercussão internacional (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a). 
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 Vide roteiro do relatório em Movimento dos Atingidos por Barragens (2005, p. 78-80). 
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sendo o resultado da compilação de relatórios dos encontros de formação e das reuniões 

mensais dos educadores nos Estados, como previsto no projeto de alfabetização estudado
123

.  

Seguindo a estrutura do documento, após uma breve introdução na qual o relatório se 

refere à concepção de alfabetização de jovens e adultos que é defendida e adotada pelo MAB, 

é feita uma síntese do histórico da atuação do Movimento no campo da educação. Logo em 

seguida são sintetizados os princípios políticos e pedagógicos da proposta de educação do 

MAB. Os eixos de atuação definidos pelo Movimento também são apresentados e, depois, o 

relatório trata, especificamente, do projeto de alfabetização de jovens e adultos. 

Como uma necessidade do processo organizativo, duas pessoas integrantes do Coletivo 

de Educação passaram a atuar na coordenação, na articulação e no acompanhamento do 

projeto de alfabetização. Essas pessoas receberam ajuda de custo da ELETROBRÁS para que 

pudessem ter dedicação exclusiva ao projeto. Contando com esse apoio, a Coordenação 

Nacional assumiu as tarefas prescritas, consolidando o projeto de alfabetização. Quanto aos 

coordenadores estaduais, foram selecionados conforme perfil exigido: ser lideranças do MAB 

no Estado e região, ter clareza política da organização do Movimento e compreender a 

orientação política e pedagógica do projeto de alfabetização. Estes coordenadores, também, 

receberam ajuda de custo da ELETROBRÁS para desenvolverem as atividades previstas no 

projeto. 

Os alfabetizadores, considerados educadores populares, foram escolhidos nas 

comunidades atingidas ou reassentadas, dentre os que tinham maior nível de escolaridade. 

Como característica importante requerida no projeto de alfabetização, a seleção primou por 

pessoas que acreditassem nos seres humanos como sujeitos históricos e no potencial 

transformador da educação. Para desenvolver seu trabalho, os alfabetizadores receberam ajuda 

de custo do MEC, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), conforme previsto no Programa Brasil Alfabetizado (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a). 

O relatório registrou a necessidade e a importância do apoio dos assessores 

pedagógicos, tanto pela contribuição para a construção do projeto, como na colaboração 

prestada ao Coletivo de Educação especialmente no acompanhamento da execução das 

atividades de alfabetização propriamente ditas. Dentre os assessores, estavam professores 
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 Para maiores detalhes consultar o documento na íntegra em Associação Nacional dos Atingidos por Barragens 

(2005a). 
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universitários, estudantes e estagiários da área de educação, técnicos e profissionais de 

entidades ligadas à educação, que, também, receberam apoio financeiro da ELETROBRÁS
124

. 

O relatório confirmou que o currículo foi organizado no Sistema de Complexo, 

atribuindo direcionamento político e pedagógico ao processo de ensino e de aprendizagem. Os 

eixos temáticos cumpriram a função de complementaridade e interdisciplinaridade, permitindo 

a seleção de conhecimentos curriculares tidos como pontos de referência à organização das 

aulas e que, considerando as realidades locais, poderiam ser alterados a critério do educador. 

Os relatores avaliaram que o processo de alfabetização assegurou uma assimilação crítica de 

alguns conhecimentos concebidos como necessários à vida dos atingidos e relevantes à 

organização do Movimento. O documento apresenta o rol dos conteúdos por eixos temáticos e 

áreas disciplinares, transcritos do projeto de alfabetização tal como se encontram listados. 

Segundo o relatório, o planejamento didático seguiu os eixos temáticos, possibilitando 

o trabalho em sala de aula a partir de situações significativas provenientes da problematização 

da realidade dos atingidos e das lutas do Movimento. Cada eixo temático foi trabalhado em sua 

relação com os demais, evitando a compartimentalização do conhecimento e facilitando a 

preparação de um conjunto de aulas, permitindo uma visão de totalidade dos estudos e, 

também, foi positivo para um melhor aproveitamento dos momentos de formação, vez que os 

encontros não puderam ser realizados com a frequência requerida por conta das distâncias. Nos 

encontros de formação e/ou reuniões locais, foram repassadas orientações acerca do roteiro 

adotado para a feitura dos planejamentos didáticos, tanto para os eixos temáticos quanto para 

as aulas. Em se tratando do planejamento de aulas, foi um desdobramento do planejamento do 

eixo temático. 

Conforme previsto no projeto de alfabetização, foi evidenciada a participação das 

comunidades atingidas nas atividades pedagógicas, porém o texto apresentado repete o texto 

formal da proposta. O relatório comunica que as equipes (mística, coordenação, animação, 

informação e lanche) funcionaram muito bem dentro das atribuições previstas no projeto e que 

houve uma troca de tarefas entre os educadores, o que possibilitou a participação em diferentes 

equipes, construindo o aprendizado da organicidade indispensável ao trabalho coletivo. 

                                                 
124

 O relatório mencionou a participação de assessores integrantes do MST, MPA, da ONG Diálogo – Pesquisa e 

Assessoria em Educação Popular, além da colaboração de professores e alunos de Instituições de Ensino Superior 

(IES), a saber: UnB, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ), Universidade Comunitária Regional de Chapecó 

(UNOCHAPECO), Faculdades Integradas do Brasil (UNIBRASIL), Universidade de Passo Fundo (UPF), 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Tocantins (UFT), e Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a). 
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Em referência aos relatos sobre a formação pedagógica, o MAB reconheceu a 

importância do processo de qualificação dos educadores, considerados como atores 

fundamentais da experiência, pois houve um esforço desde as tarefas mais práticas, como 

organização de turmas até a participação nas capacitações, com os estudos necessários. Como 

previsto na proposta, a formação político-pedagógica dos educadores populares foi pensada e 

desenvolvida na direção de almejar a unidade do projeto de educação do MAB. Para tanto, a 

formação foi organizada com base nos quatro fundamentos já elencados: político, pedagógico, 

epistemológico e metodológico. 

Merece atenção o fato dos relatores sublinharem a importância da participação da 

ELETROBRÁS, pela disponibilização de recursos para várias despesas relativas não apenas 

para os cursos de formação, mas também, para visitas de acompanhamento dos trabalhos. 

Dentre estas despesas, contam-se: deslocamentos, hospedagens, alimentação e serviços 

gráficos. 

O processo de formação ocorreu em âmbito nacional, estadual/regional e local, com a 

participação de coordenadores, assessores, educadores, tendo como procedimentos de trabalho 

a troca de experiências, a realização de oficinas, as sessões de estudos de avaliação e de 

reflexão sobre as ações que iam sendo desenvolvidas. A oferta desses eventos, no âmbito 

nacional, contemplou três etapas do Curso de Formação Pedagógica para Alfabetização de 

Jovens e Adultos Atingidos, organizados pela coordenação nacional, contando com a 

participação de coordenadores estaduais e de alguns educadores. A programação contemplou 

os temas previstos no projeto, distribuídos em três blocos para serem trabalhados nas três 

etapas do curso. 

De 07 a 10 de agosto de 2004 realizou-se, em Luziânia, Goiás, a primeira etapa da 

formação com 34 participantes. Nesse primeiro encontro, foi construída a proposta pedagógica 

para o projeto de educação e foi realizado o planejamento para as capacitações nos Estados. O 

eixo temático trabalhado no evento foi História, memória, identidade e cultura do povo 

atingido. As dinâmicas peculiares aos encontros do Movimento promoveram a integração do 

grupo, a valorização das experiências singulares com a socialização das histórias de vida, e o 

fortalecimento do Movimento. Pelos relatos de reflexões de educadores, participantes do 

primeiro dia de curso (sobre fortalecimento do grupo e do MAB, as histórias de vida, o 

exercício de escrita, de fala e de escuta, a identidade de cada um, como se deu o envolvimento 

no MAB, história, lutas e princípios do MAB) é possível identificar um direcionamento para a 

necessidade de contextualizar o Movimento e de fortalecer suas bases. 



224 

 

Foram abordados as seguintes temáticas: história da EJA no Brasil; iniciativas 

governamentais compensatórias de combate a analfabetismo; educação do campo e educação 

popular; princípios políticos e pedagógicos da educação do MAB; memória, identidade e 

cultura do povo atingido; etnomatemática. 

A abordagem do tema etnomatemática na alfabetização de jovens e adultos camponeses 

foi feita com o objetivo de incorporar esta orientação à proposta do MAB. A ideia básica da 

etnomatemática consiste na articulação entre a etnia, a cultura, diferenças culturais com o 

estudo e a aplicação da matemática. O parágrafo a seguir esclarece a opção feita: 

 

Trabalhou-se a etnomatemática porque queremos uma matemática diferente, 

inclusiva, como uma forma de construir a educação que queremos na sociedade que 

buscamos. Uma matemática que não favoreça os interesses do capital, resumindo os 

seres humanos em números, em estatísticas, mas que reconheça as pessoas como 

sujeitos que constroem a sua história, que sabem e que querem aprender. Devemos 

transformar o conhecimento matemático em modelo matemático, por exemplo, 

quando falamos em produção de energia, notamos um modelo, mas um modelo que 

exclui. Sendo que para nós, que acreditamos na educação popular, precisamos 

propor um novo modelo, mais humano, cultural e inclusivo (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a, p. 40-41). 

 

Ademais, foi realizada uma oficina pedagógica com atividades práticas e confecção de 

materiais para a alfabetização. Por fim, foi feita a sistematização do projeto de alfabetização e 

o planejamento de atividades. 

Novamente em Luziânia, Goiás, no período de 10 a 14 de dezembro de 2004, foi 

realizada a segunda etapa da formação, contando com a presença de 19 participantes, entre 

coordenadores dos Estados e assessores da ONG Diálogo – Pesquisa e Assessoria em 

Educação Popular, do Rio Grande do Sul, e de Universidades [Universidade Federal de 

Tocantins (UFT), Universidade de Passo Fundo (UPF), (Universidade de São Paulo) (USP), 

Faculdades Integradas do Brasil (UNIBRASIL) e Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC)]. Essa etapa contemplou o eixo temático trabalho, natureza e tecnologias do campo, 

para alcançar os seguintes objetivos: avançar na consolidação do projeto de alfabetização, 

analisar os relatos das experiências de formação dos alfabetizadores e do processo de 

alfabetização em andamento; sistematizar os dois eixos temáticos histórias, memórias, 

identidade e cultura dos povos atingidos e relações entre os atingidos e trabalho, natureza e 

tecnologias, e seus respectivos conhecimentos curriculares; capacitar os coordenadores 

pedagógicos para trabalhar com os eixos temáticos; qualificar a metodologia do registro 

pedagógico, através dos planejamentos e dos relatórios. Segundo o relatório, estes objetivos 

balizaram a elaboração da programação do curso. 
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Durante o encontro, foi feito um relato pelos coordenadores, contemplando três ações: 

o acompanhamento pedagógico, a formação dos educadores e o processo de alfabetização de 

jovens e adultos, reconhecendo alguns avanços que indicam o êxito do trabalho nas 

comunidades, por exemplo: a receptividade; a abertura e o interesse de alfabetizadores e 

alfabetizandos para a realização do projeto; o envolvimento e a compreensão dos 

coordenadores pedagógicos estaduais da linha de pensamento do MAB; o progresso na 

aprendizagem dos alfabetizandos; a dedicação dos alfabetizadores; e a capacidade de 

adaptação, ousadia e criatividade na resolução de problemas, incluindo, nesse sentido, os 

conflitos e as resistências vivenciados na relação com o poder público. 

Ainda, em relação ao trabalho pedagógico, também, ficou evidente que as experiências 

guardaram o devido respeito às diferenças culturais, buscando a valorização da cultura local 

como elemento importante para a construção da identidade dos atingidos. As experiências e 

histórias de vida dos sujeitos foram pedagogicamente exploradas, sendo sublinhado o processo 

de desenraizamento cultural que ocorre com o rompimento das relações construídas nos locais 

tradicionais de vida, desmontados com a construção das barragens, realçando o valor da 

simbologia do MAB, como referência pedagógica. 

Entretanto, alguns problemas foram elencados e estão relacionados à evasão dos 

educandos: a falta de assistência médica para os alfabetizandos com dificuldades de visão e 

com outros problemas de saúde; o cansaço para estudar, após longa jornada de trabalho; os 

longos deslocamentos para chegar aos locais das aulas e falta de transporte; e a desistência por 

conta de atividades produtivas sazonais. A essas dificuldades se somaram: a falta de local para 

funcionamento das turmas; a estrutura precária das salas de aula; e a falta de materiais e de 

equipamentos
125

. Outro desafio apontado diz respeito aos distintos níveis de aprendizagem dos 

alunos, exigindo um planejamento e um trabalho diferenciados para os que estavam no início 

do processo de aprendizagem da leitura e da escrita e os que estavam mais avançados. Foi 

mencionada, ainda, a dificuldade de conseguir assessoria pedagógica, em alguns Estados, a 

exemplo do Estado da Paraíba. 
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 Como exemplo desses problemas, foi citado o caso de uma turma em Vitória, Bahia, onde a Secretaria de 

Educação não cedeu espaço para funcionamento da turma, que foi instalada em um local cedido por um parente. 

Outro exemplo ocorreu em Tucuruí, Pará, onde a sala foi improvisada a partir de uma velha armação de um 

barracão que foi reformado pelos alfabetizandos e as carteiras foram feitas por eles mesmos, usando tábuas 

trazidas de casa. Foi relatado, ainda, que na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, as aulas ocorriam em salões 

abertos, cedidos pela comunidade, onde ocorriam outras atividades. Eram locais barulhentos, com muita 

movimentação e sem estrutura para os dias chuvosos, problemas que atrapalharam as aulas (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a). 
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Os trabalhos do encontro tiveram prosseguimento com a exploração de variados temas, 

a saber: Movimento dos Atingidos por Barragens - relação entre a organização e a educação; a 

formação do povo brasileiro e a influência da cultura européia e do modo de produção 

capitalista; causas e consequências da construção das barragens como fonte de energia e a 

expansão das grandes empresas do ramo hidroelétrico, no Brasil; trabalho, natureza e 

tecnologias no campo; e educação como um direito humano fundamental; etnomatemática: 

operações e problemas matemáticos.  

Com relação ao trabalho na perspectiva da etnomatemática, foi realizada uma avaliação 

do que vem sendo feito na área de Matemática, nos Estados. Algumas dificuldades foram 

enfrentadas nas salas de aula, mas não identificadas no relatório. Enfim, a orientação principal 

prestada aos alfabetizadores foi que a Matemática deve ser trabalhada de forma 

contextualizada e, para exemplificar, foram realizadas, no encontro de formação, algumas 

atividades práticas, incluindo exercícios sobre contagem e sobre o sistema de numeração 

decimal. 

Foi realizado, ainda, o estudo do caderno pedagógico do projeto de educação do MAB, 

ressaltando-se sua importância para o planejamento e o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas nos Estados. Várias recomendações derivaram das discussões, como: elaboração 

de relatórios para registrar e ajudar na avaliação e resignificação do trabalho pedagógico; 

interconexão do trabalho com a oralidade, leitura e escrita; e utilização de textos significativos 

para os alfabetizandos. A metodologia foi exemplificada com a exploração de um texto, 

incluindo sugestões de procedimentos e de atividades de leitura e de escrita. Outro momento 

foi reservado para análise de produção dos alfabetizandos e para o planejamento de atividades, 

levando em consideração diferentes níveis de alfabetização dos alunos. 

Concluído o relato da segunda etapa da formação dos coordenadores estaduais de 

educação do MAB, foi relatada a terceira etapa, que aconteceu em Brasília, no período de 29 

de abril a 03 de maio de 2005, com a presença de 20 pessoas entre coordenadores e assessores 

das Universidades [Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), UFT, UNIBRASIL e 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)]. Os objetivos do encontro foram: aprofundar a 

discussão do projeto de educação do MAB na sua conexão com a organização dos atingidos 

por barragens, apontando novos desafios e encaminhando novas ações; analisar e potencializar 

as experiências com a formação e a prática dos educadores; sistematizar os eixos temáticos 

relações atingidos e trabalho, natureza e tecnologia no campo; história, memória, lutas e 

valores coletivos do MAB, e política energética e ambiental para a nação brasileira; 
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possibilitar a socialização das dificuldades e dos avanços do trabalho pedagógico, visando à 

troca de experiências e a motivação para a continuação dos trabalhos  

Os coordenadores dos Estados apresentaram seus relatos, mencionando a superação dos 

problemas relacionados à estrutura para o funcionamento das turmas, permanecendo os 

problemas com a falta de materiais pedagógicos. Outros avanços do processo foram citados: a 

aprendizagem significativa de alfabetizandos e alfabetizadores; a formação de grupos de 

estudo; a organização de ambientes alfabetizadores, na medida do possível; o bom 

relacionamento entre alfabetizadores e alfabetizandos, gerando confiança e animosidade. 

Foram apresentadas, na ocasião, produções dos alunos para apreciação. Todavia, a grande 

dificuldade comentada foi a questão do uso descontextualizado de exercícios de livros 

didáticos nas aulas, por alguns alfabetizadores, que deixaram de lado as orientações da 

proposta pedagógica do MAB. Outro problema enfrentado em alguns locais foi o 

cancelamento da cooperação do poder público municipal que, com a troca de prefeitos, 

interrompeu a oferta de transporte, a doação de materiais pedagógicos e a cessão de espaços 

para o funcionamento das turmas. Por outro lado, como uma demanda importante, foi sugerida 

a assessoria para a compreensão do processo de construção da língua escrita pelo adulto e os 

conhecimentos matemáticos voltados para a realidade dos atingidos. 

Na continuação, foi abordado o tema alfabetização de jovens e adultos: psicogênese da 

língua escrita. Os trabalhos envolveram oficinas e estudo de textos sobre a concepção de 

leitura, a construção da leitura e da escrita na perspectiva freireana, a psicogênese da língua 

escrita, com base nas investigações de Emília Ferreiro e Ana Teberosky
126

, seguida de trabalho 

em grupo para análise de exemplos dos estágios de evolução na aquisição da escrita. Foi, 

inclusive, realizado o planejamento de uma aula de alfabetização com base nos estudos feitos e 

contemplando oralidade, leitura e escrita nas áreas do conhecimento. Os planos de aulas foram 

apresentados e aperfeiçoados. A etnomatemática voltou a ser estudada no encontro, abordando 

as quatro operações, medidas e cálculos sobre energia, medidas de tempo. Outro tema 

trabalhado foi a indústria de energia elétrica brasileira: uma visão histórico-social, 

desenvolvendo os seguintes tópicos: noção de energia, uma construção social; formação social 

capitalista, as fontes de energia, as tecnologias (principais) de transformação em energia 

elétrica; a gênese da indústria elétrica brasileira; cálculos sobre o consumo de energia de uma 

casa, dentre outros. 
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 Emília Ferreiro e Ana Teberoski desenvolveram pesquisas para compreender o processo de aprendizagem por 

que passa o aprendiz desde o momento em que ele depara com a língua escrita até quando chega a compreender 

as características, o valor e a função da escrita (CARDOSO; TEBEROSKY, 1989).  
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Durante a avaliação do projeto e foi assinalado que 

 

[...] muitas das coisas planejadas aconteceram, que metas foram atingidas, que outras 

foram redimensionadas, que é preciso estar aberto para mudanças durante o 

caminho. Muitas vezes a prática ensinou que aquilo que foi pensado e planejado 

precisou (e precisa) de mais tempo para acontecer, pois a educação é um processo e 

como tal precisa de tempo pedagógico para acontecer (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, 2005a, p. 66). 

 

O registro dessa reflexão sinaliza a identificação de avanços, mas, também, de limites 

no desenvolvimento do projeto de alfabetização do MAB, sem minimizar a necessidade de 

apresentação de propostas para superação desses limites. 

 

 

Formação desenvolvida nas regiões e nos Estados, em 2004/2005 

 

 

Nas regiões e nos Estados, também, foram realizados cursos de formação, mantendo a 

coerência com a proposta de educação nacional. Informações acerca do desenvolvimento 

desses cursos foram compiladas no Relatório da Associação Nacional dos Atingidos por 

Barragens (2005a) em estudo. 

Após cada etapa do curso de formação no âmbito nacional, os coordenadores estaduais, 

juntamente com os alfabetizadores organizaram os eventos. A programação para esses 

encontros foi sugerida desde o primeiro evento nacional, sendo possível alguma adaptação, 

conforme as necessidades locais. Orientações gerais foram seguidas, como: trabalhar os eixos 

temáticos do Sistema de Complexo; realizar o curso em quatro dias; realizar atividades 

culturas e exibição de vídeos; dar continuidade aos estudos no horário noturno. Como forma 

de facilitar o acompanhamento e deslocamentos e otimizar custos, alguns encontros foram 

realizados conjuntamente, levando em consideração a proximidade geográfica das turmas. 

Novamente a ELETROBRÁS apoiou financeiramente os trabalhos. 

Os coordenadores pedagógicos do projeto e a direção ou coordenação do MAB, na 

região, acompanharam os cursos de formação nos diversos Estados. Por fim, foi apresentado 

um quadro demonstrativo do processo de formação nas regiões/Estados
127

, indicando a 

atividade de formação realizada, o local e o período. Na Paraíba, em Campina Grande, 

ocorreram os seguintes encontros: 
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 Foram listados 33 encontros, nos âmbitos nacional, regional e estadual. Para mais detalhes, consultar o quadro 

demonstrativo desses eventos em Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (2005a, p. 67). 
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a) Encontro Capacitação de Alfabetizadores Região Nordeste (Estados da Paraíba, 

Ceará e Sergipe): de 28 a 30 de outubro de 2004; 

b) Encontro Capacitação de Alfabetizadores Região Nordeste (Estados da Paraíba e 

Sergipe): de 06 a 09 de abril de 2005; 

c) Encontro Capacitação de Alfabetizadores Região Nordeste (Estados da Paraíba e 

Sergipe): de 28 a 30 de junho de 2005. 

Quando foi possível, ocorreram encontros mensais entre educadores e as coordenações 

estaduais, utilizados para estudos de textos, discussão de problemas e dificuldades específicas, 

leitura a debate das memórias das aulas e planejamento das atividades. Em acréscimo, o 

relatório apresentou relação de textos consultados para a formação pedagógica, vídeos 

explorados e jogos recomendados para a sala de aula. 

 

 

Acompanhamento das turmas 

 

 

O MAB priorizou o acompanhamento das turmas, intentando garantir a qualidade do 

processo de alfabetização, contudo esta tarefa só pode ser realizada por conta do patrocínio da 

ELETROBRÁS. Segundo o relatório, as visitas às turmas representaram momentos singulares 

de formação e de construção de conhecimentos para todos os envolvidos. Para exemplificar, 

são citados trechos do relatório de uma das coordenadoras pedagógicas em uma de suas visitas 

à comunidade de Bom Sucesso, no município de Correntina, Bahia. O relato traduz as 

dificuldades do trabalho em termos do difícil acesso às comunidades, da falta de transporte, de 

espaço inapropriado e improvisado para uma sala de aula, da carência de material, porém 

denota a dedicação da coordenadora, do alfabetizador e dos alfabetizandos em realizar um 

trabalho educativo, em meio a tantas adversidades. Avaliando o trabalho de acompanhamento 

das turmas, os resultados foram melhores nos locais onde foi possível ocorrer, em comparação 

com os locais onde não foi possível ocorrer acompanhamento. Os alfabetizadores relataram 

que, sendo acompanhados, sentiram mais segurança e partilharam suas dificuldades, com 

vistas a uma superação. 

 

 

 

 



230 

 

Processo de alfabetização nos Estados 

 

 

Cada região seguiu um ritmo próprio de trabalho. Em alguns casos, o processo de 

alfabetização foi ininterrupto; em outros, as atividades foram interrompidas por vários fatores, 

como por exemplo: ação do tempo (cheias ou estiagens); lutas dos atingidos (marchas, 

acampamentos, mobilizações); mudanças de locais das aulas; e por questões sazonais (época 

de safra, colheita, plantio). A essa altura, o relatório passou a apresentar informações sobre o 

trabalho em cada Estado onde o MAB atuou, incluindo alguns comentários e, inclusive a lista 

dos matriculados que não conseguiram se alfabetizar, ou seja, que ainda se encontram em 

processo de alfabetização. 

O relatório consultado apresenta a situação de cada um dos 14 Estados envolvidos e os 

resultados numéricos apresentados, em termos de Movimento escolar, com matrícula, 

conclusão, não conclusão e evasão dos alfabetizandos, nos diversos Estados, seguem indicados 

na Tabela 9. O Estado com maior quantidade de turmas e de alunos é o Estado da Paraíba. 

 

Tabela 9: Movimento Escolar: Projeto de alfabetização de jovens e adultos do MAB, 2005 
 

ESTADOS 
TOTAL DE 
ALUNOS 

MATRICULADOS 

 
QUANTIDADE 

DE TURMAS 

 
CONCLUINTES 

 
NÃO 

CONCLUINTES 

 
DESISTÊNCIA 

Bahia 228 10 107 108 13 

Sergipe 113 5 74 39 0 

Paraíba 651 28 349 201 101 

Ceará 154 12 85 25 44 

São Paulo 48 2 12 25 11 

Minas Gerais 78 4 55 16 7 

Mato Grosso 208 12 70 53 85 

Goiás 250 11 96 45 109 

Pará 199 9 59 70 70 

Rondônia 43 3 19 12 12 

Tocantins 253 13 107 124 22 

Rio Grande do Sul 249 17 151 48 50 

Paraná 96 7 66 30 0 

Santa Catarina 123 9 77 22 24 

TOTAL 2693 142 1327 818 548 

Fonte: Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (2005a) 
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Tendo como referência os dados da Tabela 9, serão acrescentadas, a seguir, 

informações acerca dos quatro Estados Nordestinos onde o projeto do MAB se desenvolveu
128

. 

Quanto ao Estado da Paraíba, pela gravidade da situação, foi sublinhada no relatório a 

realidade das comunidades atingidas pela Barragem de Acauã, destacando os sérios problemas 

que tiveram e, ainda, têm que enfrentar. O projeto de alfabetização do MAB chegou a essas 

comunidades em um contexto eminente de perdas e de desesperanças. Pelos dados da Tabela 1 

e gráficos correspondentes, verifica-se que pouco mais da metade conseguiu êxito no processo 

de alfabetização. Grandes dificuldades foram enfrentadas pelo Coletivo de Educação e pelos 

educadores, especialmente porque a confiança e a autoestima dos alfabetizandos estavam 

fragilizadas. Quase todas as turmas (23 das 28 turmas) funcionaram na comunidade de Pedro 

Velho, em Aroeiras, onde a evasão foi menor em comparação com outras comunidades, de 

difícil acesso. O grande desafio pedagógico foi trabalhar com o resgate da esperança e 

encontrar uma forma de contribuir para a superação dos efeitos psicológicos negativos das 

perdas sofridas. Os educadores, também atingidos eram, normalmente, parentes dos seus 

educandos, o que facilitou os laços afetivos. Todavia, eles afirmaram ter enfrentado muita 

insegurança no processo de ensino, pois a maioria nunca tinha trabalhado com alfabetização. 

Muitas crianças participaram das aulas dos adultos, em Pedro Velho, uma vez não estava 

havendo aulas na comunidade porque a escola estava servindo de abrigo para famílias que não 

tinham recebido sua nova moradia, após o enchimento do lago de Acauã. Dessa forma, foi 

avaliado o significativo grau de dificuldade dos educadores, tanto para planejar quanto para 

executar o planejamento, pois tiveram de atender, ao mesmo tempo, crianças, jovens e adultos 

nas suas turmas. 

A formação pedagógica ocorreu durante três cursos, com quatro dias de duração cada. 

Os encontros, em Campina Grande, contaram com a participação da coordenação nacional do 

Coletivo de Educação do MAB, de professores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

da UFPE, do MST e do MPA. Entre os desafios para a formação e para a realização das 

reuniões mensais podem ser considerados a acessibilidade a três das comunidades atendidas e 

a falta de assessores. Segundo os relatores, a fragilidade de acompanhamento pedagógico 

gerou a disseminação de práticas de alfabetização mecânicas, restrita a cópias, em detrimento 

de um trabalho pedagógico voltado para a produção do conhecimento. 

                                                 
128

 Para outras informações acerca dos demais Estados brasileiros envolvidos (São Paulo, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), consultar o relatório, sob 

referência Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (2005a). 
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No Estado da Bahia, as 10 turmas de alfabetização, com 228 matriculados, foram 

distribuídas nos municípios de Santa Maria da Vitória, Jaborandi, Correntina, Coribe e Cocos, 

em algumas comunidades rurais ameaçadas por barragens. Dos matriculados, somente a 

metade concluiu o processo de alfabetização. Os que não concluíram foram prejudicados por 

alguns problemas como: ausências nas aulas, por motivo de trabalho; a mudança do local de 

funcionamento das turmas; a inexperiência de alguns alfabetizadores que exploravam os 

conteúdos de maneira superficial; o ritmo diferenciado de aprendizagem; os problemas de 

visão; e o fato de os alunos nunca terem frequentado uma escola antes. A formação pedagógica 

ocorreu em três encontros estaduais e em encontros de estudos mensais, também, ocorreram 

sessões de planejamento, por municípios. Professores e estudantes do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Campus de Bom Jesus da Lapa, integrantes do 

PRONERA e da CPT colaboraram no processo de formação. Os assuntos tratados foram: 

educação do campo, identidade do campesinato brasileiro, alfabetização através de textos e 

conhecimentos matemáticos. 

No Estado de Sergipe, foram abertas cinco turmas de alfabetização de jovens e adultos 

nos Povoados de Timbó e Cardoso (município de São Cristóvão) e do Povoado Lavandeira 

(município de Nossa Senhora do Socorro). Dos 113 alunos ingressantes, 39 não concluíram o 

processo inicial de alfabetização e 74 concluíram, sendo que, destes que obtiveram êxito, 

quase todos já tinham frequentado escolas anteriormente e, segundo os educadores, não 

apresentaram dificuldades de aprendizagem, o que fez com que esta experiência fosse avaliada 

como positiva. Alguns depoimentos de alfabetizandos e alfabetizadores sublinharam a 

importância do processo ensino-aprendizagem para a vida pessoal e profissional. Entretanto, 

os envolvidos reconheceram que o tempo de oito meses foi insuficiente para o processo de 

alfabetização e, por isso, incentivaram os alunos para que continuassem os estudos. Os 

educadores desse Estado participaram de três cursos de formação em Campina Grande, 

Paraíba. Nos intervalos entre um curso e outro, eles reuniram-se quinzenalmente, para 

avaliação e planejamento dos trabalhos, tendo sido auxiliados por uma coordenadora da 

educação da região; 

No Estado do Ceará, foram organizadas 12 turmas com 154 alfabetizandos atingidos 

pela Barragem de Castanhão. Do total de ingressantes, 93,5% concluíram o processo de 

alfabetização. Foi avaliado como muito proveitoso o processo pedagógico ocorrido nas 

comunidades do Ceará, parecer este comprovado a partir dos relatórios e depoimentos dos 

educadores e dos depoimentos dos alfabetizandos, colocados no relatório. Os educadores, por 

exemplo, ressaltaram que a experiência foi um grande aprendizado, que o acompanhamento 
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pedagógico foi muito eficiente para a superação das dificuldades em sala de aula e que houve 

um avanço na consciência política dos alfabetizandos. Como dificuldades, os educadores 

mencionaram: a inexperiência com a alfabetização; a falta de material para fundamentação do 

educador; a falta de autoconfiança dos alguns educandos que se achavam incapazes de 

aprender e/ou apresentavam dificuldades até para segurar o lápis; a necessidade de saber 

convencer os alunos para permaneceram nas aulas; a dificuldade de encontrar textos ligados à 

realidade dos educandos; a desistência de uns, desestimulando os outros; a insegurança do 

educador para desenvolver atividades em sala de aula; e os níveis diferentes de alfabetização. 

Foram citadas nos depoimentos as principais causas das desistências dos alunos: cansaço pelo 

árduo trabalho; problema de vista e outros problemas de saúde; necessidade de trabalhar em 

outro reassentamento e o nascimento de filhos. 

É oportuno registrar que os Estados do Sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul) contam com um acompanhamento mais efetivo, visto que lá residem várias 

lideranças do MAB Nacional e do Coletivo de Educação. Talvez, por isso, a proposta de 

educação do MAB tenha sido mais facilmente desenvolvida nesses Estados. O relatório, em 

análise, apresentou uma avaliação positiva dos trabalhos, argumentando que a região 

conseguiu planejar as aulas considerando o conhecimento prévio dos alfabetizandos. Os 

educadores conseguiram assimilar o trabalho com os níveis da psicogênese da escrita, 

aplicando o conhecimento desses níveis na avaliação dos jovens e adultos alfabetizandos. 

Conseguiram aprofundar os eixos temáticos referentes à história, memória, identidade e 

culturas dos atingidos, e, também, o significado do trabalho natureza e tecnologias na questão 

dos atingidos. Nos encontros, as atividades foram diversificadas como oficinas, sessões de 

planejamento coletivo dos eixos temáticos, exposição de trabalhos e artesanatos produzidos 

pelos educados. Os coordenadores avaliaram que os alfabetizandos tiveram um bom 

desempenho, envolvendo-se nas atividades e motivando-se para continuar estudando. A 

desistência não foi tão grande e somente alguns nunca tinham frequentado a escola. 

 

 

1º Encontro Nacional de Educação do MAB 

 

 

O Relatório da Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (2005) informou, 

ainda, a realização, no período de 12 a 15 de agosto de 2005, em Luziânia, Goiás, do 1º 

Encontro Nacional de Educação do MAB, nas dependências da Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores da Indústria, que teve como lema Águas para vida, não para morte: as lutas do 

MAB fortalecendo a alfabetização de jovens e adultos, com os seguintes objetivos: promover a 

troca de experiências, para fortalecer o trabalho político e pedagógico; divulgar e de avaliar o 

trabalho realizado, para qualificar e potencializar o projeto de educação do MAB; animar e 

motivar os sujeitos atingidos para continuação da luta pela educação popular; proporcionar 

momentos culturais e de integração das culturas dos povos atingidos; e realizar a entrega de 

certificados para os que conseguiram concluir o processo de alfabetização, para os educadores 

e coordenadores regionais. 

Educadores e coordenadores dos 14 Estados brasileiros envolvidos fizeram-se 

presentes, além de representantes dos educandos, dirigentes do MAB nacional e das regiões, 

assessores pedagógicos, líderes e participantes de movimentos sociais, representantes da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), do MEC, 

totalizando 200 participantes. A programação do evento envolveu avaliações, debates, relato 

de experiências, confraternizações e místicas. Alguns depoimentos de alfabetizandos que 

conseguiram receber seus certificados, no evento, ilustraram o significado da alfabetização 

para suas vidas. Os educadores, por exemplo, reconheceram que o trabalho realizado, de 

maneira geral, ultrapassou a função do ensino da leitura e da escrita, motivando a descoberta e 

a luta por direitos. Os resultados foram considerados positivos para educandos, educadores, 

coordenadores, dirigentes e comunidades envolvidas. Alguns desafios foram elencados, a 

saber: insistir na defesa do direito de todos à educação e à escolarização; buscar parcerias para 

a continuidade do trabalho; reafirmar a ideia de que sempre é tempo de aprender par ajudar os 

adultos a superar a convicção de que não conseguem aprender; lutar pela continuação da 

escolarização dos alfabetizandos; prosseguir investindo na formação e escolarização dos 

educadores e coordenadores pedagógicos dos Estados; evitar a descontinuidade das parcerias 

atuais (MEC e ELETROBRÁS), considerando a dificuldade de manter as atividades apenas 

com a ação voluntária. 

 

 

Reapresentação do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos do MAB, junto à 

SECAD/MEC 

 

 

A ANAB, mais uma vez, enviou o Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos do 

MAB à SECAD/MEC, para ser apreciado no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, no final 
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de 2005. A proposta consistiu em continuar o trabalho de alfabetização nos 14 Estados do país, 

envolvendo 54 municípios e atendendo jovens e adultos de comunidades rurais, todas 

relacionadas no plano de trabalho, elaborado de acordo com o formulário oficial destinado à 

inscrição de projetos no Programa Brasil Alfabetizado.
129

. 

Os objetivos gerais, em consonância com o projeto de educação do MAB, foram assim 

formulados: contribuir no acesso dos camponeses à alfabetização; e criar condições para que 

os camponeses possam compreender a realidade na qual estão inseridos. As metas definidas 

foram: alfabetizar 5.567 jovens e adultos atingidos e/ou ameaçados por barragens, com 15 

anos e mais de idade, no período de 8 meses; formar e capacitar equipe de apoiadores 

pedagógicos; coordenar o programa de alfabetização em nível nacional; viabilizar a 

continuidade da escolarização dos atingidos alfabetizados; e capacitar 314 alfabetizadores para 

a tarefa de alfabetizar jovens e adultos. 

O plano de trabalho, elaborado e apresentado ao MEC, contemplou ainda: as 

atribuições dos coordenadores, educadores e assessores; a estrutura para a formação 

pedagógica; os princípios metodológicos; a concepção de alfabetização; o currículo para a 

alfabetização de jovens e adultos por Sistema de Complexo; os eixos temáticos; a organização 

das aulas e os materiais didáticos básicos; os critérios de avaliação da aprendizagem; e os 

recursos financeiros necessários. 

Não foi possível acesso ao relatório final das atividades nos anos de 2006 e 2007, para 

uma apresentação dos resultados do trabalho, como foi feito em relação aos anos anteriores de 

2004/2005. O acesso ficou restrito à quantidade de pessoas cadastradas, em 2006: 303 turmas, 

282 educadores, 36 coordenadores e 4.817 educandos. Do total, inscreveram-se na Paraíba 65 

turmas e 1.040 educandos, segundo uma das coordenadoras do projeto na Paraíba (informação 

verbal)
130

. As atividades do projeto em 2006/2007 culminaram com a realização de um evento 

em âmbito nacional, tratado a seguir. 
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 Para mais detalhes consultar Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (2005b) 
130

 Informação fornecida por Lucena, M. F., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, em 

entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008. 
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2º Encontro Nacional de Educação do MAB 

 

 

Com o objetivo de conhecer o trabalho de mobilização do MAB com relação à 

educação, foi possível, no âmbito da presente pesquisa
131

, participar do 2º Encontro Nacional 

de Educação do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, em Brasília DF, no período 

de 26 a 28 de outubro de 2007. O tema do evento foi: Água e energia não são mercadorias! O 

movimento dos atingidos por barragens fortalecendo a educação popular!, objetivando: 

a) promover a troca de experiências entre os participantes do encontro, para 

fortalecer o trabalho político e pedagógico que o MAB vem desenvolvendo nas 

suas práticas educativas; 

b) divulgar e avaliar o trabalho realizado como forma de qualificar e potencializar o 

projeto de educação do MAB; 

c) animar e motivar os sujeitos atingidos para continuar na luta pelo direito à 

educação popular; 

d) proporcionar momentos culturais como meio de valorizar e promover a integração 

das diferentes culturas dos povos presentes no encontro; 

e) despertar nos participantes a consciência de que pertencem ao Movimento dos 

Atingidos por Barragens, como militantes e sujeitos da transformação social. 

Além dos dirigentes nacionais e seus assessores, das delegações dos Estados
132

 com 

seus militantes, alfabetizandos, alfabetizadores, simpatizantes do Movimento, o evento contou 

com a presença de representantes de várias entidades e de órgãos governamentais
133

, Durante 

todo o evento, motivadas pelos dirigentes ou espontaneamente, foram observadas várias 

manifestações da plenária, com palavras de ordem, músicas, expressões que identificam o 

MAB e os movimentos sociais, em geral. No início das sessões de trabalho, foram realizadas 

as místicas, com dramatizações, músicas, cartazes sobre a temática a ser trabalhada ou sobre 

os objetivos e projetos do Movimento. Enfim, o encontro foi bastante concorrido e a 

programação densa. 

                                                 
131

 Todas as informações aqui sistematizadas sobre o evento foram extraídas das notas da pesquisa de campo, 

que foram registradas em um relatório, inclusive como tarefa enquanto membro integrante da comissão de 

relatoria do evento. 
132

 Foi registrado o comparecimento de 14 delegações estaduais, a saber: Rondônia, Pará e Tocantins (Região 

Norte); Bahia, Ceará, Paraíba e Sergipe (Região Nordeste); Goiás e Mato Grosso (Região Centro-Oeste); Minas 

Gerais e São Paulo (Região Sudeste); e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Região Sul). 
133

 As seguintes entidades estiveram representadas no evento: ELETROBRÁS, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), Ministério de Minas e Energia (MME), Secretário 

Internacional da Sociedade Sueca de Proteção à Natureza, Via Campesina, MST, Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados (MTD), dentre outros. 
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Acerca da programação, merece destaque a participação dos representantes 

governamentais, na primeira mesa redonda, que, durante as suas falas, não enfatizaram o final 

do convênio entre o MAB, o MEC e a ELETROBRÁS, apesar de tudo já ter sido resolvido no 

âmbito do MEC. A representante da SECAD/MEC, por exemplo, elogiou o trabalho do MAB, 

reconhecendo que a pedagogia pautada no diálogo, vivenciada nos movimentos sociais, no 

âmbito das experiências com a educação popular, tem se mostrado superior em comparação 

com o que se faz nas escolas. A intenção é que a educação popular, nessa perspectiva, 

perpasse a educação das crianças, dos jovens e adultos que estão nas escolas. Reconheceu que 

as escolas têm dificuldade de incorporar os princípios da educação popular e que as propostas 

do MAB e do MEC se coadunam. O representante da ELETROBRÁS, por sua vez, informou 

que a empresa reconhece que o trabalho do MAB é importante e representativo, por tentar 

minimizar os problemas enfrentados pelas pessoas atingidas e por ter capilaridade para levar a 

educação onde a escola não está chegando. A propósito, este é um argumento amplamente 

usado pelos militantes do MAB nas justificativas de suas propostas de atuação na educação. 

A posição da Direção Nacional do MAB foi, durante todo o tempo, aclamada pela 

plenária, sem questionamentos. As falas ratificam o posicionamento e a disposição de 

continuarem atuando na educação, lembrando sempre que o Movimento ultrapassa a luta 

contra as barragens, na perspectiva de um projeto energético alternativo e que não destrua o 

meio ambiente. O MAB afirma-se como um Movimento revolucionário por lutar pela 

transformação da estrutura social vigente e por tentar resgatar a dignidade dos atingidos 

explorados. Há um otimismo em relação ao papel do MAB na transformação não só do país, 

mas também do sistema, quando enfatizam que chegarão à revolução socialista. Nesse 

processo, o papel da educação popular foi considerado crucial nas falas dos integrantes do 

evento. Nesse sentido, o encontro reforçou a posição do Movimento de envolver educandos, 

educadores, comunidades, coordenações para assumir a educação como bandeira de luta para 

o enfrentamento do capital, possibilitando o processo de emancipação do povo, de construção 

do conhecimento, de aprendizado e de reafirmação de um projeto de educação como 

ferramenta de transformação social e como um direito vital de todo ser humano 

A avaliação do trabalho feito na Educação foi, em geral, muito positiva, havendo um 

reconhecimento do bom trabalho feito pelo Coletivo de Educação, pelos coordenadores 

estaduais e pelos educadores.  

No decorrer do encontro, várias outras atividades foram desenvolvidas, a saber: 

a) abordagem de várias temáticas em exposições e mesas redondas: o panorama 

geral da política energética no Brasil; a realidade da educação brasileira com 
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ênfase na alfabetização de jovens e adultos; o processo político e pedagógico da 

educação do MAB; o currículo da alfabetização de jovens e adultos e o projeto 

pedagógico do MAB; o papel da educação popular e do campo na perspectiva dos 

movimentos sociais; e a intencionalidade política e pedagógica do movimento em 

seu processo de organização; 

b) trabalhos em grupos para levantamento de questões acerca dos temas trabalhados; 

c) reflexões sobre a importância da EJA para o MAB; 

d) relato de experiências; 

e) discussão sobre a necessidade de continuar a organização popular através do 

MAB e levantamento dos desafios e proposições para o período seguinte, com 

destaque para a mobilização contra a posição do MEC de não apoiar o projeto de 

Educação do MAB;  

f) apresentações culturais; 

g) entrega dos certificados aos educandos, educadores e coordenadores do projeto de 

educação do MAB e baile de confraternização entre os Estados. 

Para se ter uma ideia da programação, vale ressaltar que tiveram teor acadêmico, 

sendo de certa forma difícil para muitos dos que estavam naquele auditório entenderem ou se 

adaptarem à metodologia. Sobre isto, se expressa uma das entrevistadas: 

 

Geralmente essas palestras são mais do tipo acadêmicas. Eu acho que nem todo 

mundo entende o que está sendo ministrado, porque as pessoas que compõem o 

movimento não têm uma escolaridade para entender um discurso em nível 

acadêmico. Eu costumo sempre criticar algumas pessoas, até lá na base, quando vêm 

fazer a preparação dos professores e eles usam um discurso de forma mais técnica, 

que não atinge a percepção da maioria dos professores (informação verbal)
134

. 

 

Dentre as atividades elencadas acima, merece destaque a mobilização para tentar 

garantir o apoio governamental para o projeto de alfabetização de jovens e adultos do 

Movimento, cuja ruptura do convênio foi anunciada pelo MEC, com a recomendação de que o 

Movimento começasse a discutir a possibilidade de parceria com Prefeituras Municipais e 

Universidades Federais. Foi, então, realizada uma marcha até as instalações do MEC, no dia 

29 de outubro de 2007, como forma de protesto e de não aceitação da decisão de excluir os 

movimentos sociais do financiamento da alfabetização de jovens e adultos. Nessa ocasião, foi 

                                                 
134

 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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entregue uma carta elaborada e assinada pelo Coletivo Nacional de Educação do MAB, 

referendada no encontro. 

A decisão final do encontro indicou a manutenção da mobilização pela educação, 

como forma de resistência; a manutenção do compromisso com o trabalho e com projeto de 

educação do MAB; a manutenção do funcionamento das turmas de educação do MAB; a 

preservação da mobilização e discussão com todos os colaboradores do projeto de educação 

do Movimento; o fortalecimento da militância pela via do trabalho com a educação. As 

discussões do encontro, em síntese, reafirmaram a necessidade de construir um processo de 

luta na área da educação.  

Entrevistando os integrantes das delegações da Paraíba e de Sergipe, que viajaram 

juntas para o Encontro, em Brasília,, foi possível captar as impressões que tiveram do evento 

e a avaliação que fizeram. De modo geral, todos gostaram muito do encontro, avaliando como 

positivo. 

Nesse sentido, as pessoas que foram para o evento, pelo menos os coordenadores dos 

projetos de alfabetização, os alfabetizadores e líderes mais próximos da coordenação nacional 

do MAB pareciam colocar muita expectativa e quase certeza que, no evento, se tomariam 

medidas para recuperar o convênio com o MEC, que estava sendo interrompido, como indica 

o depoimento, a seguir: 

 

Para nós, o encontro foi muito positivo, porque nós não tínhamos mais expectativas 

de como e quando seria o início da nova etapa das nossas turmas. Quando nos 

reunimos com todo o Brasil, criamos mais força, mais perspectivas, mais coragem 

pra luta. Todo o encontro foi pra questão da continuidade das turmas e nós 

avaliamos que foi um encontro muito bom, porque nós tomamos uma decisão, em 

nível nacional, que nós não aceitamos o que o Governo está impondo pra gente, 

passando os recursos da alfabetização de jovens e adultos somente para os Estados e 

municípios. Nós avaliamos como muito positivo termos participado desse encontro, 

porque vamos pensar como agir diante da nossa realidade estadual e levar 

informação para a coordenação nacional, na próxima reunião (informação verbal)
135

. 

 

Todavia, ocorreu pouca participação da plenária nas discussões, especialmente das 

delegações da Região Nordeste. As bases presentes (lideranças locais e militantes) não 

tiveram espaço para colocarem o andamento dos trabalhos e relatarem a experiência com a 

alfabetização. Essa constatação foi ratificada pelos entrevistados que perceberam e criticaram 

a falta de participação da plenária, como se lê nos depoimentos que se seguem: 

 

                                                 
135

 Informação fornecida por Santos, M. A., moradora do Povoado Cardoso, São Cristóvão, Sergipe, em 

entrevista concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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Eu achei, sem querer fazer uma crítica destrutiva, que a base dos Estados não 

apareceram no Encontro. Eles procuram formar uma base de militância, uma base da 

conjuntura nacional e aproveitar o povão presente, mesmo para aproveitar a 

oportunidade, já que os recursos não são tão disponíveis pra juntar todo mundo de 

uma só vez. Faltou maior participação, maior presença da base, talvez porque o 

tempo foi pouco nesses três dias, a programação também foi muito grande. Eu acho 

que os Estados deveriam se pronunciar sobre como estão acontecendo as lutas, o que 

está acontecendo, se está havendo avanços, conquistas e isso não foi falado. Eu acho 

que não está havendo uma comunicação de Estado pra Estado. Um Estado não está 

sabendo o que está acontecendo no outro Estado (informação verbal)
136

. 

 

Do encontro, eu gostei, agora não vou dizer que gostei diretamente de tudo que foi 

dito lá, que foi feito. Eu achei que em certas coisas o encontro foi pobre. Por 

exemplo, aquele rapaz falou que era pra escrever alguma coisa sobre o encontro e ir 

até a frente. Eu achava que eles deveriam, com um tempo, chamar a gente e 

perguntar o que você acha sobre isso que você escreveu aqui. Quando eu escrevi e 

cheguei lá, ele pediu pra explicar o que eu tinha escrito. Eu falei e ele disse pra levar 

para uma moça. Então eu me preparei, achava que eles iam me perguntar algo sobre 

aquilo que eu escrevi, mas não perguntaram. Eu achei pobre isso. Mas o encontro foi 

bom, até especial mesmo, porque teve gente ali que não sabia nem o que era o 

encontro e principalmente esse encontro de educação. Mas, eles deveriam ter dado 

mais espaço pra debater, porque pra começar, não teve apresentação, como a gente 

faz na Paraíba, no Ceará. Todos nós nos apresentamos de qual Estado somos, qual 

cidade etc. Lá não teve isso. Será que foi porque faltou espaço de tempo ou porque 

não quiseram fazer? (informação verbal)
137

. 

 

Eu gostei muito é foi bastante positivo, mas só não gostei da entrega do certificado 

porque achei um pouco sem graça até porque não deu oportunidade pra outros 

Estados falarem, darem um depoimento. A plenária foi bastante proveitosa, 

deixando a desejar na parte da apresentação dos Estados e na entrega dos 

certificados. Talvez seja por causa da pressa, do pouco tempo (informação 

verbal)
138

. 

 

O encontro foi muito bom e só foi muito apressado; não deu pra todo mundo falar. 

Acho que era muito importante se todo mundo tivesse falado e dado seu depoimento 

(informação verbal)
139

. 

 

A impressão que se teve é que o encontro foi organizado para tratar da educação, mas 

se configurou como um evento mais geral do Movimento, congregando suas demandas de 

organização e consolidação da militância. Um indicador disto é que a programação de três 

dias dedicou apenas um para a questão da educação. O primeiro dia foi dedicado à discussão 

da política energética, enquanto que o último ao processo de organização do Movimento. 

                                                 
136

 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
137

 Informação fornecida por Santos Filho J., morador do Povoado Cardoso, São Cristóvão, Sergipe, 63 anos, em 

entrevista concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
138

 Informação fornecida por Santos J., morador do Povoado Timbó, São Cristóvão, Sergipe, 30 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
139

 Informação fornecida por Silva, A., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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Nesse sentido, uma das coordenadoras das turmas de alfabetização, durante a entrevista, 

tratou do conteúdo do evento, fazendo sugestões pertinentes, como se lê: 

 

Eu acho que como é um encontro de educação para educadores e coordenadores de 

educandos, deveria se falar mais um pouco sobre como se dá a educação dentro dos 

movimentos, porque tem algumas pessoas que ainda ficam um pouco distantes desse 

conhecimento. Têm o conhecimento da educação popular mais nem tudo. Eu acho 

que deveria melhorar a questão de elevar o conhecimento da educação popular 

dentro do MAB, para que todos saibam fazer educação popular nas regiões, nos 

municípios, na comunidade e assim por diante (informação verbal)
140

. 

 

Houve, também, comparação com relação ao evento de educação anterior, com outras 

críticas à metodologia, à falta de preparação prévia dos participantes, à reduzida participação 

coletiva nas decisões. 

 

Eu acho que o primeiro encontro ele foi mais proveitoso, até porque havia todo 

aquele entusiasmo e as coisas estavam andando bem. Não tinha esse impasse da falta 

de verba e a ameaça dos atingidos ficarem sem projeto de educação. É um direito 

nosso e temos que brigar por esse direito. Então esse encontro veio muito atrasado; 

já era pra ter havido antes. Então eu achei que deixou muito a desejar. [...] Eu acho 

assim que a coordenação nacional deveria, não sei se isso vai acontecer, reunir toda 

as coordenações estaduais e discutir o próximo encontro, para que os encontros 

sejam feitos de uma forma mais dinâmica. É importante que haja uma preparação 

para esses encontros para que atinjam a todos e todos saiam com maior aprendizado. 

Para que não fique só naquela não de pessoas que ministram um conteúdo, leva pro 

grupo discutir e na plenária sai apenas a opinião de um ou duas pessoas e o restante 

fica calado e aceita. Até agora eu não vi nenhuma discussão dos grupos sendo 

tomada na plenária. Em minha opinião poderia ampliar a discussão daquelas 

questões importantes e que foram passadas rapidamente. Talvez o coletivo não deu 

nenhuma importância naquele momento, mas que fossem retomadas e incluídas na 

pauta nacional de alguma coisa do nível estadual. Existe o representante da Paraíba 

no coletivo de educação, mas eu acredito que não foi discutida a programação não 

(informação verbal)
141

. 
 

Os depoimentos colhidos deram conta de ilustrar a opinião crítica dos militantes do 

MAB da Paraíba e de Sergipe acerca de uma atividade que é muito importante para o 

Movimento. São os encontros, principalmente os nacionais, parecem contribuir para manter 

em pauta as reivindicações e o modo de pensar e de atuar dos atingidos por barragens. Por 

isso, ter participado desse momento foi muito importante. Foi possível conhecer como eles 

atuam, como pensam, como se organizam, além da rica convivência com os participantes da 

pesquisa, especialmente as pessoas das bases dos Estados. 

                                                 
140

 Informação fornecida por Silva, M. C., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 21 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
141

 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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4.2 INTERFACE DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO 

MAB COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 

 

 

O projeto de alfabetização do MAB foi desenvolvido graças ao convênio estabelecido 

com o MEC, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que financiou remuneração 

para os educadores e disponibilizou recursos para a formação de alfabetizadores. 

O Programa Brasil Alfabetizado foi criado pelo Governo Federal, em 2003, com a 

missão de abolir o analfabetismo no Brasil, destinado a qualquer pessoa jovem com 15 anos ou 

mais, adulta ou idosa que ainda não teve oportunidade de aprender a ler e a escrever, 

contribuindo para elevar os níveis de escolaridade da população e para a universalização do 

ensino fundamental. É coordenado pelo Ministério da Educação, através da SECAD/MEC, que 

estabelece convênios com instituições alfabetizadoras de jovens e adultos. Foi instituído pelo 

Decreto n. 4.834, de 8 de setembro de 2003 (BRASIL, 2003), posteriormente, substituído pelo 

Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007), que dispõe sobre a reorganização do 

Programa Brasil Alfabetizado. 

Conforme a legislação em referência, no Programa Brasil Alfabetizado, não é 

responsabilidade do MEC executar os trabalhos de alfabetização em sala de aula e, sim, 

viabilizar as condições, repassando os recursos, para que as instituições conveniadas 

desenvolvam a tarefa de ensinar a ler e a escrever. O Programa prevê o acompanhamento e a 

avaliação, pelo MEC, de todas as ações dos executores. Esse dispositivo se tornou propício às 

entidades ligadas aos movimentos sociais que tinham experiência com educação popular. 

Em 2005, quando o MAB estabeleceu convênio com o MEC recebeu cobertura 

normativa da Resolução CD/FNDE/ n. 028, de 14 de julho de 2005, cujos beneficiários eram 

entidades e instituições, interessadas em elaborar projetos para trabalhar na formação de 

alfabetizadores e na alfabetização de jovens e adultos, apresentando justificativas pedagógicas 

apropriadas aos atendimentos específicos. Inclusive, na definição dos critérios para a 

aprovação de planos de trabalho para o exercício, a referida Resolução priorizava no seu Art. 

8º: 

 

I. projetos articulados ou integrados com outras iniciativas sociais para o mesmo 

público-alvo, especialmente iniciativas de Educação de Jovens e Adultos;  

II. projetos que proponham atuação em municípios onde não há registro, no âmbito 

do Programa Brasil Alfabetizado, da intenção de alfabetização por parte da 

prefeitura nem do Governo Estadual;  
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III. projetos em municípios com maior taxa de analfabetismo, em relação à 

população de pessoas com 15 anos ou mais, conforme metodologia e dados do 

Censo 2000 – IBGE.  

IV. planos de trabalho com turmas que incluam segmentos sociais específicos como:  

a) populações indígenas, bilíngues, fronteiriças ou não; 

b) populações do campo – agricultores familiares, agricultores assalariados, 

trabalhadores rurais temporários, assentados, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas e 

remanescentes de quilombos.  

c) pessoas com necessidades educacionais especiais associadas à deficiência 

auditiva, visual ou mental; 

d) pescadores artesanais e trabalhadores da pesca; 

e) população carcerária e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

f) pais de beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

(BRASIL, 2005). 

 

Desenvolvendo o seu projeto, o MAB responsabilizou-se pela capacitação dos 

alfabetizadores, pela inscrição dos alfabetizandos e pela organização de todo o processo de 

alfabetização, incluindo a responsabilidade pelo material didático. Quanto ao método, a 

orientação era que cada instituição utilizasse o que mais se adaptasse à realidade das 

comunidades onde atua. Para o programa, o importante era que as propostas pedagógicas 

comprovassem que os alunos serão capazes de ler, escrever, compreender e interpretar textos e 

realizar as operações matemáticas básicas. Segundo as diretrizes do Programa, o tempo para a 

alfabetização varia de acordo com a proposta pedagógica da instituição alfabetizadora, 

variando de seis a oito meses. Intentando que toda a sociedade contribua na luta para abolir o 

analfabetismo, o Programa, também, prevê a participação de voluntários, seja como 

alfabetizadores ou colaboradores. 

O convênio entre a SECAD/MEC e o MAB, através do Programa Brasil Alfabetizado, 

se efetivou no período de 2005 a 2007. A reestruturação do Programa inviabilizou a renovação 

do convênio diretamente com entidades como a ANAB e o projeto de alfabetização de jovens e 

adultos, sob gestão do MAB, não teve continuidade nos anos subsequentes. 

Sob reestruturação, a função do Programa Brasil Alfabetizado é de apoiar ações de 

alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos, nos Estados, no Distrito 

Federal e nos municípios, através da transferência de recursos financeiros, em caráter 

suplementar, para os entes federados que aderirem ao Programa. Encarrega-se do pagamento 

de bolsas-benefícios para os executores das ações, que são os alfabetizadores, os tradutores de 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e os coordenadores de turmas de alfabetização
142

. O 
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 Conforme Resolução FNDE n. 12 de 03 de abril de 2009, os valores vigentes para as cinco classes de bolsas 

são: 1) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais para o alfabetizador com turma ativa de jovens, adultos e 

idosos; 2) R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) mensais para o alfabetizador com turma ativa que inclua 

jovens, adultos e idosos com necessidades educacionais especiais, a população carcerária e os jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas; 3) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais para o tradutor-

intérprete de LIBRAS que auxilia o alfabetizador com turma ativa que inclui jovens, adultos e idosos surdos; 4) 
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repasse dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o pagamento das bolsas e a 

prestação de contas são feitos, conforme autorização da SECAD, pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)
143

, consoante orientações e critérios estabelecidos na 

Resolução n. 12, de 3 de abril de 2009. 

Assim, amparado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
144

, o Programa 

Brasil Alfabetizado passou a ser, majoritariamente, desenvolvido nas redes públicas, por seus 

professores, como bolsistas, no turno oposto às suas atividades. A decisão do Governo consiste 

em que, pelo menos, 75% dos professores participantes do Programa pertençam às redes 

públicas estaduais e municipais de ensino. O MEC argumenta, inclusive, que essa estratégia 

melhora o nível salarial dos professores. Entretanto, a atuação do alfabetizador deverá ocorrer 

em caráter voluntário, mediante celebração de termo de compromisso e poderá receber bolsa, 

em conformidade com as normas vigentes, ou seja, não gera vínculo empregatício. Além dos 

entes federados, podem receber recursos do Programa, Instituições públicas de ensino superior; 

Instituições Federais de Educação Tecnológica; instituições confessionais de ensino superior; 

instituições comunitárias de ensino superior, sem fins lucrativos. Para tanto, devem apresentar 

projetos e assinar convênios, objetivando atuar na formação de alfabetizadores e de 

coordenadores de turmas (BRASIL, 2010c). 

Pela normatização vigente, as ações a serem implementadas terão por base o Plano 

Plurianual de Alfabetização (PPAlfa), a ser apresentado pelas instituições que queiram solicitar 

a assistência técnica e financeira do Estado, para atuarem no Programa. A elaboração do 

PPAlfa é requisito para o recebimento de assistência técnica e financeira pelo Estado, Distrito 

Federal e municípios, no âmbito do PBA, que além de contemplar outras atribuições deve 

conter, basicamente: 1) metas de alfabetização de jovens e adultos relacionadas à demanda, à 

taxa de analfabetismo e aos indicadores educacionais específicos; 2) metodologia de formação 

dos alfabetizadores e coordenadores de turmas; 3) diretrizes pedagógicas de alfabetização; 4) 

sistema de acompanhamento e gestão do PBA e sistema de avaliação dos resultados do PBA. 

A referida normatização prescreve, ainda, que os recursos do Programa sejam 

destinados, prioritariamente, aos municípios com índices de analfabetismo superiores a 25%. 

                                                                                                                                                         
R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o coordenador de turmas de jovens, adultos e idosos; e 5) R$ 500,00 

(quinhentos reais) mensais para o alfabetizador com duas turmas de alfabetização ativas. Com a reformulação do 

programa, em 2007, as bolsas são pagas diretamente na conta corrente dos beneficiados (BRASIL, 2009). 
143

 O FNDE é o órgão do Ministério da Educação responsável pela execução das políticas educacionais, por meio 

da captação de recursos financeiros, financiamento de projetos da educação e pagamento de bolsas de incentivo 

(BRASIL, 2010b). 
144

  Segundo o MEC, o PDE tem como prioridade buscar uma educação básica de qualidade, imprimindo 

especial atenção à educação de jovens e adultos e incluindo, dentre outras metas, investimentos na educação 

profissional e na educação superior. A proposta é mobilizar pais, alunos, professores e gestores em iniciativas 

que busquem a permanência e o sucesso escolar (BRASIL, 2010a). 
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Atualmente, são 1.928 municípios atendidos, sendo que a Região Nordeste é o principal alvo 

do Programa, pois 90% dos seus municípios apresentam altas taxas de analfabetismo. O Brasil 

Alfabetizado atendeu 9,9 milhões de jovens e adultos desde sua criação até o ano de 2008. A 

previsão para 2009 foi de atender cerca de 2 milhões de alfabetizandos. Em 2008, a União 

aplicou R$ 245.800.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões e oitocentos mil reais) no 

programa. Nessa nova etapa, os recursos investidos passaram de R$ 207.000.000,00 (duzentos 

e sete milhões de reais) em 2006 para R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais) 

em 2007. Em 2008, a União aplicou R$ 245,800.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões e 

oitocentos mil reais) no Programa. O repasse anual era de R$ 100,00 (cem reais) por aluno 

passando para R$ 200,00 (duzentos reais). A redução da taxa de analfabetos absolutos para 

10,2%, no Brasil, é explicada pelo Governo como resultado dos investimentos crescentes no 

Brasil Alfabetizado. Os números de alfabetizandos inscritos no PBA registrados no MEC 

seguem indicados na Tabela 10 e foram acessados somente até o ano de 2007. 

 

Tabela 10: Alunos inscritos no Programa Brasil Alfabetizado no Brasil, de 2004 a 2007 

ANOS ALUNOS INSCRITOS 

2004 1.528.516 

2005 1.876.943 

2006 1.548.101 

2007 1.278.357 

Fonte: MEC, SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO (BRASIL, 2008a). 

 

Além do pagamento das bolsas-benefícios, a União aloca recursos para: formação de 

alfabetizadores; supervisão do trabalho pedagógico; aquisição de materiais escolares, 

pedagógicos, didáticos e literários; compra de gêneros para a merenda; fornecimento de 

transporte escolar; aquisição de óculos, dentre outros. A formação inicial dos alfabetizadores e 

dos coordenadores de turmas deverá ter carga horária de, no mínimo, 40 horas presenciais. A 

formação continuada será de responsabilidade do gestor local e dos coordenadores de turmas, 

com carga horária mínima de quatro horas/aula quinzenais ou duas horas semanais, conforme a 

Resolução CD/FNDE 12 de 03 de abril de 2009. 

Dentre outras iniciativas, o MEC implantou o Programa Nacional do Livro Didático 

para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), que visa à distribuição de livro didático 

para alunos do Programa Brasil Alfabetizado. O objetivo é superar a dificuldade de se 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/portaria_pnla.pdf
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encontrar livros didáticos destinados ao público jovem e adulto em processo de alfabetização. 

Em 2008, foram distribuídos cerca de 1,7 milhão de livros didáticos aos alfabetizandos
145

. 

O significado das cifras, os números e a qualidade do atendimento e da formação de 

alfabetizadores, o alcance dos objetivos e metas são questões para aprofundamento. Entretanto, 

a experiência desenvolvida pelo MAB pode apresentar indicadores para uma apreciação crítica 

do Programa Brasil Alfabetizado. 

 

 

O controverso apoio governamental à atuação de movimentos sociais na educação formal 

 

 

Textos oficiais sobre a educação de jovens e adultos elaborados por fóruns nacionais e 

internacionais, a exemplo da Declaração de Hamburgo – Agenda para o futuro
146

 resultante da 

5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos (5ª CONFINTEA) 
147

, defendem a 

participação da sociedade nas ações de combate ao analfabetismo, sob o apoio dos governos 

nacionais. Durante o período que o MAB conseguiu estabelecer convênios com o MEC, essa 

visão, de certa forma, perpassava o posicionamento da SECAD. Foram assinados vários 

convênios pela via do Programa Brasil Alfabetizado com entidades ligadas a movimentos 

sociais, a exemplo do convênio entre MEC e ANAB, que, poucos anos depois, foram 

inviabilizados. 

                                                 
145

 Outros programas são destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado, a saber: 1) Concurso Literatura para 

Todos – que por meio de concurso seleciona e distribui às turmas do Programa Brasil Alfabetizado e às escolas 

públicas que ofertam EJA, obras literárias destinadas ao público neoleitor; 2) Programa Educação nas Prisões 

que destina recursos para formação de professores e gestores e, também, para a constituição de acervo literário; 

3) Projeto Olhar Brasil – desenvolvido com a colaboração do Ministério da Saúde, tem por objetivo identificar e 

corrigir problemas visuais com o objetivo de reduzir as taxas de evasão escolar e facilitar o acesso da população 

escolar à consulta oftalmológica e aquisição de óculos; 4) Estímulo à obtenção do registro civil e combate ao 

trabalho escravo - distribuição da cartilha Orientações para obter o Registro Civil de Nascimento e a 

documentação básica e do Almanaque do Alfabetizador Escravo, nem Pensar!, aos alfabetizadores (BRASIL, 

2010c). 
146

 A Agenda para o Futuro (QUINTA CONFINTEA, 1999) define novos compromissos assumidos em 

Hamburgo durante a 5ª CONFINTEA, em favor da educação de adultos, resumidos em 10 temas/metas, quais 

sejam: educação de adultos e democracia: o desafio do século XXI; melhoria das condições e a qualidade da 

educação de adultos; garantia do direito universal à alfabetização e educação básica; educação de adultos, 

igualdade e equidade nas relações entre homem e mulher e maior autonomia da mulher; a educação de adultos e 

a mutação do mundo do trabalho; a educação de adultos em relação ao meio ambiente e saúde da população; 

educação de adultos, cultura, meios de comunicação e novas tecnologias da informação; educação para todos os 

adultos, os direitos e aspirações de diferentes grupos; aspectos econômicos da educação de adultos; 

fortalecimento da cooperação e da solidariedade internacionais.  
147

 A 1ª CONFINTEA foi realizada em Elsinore, Dinamarca em 1949; a 2ª CONFINTEA aconteceu no ano de 

1960 em Montreal, Canadá; a 3ª CONFINTEA em Tóquio, Japão em 1972; a 4ª CONFINTEA em Paris, França 

no ano de 1985; a 5ª CONFINTEA ocorreu de 14 a 18 de julho de 1997 em Hamburgo, Alemanha; 

(RODRIGUES, 2002). A 6ª CONFINTEA, mais recentemente, ocorreu em Belém do Pará, Brasil, de 1 a 4 de 

dezembro de 2009. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12313&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12313&Itemid=817
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O fecho ou a imposição de limitações para o trabalho com organizações ligadas aos 

movimentos sociais contradiz orientações da legislação vigente. Considerando os textos 

legais, O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado pela Lei n. 10.172, de 09 de janeiro 

de 2001, indica como primeiro objetivo e meta, estabelecer programas visando à alfabetização 

de 10 milhões de jovens e adultos, em 5 anos e, até o final da década, erradicar o 

analfabetismo, sendo exigida a colaboração da União. Da mesma forma contempla o 

estabelecimento de: 

 

Políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços ociosos 

existentes na comunidade, bem como o efetivo aproveitamento do potencial de 

trabalho comunitário das entidades da sociedade civil, para a educação de jovens e 

adultos (BRASIL, 2002, p.80). 

 

A imposição do MEC quanto ao fim dos convênios diretos com entidades como a 

ANAB se contrapõe ao que sublinha o PNE pois este documento reconhece que, embora o 

financiamento das ações pelos poderes públicos seja decisivo na formulação e condução de 

estratégias necessárias para resolver o problema dos déficits educacionais, uma efetiva 

contribuição da sociedade civil é essencial para abordar o problema do analfabetismo. 

O Governo Federal decretou a reformulação do Programa Brasil Alfabetizado, 

restringindo o estabelecimento de convênios via governos estaduais e municipais, 

preferencialmente, dificultando a atuação dos movimentos sociais. Essa decisão pode ter sido 

motivada pelo reconhecimento de que os recursos sob gestão de movimentos sociais estavam 

sendo utilizados para fortalecimento da militância e para a formação político-ideológica dos 

seus membros, no caso do MAB. O investimento poderia se verter contra o próprio Governo, 

mediante elucidação das contradições da sociedade e ações reivindicatórias mais articuladas, 

fugindo do controle governamental. Pode, inclusive, haver dúvidas se os recursos públicos 

destinados aos convênios, para propiciar um processo de alfabetização, estão sendo ou não 

destinados para um público restrito de pessoas, isto é, limitado a militantes e simpatizantes 

deste ou daquele movimento social. 

Confirmou-se a descontinuidade das iniciativas no campo da EJA, desta vez mediante 

interrupção de convênios oficiais com entidades dispostas a atuarem na resolução do 

problema do analfabetismo. A impossibilidade de renovação do convênio entre o MEC e a 

ANAB malogrou o desenvolvimento de uma experiência junto às populações afetadas por 

barragens, que na própria avaliação governamental, feita por representantes do MEC e 

ELETROBRÁS, durante o 2º Encontro Nacional de Educação do MAB, estava sendo 
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positiva. Inscreveu-se, dessa maneira, um descompromisso governamental com os jovens e 

adultos que vinham sendo contemplados, vez que estavam envolvidos e adaptados ao trabalho 

de alfabetização sob coordenação do MAB, situação comprovada durante os contatos tanto no 

âmbito local como durante a nossa participação no referido evento nacional. 

Como não foi possível a continuidade do projeto de alfabetização de jovens e adultos e 

nem tampouco, ao que consta, uma avaliação por parte do MEC para analisar as conquistas e 

os limites das experiências do MAB, resta identificar a contradição entre as intenções 

governamentais postas nos documentos legais e o que efetivamente ocorre. Em todo caso, 

ressalta-se a relevância de iniciativas como a que foi desenvolvida pelo MAB-Nacional nos 

diversos Estados e, particularmente, pelo MAB-Paraíba nos assentamentos de Acauã por 

contemplar o trabalho para o atendimento da população excluída dos benefícios educacionais. 

 

 

 

O direito à educação de jovens e adultos 

 

 

Estabelecendo a interface entre o projeto de educação do MAB e a política 

governamental para a EJA, tomando como exemplo o Programa Brasil Alfabetizado, faz-se 

necessário uma breve alusão à questão do direito à educação que continua sendo negado a 

grande contingente populacional, especialmente na Paraíba, e particularmente nos três 

municípios da área de estudo. Considerando a população de 15 anos ou mais, nesses 

municípios, é necessário ratificar que os dados estatísticos do analfabetismo são preocupantes 

e falam por si mesmos, conforme se pode visualizar na Tabela 11. 

 

Tabela 11: O analfabetismo nos municípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba, Paraíba, 2000 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO  

15 ANOS OU MAIS 

POPULAÇÃO 

ALFABETIZADA  

15 ANOS OU MAIS 

POPULAÇÃO 

ANALFABETA  

15 ANOS OU MAIS 

TAXA DE 

ANALFABETISMO 

Aroeiras 12.465 6.968 5.497 44,10% 

Itatuba 6.137 3.217 2.920 47,58% 

Natuba 6.635 3.238 3.397 51,20% 

FONTE: MEC, SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO (BRASIL, 2008a). 

 

Vale recuperar, também, os gravíssimos índices de analfabetismo da população adulta 

(25 anos ou mais) apresentados no capítulo anterior, referentes ao ano 2000, que ultrapassam 

os 50%,: Aroeiras, 50,2%; Itatuba, 54,9%; e Natuba, 59,2%. Notoriamente, a média de anos 
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de escolaridade nesta faixa etária é baixíssima, sendo 2,3 em Aroeiras, 2,2 em Itatuba e 2,1 

em Natuba
148

. Mesmo sendo anunciadas alguns progressos, nos últimos anos, a situação 

permanece grave, considerando a ineficácia e descontinuidade das iniciativas. 

Alguns dados podem, ainda, colaborar com a compreensão e dimensionamento do 

problema na área estudada. Trata-se de informações numéricas sobre o atendimento do 

Programa Brasil Alfabetizado nos três municípios em tela, organizadas na Tabela 12.  

Analisando os dados das duas Tabelas 11 e 12, é possível verificar que o atendimento 

do Programa Brasil Alfabetizado foi insuficiente considerando o total de pessoas não 

alfabetizadas na região, pelo menos nos três anos analisados, que foram os anos quando o 

MAB-Paraíba atuou na alfabetização de jovens e adultos nos reassentamentos de Acauã. 

Além do atendimento insuficiente, ocorrem os gravíssimos problemas dos grandes índices de  

evasão e do baixo desempenho, que significam desperdício de recursos e manutenção de taxas 

significativas de analfabetismo  e  de  analfabetismo funcional.  Tais  problemas  permanecem 

 

Tabela 12: Atendimento do Programa Brasil Alfabetizado nos municípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba, 2005,  

                   2006 e 2007 

MUNICÍPIOS ALFABETIZANDOS ALFABETIZADORES TURMAS PARCERIAS 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

AROEIRAS 1.999 1.033 653 110 53 43 110 53 43 4 2 1 

ITATUBA 789 397 222 39 18 10 40 18 10 3 1 1 

NAUBA 283 89 123 16 5 7 17 4 7 3 1 1 

FONTE: MEC, SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO (BRASIL, 2008a). 

 

marcando as iniciativas no campo da EJA, impossibilitando a concessão dos direitos ao 

grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram concluir o ensino 

fundamental obrigatório.  

Reconhecendo os problemas, o PNE indica que 

 

[...] o resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de formação 

equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental. A oferta do ciclo 

completo de oito séries àqueles que lograrem completar as séries iniciais é parte 

integrante dos direitos assegurados pela Constituição Federal e deve ser ampliada 

gradativamente. Da mesma forma, deve ser garantirem aos que completarem o 

ensino fundamental, o acesso ao ensino médio (Brasil, 2002, p.78). 

 

Apesar do prazo indicado pelo PNE, a década estipulada está se esgotando e as metas 

continuam sem serem alcançadas a contento. A precária situação educacional das 

comunidades atingidas por Acauã é um exemplo flagrante da grande distância para o resgate 

da tão propagada dívida histórica com a população destituída dos benefícios educacionais. No 
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 Vide Tabela 8.  
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caso daquelas comunidades, a dívida tomou proporções elevadíssimas, considerando, dentre 

os outros graves problemas, a não reposição da estrutura educacional que existia antes da 

barragem e a situação de total carência material e pedagógica em que o trabalho de 

alfabetização estava sendo realizado. 

A educação é um direito que ainda não se efetivou, pois, nem todos tiveram e nem têm 

acesso a esse benefício. Como constatação disso, se verificam os índices de analfabetismo, 

que apesar de terem diminuído continuam muito altos e é preciso defender que qualquer 

percentual de analfabetismo é inadmissível. 

Para ampliar a discussão sobre o problema do analfabetismo, é importante discutir 

suas causas como: ausência de oportunidades de acesso à escola; ineficiência das políticas 

públicas, baixa qualidade do ensino; repetência e deserção; concepções tradicionais da 

alfabetização; e inadequação de métodos de alfabetização. 

Outros problemas podem ser discutidos por contribuírem para a manutenção das altas 

taxas de analfabetismo, como: as políticas públicas priorizam a educação das crianças, 

ignorando o problema e aderindo à lógica de que educando as crianças, a população de 

analfabetos será erradicada pela própria morte; aplicação da lógica do custo-benefício, 

segundo a qual o problema será resolvido com a simples expansão da matrícula escolar; e a 

visão preconceituosa de que analfabetismo é uma doença, que deve ser erradicada, e não 

como parte importante da dívida nacional interna para com a população excluída, que deve ser 

assumida. 

O analfabetismo não se trata apenas de um problema técnico-pedagógico. É um 

problema que se reveste de profundas dimensões sociais. O domínio da língua escrita, como 

objeto social, não se distribui equitativamente entre os distintos setores da população. Assim, 

o grau diferenciado de domínio das habilidades de leitura, escrita e cálculo mantém e reforça 

uma situação de desigualdade social. As populações menos favorecidas empregam um código 

restrito e carecem de acesso a conhecimentos sistematizados. As classes favorecidas dominam 

e empregam um código elaborado, com conhecimentos para eles comuns e correntes. Assim, 

de um lado observam-se privilégios absolutos e, de outro, carência total. 

O crescimento da cobertura educacional vem sendo realizado em meio a sérias 

deficiências que geram atraso educacional. A expansão da cobertura é desigual e falta justiça 

distributiva dos recursos, considerando que Estados mais ricos do Brasil gastam várias vezes 

mais em educação que os mais pobres; registra-se pouco avanço do atendimento educacional 

ao meio rural e populações indígenas (escolas menores, escolas unidocentes, inadequação 

curricular, trabalho infantil). Ademais, verifica-se uma deterioração nas condições de vida e 
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de trabalho dos professores, na qualidade e nos resultados de sua ação, e em sua autoimagem 

e autoestima profissional. 

No âmbito do direito, observa-se uma possibilidade de mudança a partir da 

Constituição de 1988 e a partir da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei n. 9.394/1996. Ambas prescrevem a educação como um direito. Isso significa 

que a autoridade que não garantir esse direito pode ser responsabilizada, bastando uma ação 

junto ao Ministério Público. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 reza em seu Art. 

205 que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1889). 

O direito ao ensino fundamental pelos jovens e adultos que nunca frequentaram ou 

abandonaram a escola é garantido no Art. 4º da LDBEN, Inciso VII, que estabelece que o 

dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. No mesmo artigo, a Lei estabelece a “oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola” 

(BRASIL, 1998). 

Por último, o Art. 37 retoma o caso específico da EJA. Segundo este artigo a 

modalidade de educação de jovens e adultos se destina aos que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, assegurando a essa 

população oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O poder 

público é obrigado a viabilizar e estimulara tanto o acesso como a permanência do trabalhador 

na escola, promovendo ações integradas e complementares entre si. Ainda neste artigo é 

indicada a articulação entre a EJA e a educação profissional. 

O poder público chama para si a responsabilidade de traçar diretrizes políticas e 

pedagógicas que busquem garantir aos jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou 

dela foram excluídas, o direito de educação ao longo da vida. Nesta perspectiva, compreende 

a alfabetização como o início do processo de escolarização e parte integral da política de 

educação de jovens e adultos e tem como objetivo incentivar a continuidade dos estudos de 

modo a fortalecer a educação como instrumento de promoção social, individual e coletivo. 

Mediante a exigência do sistema produtivo, o analfabetismo foi se tornando um 
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problema sério porque o trabalhador na indústria, por exemplo, não pode ser analfabeto. 

Sucederam-se muitas campanhas de alfabetização. Hoje se fala da educação de jovens e 

adultos (EJA) e não somente de alfabetização de jovens e adultos; não se trata de alfabetizar, 

mas escolarizar. Quando foi pensada e proposta, a oferta de EJA deveria ser gratuita, mas 

houve uma reformulação no texto constitucional. Sua oferta é assegurada, mas não 

obrigatória. A oferta de EJA é equivalente, mas não igual ao ensino fundamental. São quatro 

anos do ensino fundamental resumido a dois anos de EJA.  

Dessa maneira, trata-se, ainda, de uma concepção de suplência de um tempo perdido. 

Entretanto, a educação básica deveria ser assegurada para toda a população, uma educação 

integral, em um período de tempo que permitisse aprender a ler e escrever bem, a se apropriar 

dos conhecimentos acumulados pela humanidade. 
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5 A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATINGIDOS PELA 

BARRAGEM DE ACAUÃ 

 

 

O desenvolvimento do projeto de alfabetização de jovens e adultos, nos 14 Estados 

brasileiros envolvidos, incluindo a Paraíba, consistiu na efetiva atuação do MAB no campo 

da educação formal. Os convênios estabelecidos com o MEC e a ELETROBRÁS garantiram 

o apoio financeiro para o desenvolvimento de projeto de alfabetização, sendo este uma parte 

do projeto mais amplo de educação do MAB. Esta conquista está inscrita na memória do 

Movimento como resultado de sua capacidade de mobilização, particularmente, como fruto 

da anteriormente citada Marcha Nacional Águas pela Vida, de Goiânia à Brasília, em 2004. 

Desse modo, a aprovação do projeto de alfabetização de jovens e adultos do MAB, 

no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, representou uma importante conquista, de 

forma que o Movimento conseguiu atuar na escolarização das pessoas atingidas por 

barragens, tendo sido assegurados recursos financeiros governamentais para o pagamento de 

bolsas aos coordenadores e educadores, para o custeio dos encontros de formação, para a 

compra de material escolar, dentre outras pequenas despesas. Nesse sentido, uma das 

coordenadoras locais do projeto de alfabetização sintetizou:  

 

O Movimento nacional viu a necessidade de escolarizar os atingidos, a grande massa 

de pessoas analfabetas atingidas por barragens. Então, foi articulado um convênio 

com o MEC e a ELETROBRÁS. O convênio com o MEC foi através do mesmo 

Programa Brasil Alfabetizado, só que com a diferença de que o Movimento dos 

Atingidos seguiria a linha dialógica do próprio movimento e o MEC pagaria aos 

professores e, também, contribuiria com a formação dos professores e 

coordenadores (informação verbal)
149

. 

 

A proposta do MAB de atuar na educação de pessoas atingidas, isto é, de colocar em 

prática a sua pedagogia dos povos atingidos tomou, portanto, forma durante os anos dos 

convênios estabelecidos entre a ANAB e a ELETROBRÁS e entre a ANAB e o MEC
150

. 

Reconhecidamente, com a o desenvolvimento do projeto de alfabetização de jovens e 

adultos, sobreveio um avanço na organização do Movimento, sem perder de vista que na 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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 Convênios entre a ANAB/ELETROBRÁS e ANAB/FNDE: ANAB/Eletrobrás ECV 172/06 – ECV – 172 – A 

2007 e ANAB/FNDE n° 828014/2005 
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visão do Coletivo de Educação o processo educativo ocorre continuamente, na esfera da 

própria organização, durante as lutas e mobilizações. 

A inserção, em 2002, do incipiente movimento das pessoas prejudicadas pela 

Barragem de Acauã no MAB garantiu a participação das suas comunidades no projeto de 

alfabetização do Movimento, durante os anos de 2004 e 2007. O seguinte tópico do capítulo 

apresenta o registro dessa experiência. 

 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DO MAB NOS 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR ACAUÃ 

 

 

Os coordenadores locais do projeto de alfabetização afirmaram que, apesar de todas 

as dificuldades que se apresentavam, decidiram aceitar o desafio de alfabetizar jovens e 

adultos, participando do projeto de alfabetização do MAB. Explicaram que assim 

resolveram porque se preocupavam com todos os problemas enfrentados nos assentamentos 

de Acauã, incluindo a situação de pobreza da população e o grande número de pessoas 

jovens e adultas que não sabiam ler e nem escrever. Como estavam diretamente envolvidos 

nos problemas causados pela barragem e no movimento que congregava a luta para 

minimizar as perdas sofridas, tinham o objetivo claro de fortalecer o MAB entre os atingidos 

de Acauã e de ajudar as pessoas, trazendo-as para se incorporarem à luta do movimento 

social. 

Os principais líderes do MAB-Paraíba que coordenaram o projeto de alfabetização e 

mantiveram a articulação com o MAB-Nacional, foram Osvaldo Bernardo da Silva e Maria 

de Fátima de Araújo Lucena, encarregados da parte administrativo-financeira e Marilene 

Jerônimo da Silva, que no primeiro ano da experiência atuou como alfabetizadora, tendo que 

assumir, também, a coordenação pedagógica porque não havia quem coordenasse o 

planejamento. Já no segundo ano da experiência, ela atuou somente como coordenadora 

pedagógica. Em cada localidade onde o projeto funcionava, havia um alfabetizador que, 

também, assumia a função de subcoordenador, para facilitar a articulação com a 

coordenação central que residia em Vila Nova de Pedro Velho. Essas pessoas se dividiam 
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entre coordenar o projeto de alfabetização e coordenar a distribuição das cestas básicas, 

proporcionada pelo convênio entre o MAB-Nacional e o Governo Federal
151

. 

As funções se interligavam, constantemente, sendo que a coordenação contava com a 

ajuda extra de pessoas da comunidade. Dentre as pessoas da comunidade que colaboraram, 

destaca-se Maria Ivone Matias, professora da Escola da Vila Nova de Pedro Velho, da Rede 

Municipal de Ensino de Aroeiras que, por sua vez, acompanhava os trabalhos, ajudava nos 

encontros de formação e de planejamento. Convém lembrar, também, a participação de Abel 

Francisco Andrade, líder do MAB-Paraíba, desde a sua criação, que acompanhava e 

participava dos encontros de formação. Ele não atuou diretamente no projeto de 

alfabetização, mas colaborava nas reuniões, contribuindo na formação política da militância 

no MAB. 

A respeito do trabalho coletivo realizado pelos coordenadores, assim se pronunciou a 

coordenadora pedagógica: “Eu não trabalhei sozinha, pois tinha uma coordenação toda pra 

trabalhar junto. Na Paraíba, sempre procuramos assessoria da Universidade e de pessoas da 

própria comunidade pra seguir em frente. Foi um trabalho pioneiro” (informação verbal)
152

. 

O primeiro período de atuação foi entre novembro de 2004 e julho de 2005, por 8 

meses, sendo que a segunda experiência por sua vez ocorreu no período de fevereiro de 2006 

para outubro de 2007. No intervalo de uma etapa para outra, de agosto de 2005 a janeiro de 

2006 o grupo permaneceu sem trabalhar, porque houve um atraso na renovação do convênio 

com os agentes governamentais. Foram feitas as matrículas, organizadas as turmas para os 

respectivos educadores, mas as verbas atrasaram. Alguns educadores continuaram na sala de 

aula para não perder os seus alunos, voluntariamente, sem receber remuneração. Outros 

passaram a receber remuneração via Prefeitura, mas trabalhando como se estivesse no MAB, 

como informa o depoimento a seguir: 

 

Mesmo no período em que não ocorreram os planejamentos, sempre havia os 

encontros políticos do MAB e alguns professores ficaram dando aula. A gente 

sempre dava notícias e muitos professores ficaram com outros projetos via prefeitura 

com os mesmo alunos do MAB, dando aula já com o convênio da prefeitura. E a 

sala continuava caracterizada do mesmo jeito como se a aula fosse do Movimento. 
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 Segundo a diretoria da AABA, atualmente são distribuídas 1050 cestas básicas às famílias atingidas pela 

construção de Acauã. Uma das coordenadoras da AABA afirmou que a distribuição é um trabalho complicado 

porque as pessoas são difíceis, só querem receber as cestas e não querem se integrar à luta do MAB. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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Faziam aquela mistura. Mas eles mandavam os relatórios para o SESI. A quantidade 

de aulas e os planejamentos já eram diferentes (informação verbal)
153

. 

 

Nesse período, foi quando vários alunos do MAB foram se matricular em turmas de 

outros convênios do Programa Brasil Alfabetizado, a exemplo do Projeto Alfabetização 

Solidária e do Projeto Pescando Letras, sob coordenação do município e do Estado. Isso 

gerou certo tumulto, porque foi constatado que o mesmo aluno estava matriculado em dois 

convênios distintos. Foi preciso a coordenação local elaborar uma justificativa para a 

coordenação do projeto do MAB-Nacional e um esforço para reorganizar as matrículas e 

turmas. Alguns educadores ficaram com um ou dois alunos e, por isso, turmas foram 

fechadas, pois a meta era, pelo menos, sete alunos por sala de aula. Algumas turmas foram 

reunidas, de maneira que os educandos das pequenas turmas não ficaram sem aula. 

Estabelecendo uma comparação com os demais Estados brasileiros, conforme dados 

apresentados na Tabela 1, no capítulo anterior, referentes ao período 2004/2005, foram 

abertas 28 turmas no entorno de Acauã, de um total de 142, atendendo 651 alunos de um 

total de 2.693 matriculados. Em termos percentuais, trata-se de aproximadamente 20% do 

total de turmas e 24,2% do total de alunos matriculados nas turmas do MAB, em todo o país. 

Este dado ratifica o problema das desigualdades entre as regiões brasileiras, que situam a 

Região Nordeste como a mais defasada quanto aos índices de analfabetismo e o Estado da 

Paraíba dentre os Estados com maiores índices, situação agravada na zona rural dos 

municípios com o perfil de Aroeiras, Itatuba e Natuba, onde as turmas foram abertas, 

conforme caracterização apresentada no segundo capítulo. 

Como havia um grande número de turmas nos novos assentamentos, era frequente a 

preocupação da coordenação local em cumprir as exigências do MEC. Foi necessário fazer 

um mapeamento das turmas, um acompanhamento constante do funcionamento para que, 

segundo os coordenadores, não ocorressem turmas fictícias. Com o tempo, por conta da 

evasão dos inscritos no projeto, o número de turmas foi diminuindo. 

Quanto aos recursos, a coordenação informou que não tiveram problemas com o 

aspecto financeiro, pois o dinheiro do pagamento pelos serviços prestados era depositado 

diretamente na conta dos educadores e dos coordenadores. Era preciso, porém, sempre 

observar a quantidade de educandos, checando se era suficiente para justificar as turmas e a 

remuneração dos educadores. A coordenação lembrou que o projeto foi muito importante 
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também pelo aspecto de garantir uma renda, apesar de muito pequena, para várias pessoas 

das comunidades que atuavam como educadores, considerando a diminuição da renda 

familiar e desestruturação das atividades produtivas ocasionadas pela construção da 

barragem. Cada alfabetizador recebeu o valor fixo de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por 

mês, acrescido do valor variável de R$ 7,00 (sete reais) por mês, por alfabetizando em sala, 

limitado ao máximo de 25 educandos por sala. Pagamento regulamentado pelas Resoluções 

CD/FNDE n. 23 de 8 de junho de 2005 e CD/FNDE /n. 022 de 20 de abril de 2006. 

A coordenação informou, ainda, que acompanhava o trabalho pedagógico dos 

educadores e, quando necessário, trabalhava suas dificuldades, principalmente em relação à 

ortografia e à leitura.  

Os contatos, as entrevistas, a convivência com os coordenadores do projeto, durante 

os anos em que a presente pesquisa foi desenvolvida, indicaram que havia um sério 

comprometimento com a gestão do mesmo. O projeto não tinha uma secretaria fisicamente 

instalada e todos os trabalhos burocráticos eram realizados nas casas dos coordenadores, 

local onde eram guardados os materiais, incluindo documentos, fichas, material didático, 

dentre outros. 

 

 

5.1.1 Encaminhamento teórico-prático 

 

 

O convênio com o MEC estabeleceu que as entidades conveniadas poderiam adotar a 

linha teórico-metodológica própria para alfabetizar os jovens e adultos matriculados. Dessa 

forma, tendo sido garantidas as condições básicas de financiamento do projeto, o MAB 

seguiu a linha teórico-metodológica própria do Movimento, abordada no capítulo anterior. 

A proposta do MAB-Nacional de educação para os atingidos por barragens, 

apresentada no capítulo anterior, consistiu no referencial teórico-prático aplicado, sendo que 

o grupo da Paraíba, que atuou no projeto de alfabetização, não participou da elaboração da 

proposta. Eles conheceram e estudaram a proposta nos encontros de formação, como afirma 

uma das coordenadoras: 

 

A proposta pedagógica chegou para nós já no curso de formação e esse material já 

estava lá pronto e quando nos reunimos com os professores e coordenadores, 
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geralmente Sergipe, Ceará e Paraíba juntos, fizemos a formação dos educadores e 

estudamos a proposta (informação verbal)
154

. 

 

Certamente, as pessoas do MAB que são da Região Nordeste não participaram da 

elaboração da referida proposta e se alguém participou é possível que não tenha influenciado 

na sua elaboração, vez que foram enfatizadas somente as barragens de geração de energia, 

em detrimento das que são construídas para consumo humano, situação da maioria das 

barragens do Nordeste. Nesse sentido, corrobora uma das coordenadoras locais: 

 

Eu acho que o Nordeste não participou. Até a gente já discutiu algumas vezes que 

eles só enfatizaram as barragens de geração de energia e no Nordeste, a maioria das 

barragens é pra consumo humano. Então foi enfatizada a questão da geração de 

energia, no caderno do Coletivo de Educação. Pra gente preparar as aulas baseado 

naquele projeto a gente tinha de fazer uma adaptação. A gente não estava 

trabalhando com barragem geradora de energia; a nossa situação era outra 

(informação verbal)
155

.  

 

Como não participaram da proposta de alfabetização do MAB-Nacional, os 

coordenadores locais foram até Brasília, para receberem, do Coletivo de Educação, as 

diretrizes e para conhecerem a referida proposta. Todavia, os coordenadores locais 

avaliaram que esses encontros de formação trabalharam, sobretudo, a teoria e não 

enfocavam a prática da alfabetização de jovens e adultos. Eram ministrados, dentre outros, 

por profissionais de Universidades, simpatizantes do Movimento, que tratavam de temas que 

não se referiam diretamente ao ensino da leitura e da escrita, mas indiretamente, como foi o 

caso das sessões destinadas ao estudo teórico da etnomatemática. 

Entrementes, a questão central do projeto de educação do MAB-Nacional era não 

somente alfabetizar os jovens e adultos analfabetos, mas, através da educação, possibilitar a 

politização das pessoas para fortalecer a militância no Movimento. Nesse sentido, além da 

decodificação dos signos linguísticos, eles pretendiam que o projeto de alfabetização 

proporcionasse aos educandos a compreensão da realidade e a conscientização da condição de 

oprimidos. Os diversos contatos, as entrevistas, a leitura de alguns diários dos educadores, os 

relatórios dos cursos de formação indicaram que os coordenadores fizeram um esforço para 

apreender a concepção de alfabetização veiculada na proposta curricular do MAB e para 

repassar para os educadores. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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A experiência de Acauã buscou alcançar os objetivos definidos no currículo da 

alfabetização de jovens e adultos sistematizado pelo MAB-Nacional. Assim, o propósito 

principal do trabalho foi de lutar para que o povo se conscientizasse, através da educação, tendo 

como horizonte o socialismo, como afirma a subcoordenadora do projeto em Natuba: “Que 

todos saibam que a luta não vai ficar por aqui e sim vamos até o fim, até a vitória. Vamos 

alcançar o sol do socialismo” (informação verbal)
156

. Esse otimismo com relação a uma 

mudança mais radical da sociedade pode ser observado em vários militantes do MAB, 

envolvidos no projeto de alfabetização. 

Nessa perspectiva, foi realizada a preparação dos educadores envolvendo os 

conteúdos relativos ao Movimento, perseguindo o objetivo do MAB de que a educação se 

volte para a formação do ser humano inserido no Movimento, isto é, para a formação do 

atingido. Segundo os coordenadores locais, a maioria dos educadores não era militante e, 

por isso, era preciso associar a formação pedagógica à formação política para a militância no 

Movimento, para que tanto os educadores como os educandos se tornassem militantes, como 

afirma a coordenadora pedagógica: “A gente tinha mesmo que trabalhar sobre o MAB para 

que o professor pudesse repassar para o aluno o que é o MAB, para que serve o MAB, e o 

porquê de se tornar militante do MAB. A gente trabalhava a questão política e a questão 

pedagógica” (informação verbal)
157

. Dessa forma os encontros de formação sempre 

incluíram informações e temas sobre o Movimento. 

Dessa forma, como indicado no projeto e sob inspiração freireana, as práticas de 

alfabetização estiveram relacionadas à formação da consciência dos atingidos, com a pretensão 

de que eles aprendessem a ler a palavra ao tempo em que aprendiam a ler criticamente o mundo 

vivido, na perspectiva de resistir e de lutar pelos seus direitos, negados em virtude da construção 

de Acauã. A participação dos coordenadores locais e educadores na dinâmica do movimento 

social possibilitou, mesmo com todas as dificuldades, uma aproximação da concepção mais 

ampla de educação popular, fora dos padrões formais escolares. O sofrimento decorrente da 

construção de Acauã que os unia, de certa maneira, forçava a discussão da realidade local e 

global nas pequenas e improvisadas salas de aula, desencadeando um processo educativo mais 

contextualizado.  
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 Informação fornecida por Silva, M. C., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 21 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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O currículo da alfabetização, apresentado no capítulo precedente, foi estruturado na 

perspectiva de circunscrever o indivíduo atingido, atentando aos objetivos do MAB de 

implementar sua pedagogia do atingido. Nesse sentido, foi possível observar um esforço dos 

coordenadores pedagógicos locais de abordar, nos planejamentos, conhecimentos das fontes 

indicadas no projeto: 1) fonte sociocultural, com conhecimentos da experiência existencial e que 

têm significado para os atingidos; 2) fonte político-organizativa, com conhecimentos de 

temáticas relativas às lutas do MAB; 3) fonte chamada de epistemológica, com conhecimentos 

acumulados pela humanidade; e 4) fonte psicossocial, com conhecimentos de interesse dos 

atingidos. 

Em síntese, os conhecimentos das ciências (matemática, história, geografia, ciências 

naturais e línguas) deveriam convergir para eixos temáticos ligados ao objeto central do 

complexo que é, basicamente, a atuação do MAB contra os danos das barragens e a favor da 

alfabetização do atingido. Há, portanto, um direcionamento político e pedagógico para o 

processo de ensino e aprendizagem da alfabetização de jovens e adultos, esquematizado no 

sistema de complexo, e no quadro que traz os conhecimentos curriculares associados aos 

respectivos eixos temáticos, conforme Quadros 3 e 4, no capítulo anterior. 

Quanto ao sistema de complexo, opção assumida para organizar o currículo da 

alfabetização, pelos profissionais que elaboraram o projeto do MAB, parece ter sido apreendido 

pelos coordenadores locais. O contato com eles indicou, sobretudo, que o objeto ou tema do 

sistema de complexo - Águas para vida, não para morte: as lutas do MAB fortalecendo a 

alfabetização de jovens e adultos - esteve presente em todos os momentos de convivência, 

marcando a identificação do grupo com o Movimento. Especialmente nos momentos das 

místicas, em que o grupo se expressava através de ideias, simbologias, poemas, música, 

demarcando sua condição de atingido. O planejamento de ensino, também, reservou certa 

atenção dos coordenadores ao sistema de complexo, mesmo que essa atenção não tenha sido 

integral e rigidamente, já que eles assumiram terem feito simplificações e adaptações. 

Nos materiais analisados - cadernos de anotações, relatórios - há indícios de que o 

currículo prescrito na proposta oficial do MAB não foi sistematicamente seguido, mesmo 

porque os educadores não tinham formação pedagógica e ocorreram limitações durante o 

processo de formação que serão posteriormente aludidas. 

Em todo caso, como os integrantes do projeto, na Paraíba, não participaram, 

efetivamente, da elaboração da proposta de educação do MAB, que está direcionada 

prioritariamente para pessoas atingidas por barragens que são construídas para instalação de 

usinas hidrelétricas, o currículo chegou para os coordenadores, educadores e educandos das 
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Vilas de Acauã, com defasagem em termos de contextualização. Isto pode se configurar como 

mais uma das dificuldades de não ter sido absorvido e desenvolvido na íntegra pelo grupo em 

foco. 

 

 

5.1.2 Os educandos 

 

 

Segundo estatística do Coletivo de Educação, os 651 jovens e adultos matriculados 

em 2004/2005, nas 28 turmas, pertenciam às Vilas de reassentamento do entorno de Acauã, 

sendo que 23 turmas foram instaladas em Vila Nova de Pedro Velho. Todos vivendo no 

contexto de subdesenvolvimento, agravado pela inserção no semiárido paraibano com suas 

adversidades próprias, sendo estas intensificadas pelos infortúnios decorrentes da construção 

da barragem. São pessoas oriundas de famílias que, até mesmo desconsiderando o advento 

da Barragem de Acauã e suas consequências, habitam em uma das regiões mais pobres do 

país, com problemas seculares de precária estrutura de moradia, educacional, de saúde 

coletiva, de lazer e, sobretudo, de meios para garantir o trabalho e a produção da 

subsistência material, de forma digna. 

Os educandos atendidos pelo projeto foram os camponeses, pequenos criadores, ex-

proprietários de pequenos pedaços de terra, posseiros ou meeiros que residiam nos sítios ou 

nos vilarejos às margens do Rio Paraíba, hoje submergidos pela barragem. Traziam, e ainda 

trazem, na memória as lembranças de uma vida comunitária interrompida bruscamente. São 

reminiscências cada vez mais distantes e sufocadas pelo novo e compulsório estilo de vida, 

em meio à precariedade dos assentamentos. Essa realidade os unia e os identificava. 

Os educandos encaixaram-se no perfil previsto pelo MAB no seu projeto de 

alfabetização: eram atingidos por barragens. Antes disso, pertenciam ao percentual da 

população paraibana que não sabia ler e nem escrever, resultado do fracasso do sistema 

educacional que não cumpriu a democratização das oportunidades de acesso e permanência 

na escola. Trata-se de um sistema que promoveu campanhas de alfabetização de adultos de 

variados modelos, que lançou e lança programas diversos, mas sem resultados definitivos e 

sem promoção da continuidade dos estudos para a população subescolarizada. 

Do total de 651, jovens e adultos que se matricularam, no período 2004-2005, um 

pouco mais da metade, 349, conseguiu concluir o processo de alfabetização, ao final dos 8 

meses e puderam afirmar: “Quando eu entrei não sabia ler nem escrever, não sabia fazer 
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meu nome. Agora eu sei” (informação verbal)
158

. Essa afirmativa lembra que aprender a 

escrever, pelo menos o próprio nome, tem um grande significado para a pessoa analfabeta, 

mesmo que ela não consiga evoluir no uso da leitura e da escrita, regredindo ao 

analfabetismo funcional, o que acaba ocorrendo com várias pessoas que participam das 

campanhas ou programas de alfabetização de jovens e adultos. 

A meta estabelecida inicialmente de alfabetizar um grande número de pessoas não foi 

atingida, na íntegra, inclusive porque muitos alunos que foram matriculados deixavam as 

aulas para o trabalho sazonal nas plantações de cana-de-açúcar. Dessa forma, várias 

implicações estão envolvidas nesses resultados. Todavia, não anulam o esforço dos 

coordenadores, educadores e educandos envolvidos e comprometidos. O aproveitamento de 

53,6% de aprovação indica que, apesar das fragilidades do processo, o projeto conseguiu 

alfabetizar muitas pessoas, mais da metade dos inscritos, o que pode ser considerado um bom 

resultado. 

É notório que os efeitos desarticuladores da vida comunitária ocasionados pela 

construção de Acauã incidiram sobre a vida pessoal e sobre o ânimo das pessoas, 

aumentando a já conhecida falta de motivação do jovem e do adulto para voltar a estudar e 

se manter em sala de aula, ainda mais sob condições precárias. Mesmo assim, várias 

educadoras, contatadas no âmbito da presente pesquisa, confirmaram o êxito de sua 

experiência ao se referirem aos avanços conseguidos por seus alunos, apesar de todas as 

dificuldades. Os educadores trabalharam com pessoas que sequer sabiam segurar um lápis e 

que conseguiram pelo menos escrever seus nomes. A Figura 23 ilustra um alfabetizando 

realizando suas primeiras tentativas de escrever letras e números. É possível observar, na 

foto, sua dificuldade de, por exemplo, seguir o traçado dos números. 
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 Informação fornecida por Silva, M. M., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 19 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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Figura 23: Exercitando o traçado de letras e numerais numa aula de alfabetização de jovens  

e adultos em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2006b) 

Cedido pelo MAB-Paraíba. 

 

As dificuldades dos educandos representaram para as alfabetizadoras um grande 

desafio, agravado pela falta de preparo, precárias condições das salas de aula, carência de 

materiais pedagógicos, dentre outros. Inclusive, foi observado que os educandos precisavam 

de cadernos maiores, pois muitos tinham dificuldades de apoio, em um caderno pequeno, 

quando estavam aprendendo e treinando a escrita. 

Além do mais, segundo os educadores, a maioria dos educandos, dotados comumente 

de baixa autoestima, expressava uma postura e um sentimento de inferioridade por não 

saberem ler e nem escrever. Sentiam-se envergonhados e apresentavam bloqueio para 

realizar as atividades de leitura e de escrita. Em geral, as alfabetizadoras comentaram que 

era difícil lidar com isso, pois quando pediam para os alunos fazerem alguma atividade 

ficavam envergonhados e se sentiam incapazes. Para lidar com esse problema, os educadores 

eram orientados a buscar uma relação de igualdade e de companheirismo com a turma. 

A atividade laboral exercida pelos educandos era importante na definição de seu 

interesse pelas aulas, vez que vários alunos tinham um interesse especial por matemática, 

por conta dos seus pequenos comércios informais e realizavam atividades dessa disciplina 

com bastante interesse. Uma das alfabetizadoras comentou algo acerca de um desses 
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educandos: “Eu tinha um aluno que só queria conta e eu fazia os gostos dele: passava muita 

conta” (informação verbal)
159

.  

Os educadores buscaram conectar-se às necessidades e ao mundo dos educandos, na 

medida do possível, propondo atividades significativas. Entretanto, os educadores 

depararam, constantemente, com a o problema da evasão, tendo dificuldades para manter os 

alunos na sala, apesar de que muitos preferiam estudar nas turmas do MAB, pois 

comentavam que o pessoal do MAB ensinava diferente. Alguns educadores ofereciam 

lanches e faziam brincadeiras como bingos e sorteios. Segundo os coordenadores, muitos ex-

alunos, ainda hoje, perguntam aos educadores quando o projeto vai recomeçar. 

 

 

5.1.3 Os educadores 

 

 

Nas Vilas de Acauã, várias pessoas exerceram a função de educadores e/ou de 

coordenadores, as quais eram simpatizantes e/ou militantes do MAB, sendo que todas foram 

atingidas por Acauã e escolhidas pela coordenação local. A maioria associava a atuação na 

alfabetização de jovens e adultos às atividades de militância no Movimento, como se verifica no 

depoimento de uma alfabetizadora da Vila do Costa: 

 

Eu faço parte do movimento já faz uns dois anos e eu gosto muito de participar das 

viagens, dos encontros, do trabalho voluntário na distribuição das cestas básicas. 

Faço reunião com as pessoas, sou educadora também pelo Movimento e 

coordenadora. Como coordenadora, eu reúno as pessoas de lá, saio juntando o 

povo para entrar no Movimento (informação verbal)
160

. 

 

Os educadores faziam parte da comunidade e buscaram alistar seus parentes e vizinhos 

não alfabetizados para abrir as turmas, como afirma uma alfabetizadora da Vila Riachão: 

 

Eu estou sendo educadora pela primeira vez e pra mim foi uma experiência 

maravilhosa. Eu cadastrei 23 educandos e só ficaram na minha turma 12, mas para 

mim foi uma experiência maravilhosa. Era lá mesmo de perto de casa, com meus 

vizinhos e até gente mesmo da minha família (informação verbal)
161

. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Aroeiras, Paraíba, em março de 2007b. 
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 Informação fornecida por Silva, C. F., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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 Informação fornecida por Nunes, J., moradora de Vila Riachão, Aroeiras, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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Segundo os coordenadores, a quase totalidade dos educadores não tinha experiência em 

sala de aula e enfrentaram dificuldades e, também, não tinha formação para o magistério. A 

maioria cursou ou estava cursando o ensino médio ou o ensino fundamental. Somente três 

pessoas da coordenação tinham curso superior e outras três estavam cursando Pedagogia. 

Aqueles que foram contatados reconheceram as dificuldades enfrentadas no processo de 

ensino e de aprendizagem, porém, se mostraram muito satisfeitos com o que conseguiram em 

sala de aula. Referiram-se à alegria que tiveram quando seus alunos conseguiram pelo menos 

escrever o nome. Foi notória a questão da motivação que os educadores mostraram com relação 

ao trabalho na sala de aula e, também, nos encontros de formação. 

O trabalho dos coordenadores e educadores no projeto de alfabetização era assunto 

das reuniões do Movimento que ocorriam nas comunidades, fazendo parte da pauta dos 

encontros de formação da militância e de mobilização como um todo, em prol das 

reivindicações relacionadas aos danos ocasionados pela barragem, a exemplo das 

indenizações, não pagamento das taxas de fornecimento de água e de energia elétrica, dentre 

outros.  

A participação da comunidade na experiência de alfabetização do MAB, em Acauã, 

cabe o registro de que, como as salas de aula foram instaladas nas casas dos educadores ou 

de seus parentes, existiu uma aproximação entre os educadores, os educandos e demais 

pessoas da comunidade. Inclusive, várias crianças acompanhavam seus pais nas aulas A 

experiência ficou conhecida nas Vilas como: a escola do MAB. Alguns participantes até 

comparavam o trabalho com o de outras iniciativas, indicando que era melhor e que 

aprendiam mais com as professoras da escola do MAB. 

 

 

5.1.4 A formação dos educadores 

 

 

Conforme os objetivos e metas estabelecidos, o Coletivo de Educação do MAB 

coordenou os trabalhos de formação dos educadores de jovens e adultos atingidos, nos 14 

Estados envolvidos, seguindo a meta de fortalecimento da organização do pessoal em torno 

de suas reivindicações. As lideranças e militantes do MAB-Paraíba estiveram presentes em 

vários momentos de formação e em reuniões do MAB-Nacional. 

Foram realizados quatro encontros de formação na primeira etapa enquanto que, na 

segunda, foram três os encontros realizados. Os encontros de formação, ocorridos em 
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Campina Grande, no Centro Diocesano do Tambor, possibilitaram a participação de 

membros do Coletivo de Educação que vieram com o objetivo de preparar os coordenadores 

e educadores para a apreensão da pedagogia dos atingidos, bem como para acompanhar a 

gestão do projeto de alfabetização. Segundo as coordenadoras locais, eles visitaram salas de 

aulas em Vila Nova de Pedro Velho, Água Paba e Riachão. 

O projeto de educação do MAB-Nacional contempla quatro fundamentos para a 

formação dos educadores que são o político, o pedagógico, o epistemológico e o 

metodológico já indicados no capítulo anterior e aqui recuperados: 

 

No fundamento político, o debate a ser assegurado trata da relação entre o 

movimento educativo e o movimento organizativo do projeto político do MAB. No 

fundamento pedagógico, a incorporação dos princípios que orientam a prática 

educativa é a reflexão e teorização sobre a mesma, buscando aprimorar os níveis de 

compreensão da realidade social e educativa. No fundamento epistemológico, a 

capacitação do educador para o trabalho pedagógico nos temas da proposta 

curricular da alfabetização de jovens e adultos. Por fim, o fundamento 

metodológico, aponta possibilidades de operacionalização da prática educativa 

relacionando os princípios pedagógicos aos metodológicos tendo, como ponto de 

partida, o sujeito concreto, a sua realidade e experiência (ANDRIOLLI, 2007. p. 25). 

 

Tendo como referência o depoimento dos coordenadores locais, cabe registrar que o 

fundamento político, situado no âmbito da articulação entre o fazer educativo e o projeto 

político-organizativo do MAB, foi contemplado tanto nos encontros de formação, que 

contaram com a participação de representantes da coordenação nacional do Movimento, 

como nos encontros para o planejamento nas comunidades. Nesse sentido, antes de serem 

encontros do projeto de alfabetização, eram encontros do MAB, com conteúdo, metodologia 

e dinâmica associados, disseminando o modo de ser e de atuar do Movimento. 

O esforço para trabalhar as demais dimensões da formação (pedagógica, 

epistemológica e metodológica) foi, também, levado a efeito, só que com restrições, tanto da 

parte dos assessores, que repassavam a formação em um nível universitário, como dos 

educadores, que não conseguiam acompanhar e apreender todos os conteúdos ministrados 

nas aulas de formação. A maioria não entendia o conteúdo ministrado nas capacitações; os 

conhecimentos pareciam algo muito distante da realidade, conforme informações dos 

coordenadores entrevistados.  

Os coordenadores afirmaram que foi muito difícil iniciar o trabalho de alfabetização 

propriamente dito, pois constataram que coordenadores e educadores não tinham formação 

profissional para o magistério e nem formação específica, no campo da EJA. A ausência de 

formação profissional para a docência explica e sublinha, portanto, as dificuldades que os 
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educadores sentiram para atingir seus objetivos, nos oito meses que tiveram para alfabetizar 

os jovens e adultos matriculados, em cada etapa.  

No intuito de buscar melhorar o trabalho, e conforme está previsto nas orientações 

gerais do MAB-Nacional, foram contatados professores da UFPE e da UEPB que 

contribuíram em um dos eventos de formação dos educadores, tratando, respectivamente, 

sobre os temas etnomatemática e pedagogia de Paulo Freire, mas não permaneceram 

prestando assessoria ao trabalho nas comunidades. 

Nos encontros de formação, que duravam de dois a três dias e, durante o dia inteiro, 

também, era realizado o planejamento das atividades didáticas. Nesses encontros, ocorriam 

trabalhos em grupo, com produção de textos, elaboração de atividades de alfabetização, 

enriquecidas com as sugestões anteriormente preparadas pelas coordenadoras, e, também, 

confecção de material didático. Além disso, em um dos encontros foi feito um planejamento 

coletivo das atividades didáticas entre os Estados do Ceará, Paraíba e Sergipe.  

A participação da coordenação nacional no curso de formação consistiu na 

apresentação dos temas relativos ao projeto de educação e alfabetização do MAB. A 

coordenação local informou que os educadores expressaram sua dificuldade de acompanhar 

os estudos teóricos que eram desenvolvidos nas aulas de formação. Foram realizadas, 

também, sessões sobre a questão da política energética, o que fugia da realidade de Acauã. 

Segundo a coordenação pedagógica, os cursos com os educadores contemplavam a 

formação da parte política do MAB, mas os educadores não dominavam a parte pedagógica 

e trabalhavam com base na experiência que tinham na própria vida escolar, ou seja, muitos 

alfabetizavam usando o método através do qual foram alfabetizados.  

O encontro de formação, ocorrido de 13 a 17 de novembro de 2006, foi organizado 

pelos coordenadores locais e seguiu a programação típica de um encontro do MAB. De início, 

foram repassados informes sobre as atividades e conquistas do Movimento no Estado da 

Paraíba. Em seguida, foi feita uma análise de conjuntura e a apresentação da história do 

MAB. Também, foi feita uma síntese da mobilização do MAB-Paraíba com as principais 

atividades
162

. Da parte específica sobre a educação, foi realizada uma palestra sobre educação 

do campo e repassadas orientações para o trabalho em sala de aula sobre Linguagem e 

Matemática. Durante os dias do evento, ocorreram trabalhos em grupos para discussão dos 

temas e das atividades didáticas sugeridas (MAB-PARAÍBA, 2006). 
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 Em 2004, ocorreu a ocupação do balde da barragem; em 2005, fecharam a BR 230 e participaram da marcha 

da Via Campesina de Campina Grande a João Pessoa; chegando lá participaram do fechamento de todas as 

entradas e saídas de João Pessoa; em 2006 acamparam no Parque Sólon de Lucena e, noutro momento, ocuparam 

o INCRA por uma semana. 
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O último encontro de formação de educadores ocorreu em Campina Grande, em 

setembro de 2007, coordenado pela equipe pedagógica local. Nessa ocasião, participei do 

encontro, ocasião em que foram abordados os objetivos desse estudo acerca do projeto de 

educação do MAB, no âmbito da presente pesquisa. 

Durante o encontro, o grupo estudou um material indicado pelo Coletivo de Educação 

sobre a aquisição da leitura e da escrita, pelo adulto, baseado nos estudos de Emília Ferreiro. 

A aplicação dos conhecimentos teóricos no planejamento e na execução das aulas de 

alfabetização não ficou clara. Apresentaram muitas dúvidas e o encontro foi concluído sem 

que o material tivesse sido apreendido a ponto de ser aplicado, com segurança, em sala de 

aula, com os jovens e adultos. Dessa forma, ficou registrada a necessidade de 

aprofundamento, noutra ocasião. 

Apesar das dificuldades, comparando com outros cursos de formação de educadores, 

promovidos pela Prefeitura Municipal de Aroeiras e pelo Governo do Estado, os 

coordenadores concluíram que a formação que o grupo recebia era melhor. Nesse sentido, a 

coordenadora pedagógica apresentou sua percepção:  

 

Eu acho que a nossa capacitação apresentava um diferencial, porque o que a gente 

fazia era um planejamento voltado para a realidade do aluno, discutindo, fazendo 

com que os professores aprendessem a fazer seu próprio planejamento. E não 

despejar teoria em cima dos professores e eles ficarem voando sem saber o que fazer 

(informação verbal)
163

.  

 

Em todo caso, as coordenadoras pedagógicas, reconhecendo que muitos aspectos 

teóricos trabalhados nos cursos de formação não eram absorvidos pelas alfabetizadoras, 

buscavam compensar as dificuldades, no planejamento das atividades didáticas, estimulando a 

participação. 

 

 

5.1.5 O planejamento didático 

 

 

No início do projeto, segundo a coordenação local, as reuniões para planejamento 

foram realizadas na escola pública de Vila Nova de Pedro Velho, aos domingos. Ocorreu que 

a direção escolar não mais cedeu o prédio e o planejamento passou a ser realizado nas 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 35 anos, 

em entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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dependências da Igreja Católica de São Sebastião. Com o tempo, o prédio da igreja não mais 

foi cedido e o MAB-Paraíba transferiu suas reuniões para as dependências de outra igreja: a 

Igreja Católica Apostólica Brasileira
164

. 

Como não foi possível a assessoria pedagógica solicitada junto à UFCG, tanto os 

coordenadores como os educadores tiveram que trabalhar sem esse apoio, aprendendo na 

prática, conforme relataram. Concluíram que eles mesmos teriam que se esforçar e fazer a 

orientação pedagógica, não esperando por alguém de fora para fazer por eles. Uma das 

coordenadoras pedagógicas informou que, baseada na sua experiência geral, como 

pedagoga, começou a trabalhar com o grupo, realizando o planejamento das aulas e o 

acompanhamento das turmas. Acrescentou em entrevista: “A princípio, nós não tínhamos 

experiência nenhuma e através de pesquisas nossas, buscando seguir a linha do Movimento, 

buscando algumas cartilhas é que nós desenvolvemos o trabalho na Paraíba” (informação 

verbal)
165

. Depois que começaram a orientar os educadores e a planejar os trabalhos, o 

processo foi fluindo. 

Mesmo que o planejamento do eixo temático não tenha sido feito da forma rígida, 

seguindo o roteiro proposto no projeto de alfabetização de jovens e adultos do MAB, as 

coordenadoras locais buscaram organizar seus planejamentos partindo de situações 

significativas extraídas da realidade das comunidades de Acauã, da experiência existencial 

dos atingidos e das lutas e mobilizações do MAB.  

Os encontros com os educadores para realização do planejamento das atividades 

pedagógicas eram realizados mensalmente. Para a preparação das aulas, com vistas ao 

trabalho com a linha política do Movimento, foram utilizados todos os materiais publicados 

disponíveis, incluindo, dentre outros, panfletos do MAB e afins e cartilhas elaboradas pelo 

Coletivo de Educação do MAB. Assim, a partir dos textos relacionados à memória, à 

identidade e à vivência dos membros das comunidades, alusivos à realidade tanto dos 

educadores como dos educandos, foram propostas as atividades de oralidade, leitura e 

compreensão de texto e produção escrita. 

Uma ideia desenvolvida foi a de abordar a realidade do alfabetizador como 

preparação para que este trabalhasse a realidade dos educandos em sala de aula. A 

coordenação informou, ainda, que não levava material pronto para os planejamentos e que o 
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  A Igreja Católica Apostólica Brasileira (ICAB) é uma Instituição religiosa, cismática (discordância de 

opiniões) da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada em 6 de julho de 1945, por Dom Carlos Duarte (ICAB, 

2010) 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 34 anos, 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007a, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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trabalho ia sendo construído durante as sessões, com a participação do grupo. Os educadores 

usavam um caderno de planejamento e um caderno de memória, para registrar, 

respectivamente, o planejamento didático e o processo das aulas. 

Durante a pesquisa de campo, foi possível participar do último planejamento que 

ocorreu em março de 2007, organizado pelas coordenadoras, momento em que estiveram 

presentes, além das três coordenadoras, 16 educadores, dois líderes do movimento e outras 

pessoas da comunidade. Na ocasião, líderes do MAB que não estavam diretamente ligados à 

educação participaram ativamente das atividades, discutindo assuntos da pauta nacional do 

MAB objetivando fortalecer a militância dos educadores no Movimento.  

Nesse dia, por exemplo, a reunião de planejamento foi iniciada com a distribuição de 

um panfleto do MAB que apresentava e discutia o problema dos altos preços praticados 

pelas companhias de energia elétrica, em todo o país. O panfleto referia-se, ainda, ao 

impacto social e ambiental das hidrelétricas e como a questão energética e da água atingia a 

todos, tratando-se de material divulgativo de uma campanha do Movimento, em nível 

nacional. 

Em seguida, foi realizada a mística, com a disposição das bandeiras do MAB no centro 

da sala e com a exposição de cartazes, com pequenos textos denunciando a situação da 

comunidade e colocando o objetivo do Movimento
166

. Após músicas e palavras de ordem, 

foram repassados alguns informes acerca das atividades do Movimento local. 

Na sequencia do planejamento, os participantes discutiram, em grupos, o panfleto: O 

preço da luz é um roubo e listaram as atividades para serem desenvolvidas em sala de aula, 

nas diversas disciplinas. Os grupos formados trabalharam e listaram as atividades, que foram 

apresentadas e discutidas na plenária. 

Naquela ocasião, estava se encerrando o trabalho com os educadores, não tendo sido 

possível a realização de um encontro final mais longo, por falta de recursos. A descrição do 

que ocorreu nesse encontro retrata a dinâmica dos demais encontros de planejamento e, 

também, de formação dos educadores. 
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 Conteúdo dos cartazes expostos: Comunidade como Cajá, Costa, Melancia, tinham antes prédios escolares. 

Hoje não têm (a escola é uma casa de placa); e 1999 – Projeto Barragem de Acauã para desenvolvimento e 

Progresso. Sete anos se passaram. Alguém viu o progresso? 



271 

 

5.1.6 O processo de alfabetização 

 

 

Em geral, o trabalho de ensino da leitura e da escrita partia de um texto significativo 

para os educandos. Exemplificando o desenvolvimento de uma aula de alfabetização: foi 

escolhido o tema Água, que estava relacionado ao contexto dos educandos. Esse tema foi 

explorado através de cartazes e da música Planeta água, de Guilherme Arantes. A turma foi 

dividida em grupos para conversar sobre o tema, que incluiu a discussão sobre a Barragem de 

Acauã e suas histórias de vida. A memória do grupo foi trabalhada com conversas sobre a 

vida antes e depois da construção da barragem. Após a discussão, foram elaborados textos 

escritos. O tema água perpassou todas as disciplinas, integrando os conteúdos. Uma das 

coordenadoras pedagógicas reforçou esse procedimento metodológico, ao dizer: 

 

A gente trabalhou a música Planeta água. A partir da música a gente começou a 

trabalhar a água, com questões para levantar a crítica, como: para que serve a água 

da Barragem de Acauã, o que significava a água do Rio para eles. A gente fazia 

questão de trabalhar a memória deles (informação verbal)
167

.  

 

Após o trabalho de conversa e produção inicial de textos individuais e coletivos, 

sempre eram feitos exercícios com o alfabeto móvel e com recorte e colagem de palavras, a 

exemplo do que mostra a Figura 24. Como material para leitura, foram utilizados materiais 

diversificados como poesias e literatura de cordel, sempre relacionadas ao cotidiano e ao 

universo dos alunos, incluindo a identidade e a história de vida de cada um. 

Durante o processo de ensino para aquisição das habilidades de leitura e de escrita, os 

educadores trabalharam com produção de textos, com os alunos mais adiantados. Sobre isso, a 

coordenadora esclarece: “É porque eram muito mistas as salas. Tinha gente que já sabia ler, 

mas tinha gente que não sabia ainda; tinha gente que estava só cobrindo. Era muito mista. O 

professor sempre estava trabalhando tarefas diferentes” (informação verbal)
168

.  
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 35 anos, 

em entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 35 anos, 

em entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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Figura 24: Atividade de formação de palavras durante aula de alfabetização em Vila Nova  

de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2006e) 

Cedido pelo MAB-Paraíba. 

 

Foram realizadas outras atividades, como: representação do espaço com noções de 

geografia; pesquisa sobre sementes; listagem de itens e cálculos a partir da cesta básica que 

os alunos recebiam; problemas matemáticos relacionados à economia doméstica; problemas 

matemáticos sobre os preços dos produtos, apreendendo o sistema monetário nacional; 

problemas envolvendo unidade de massa; leitura utilizando embalagem de produtos, como 

mostra a Figura 25, a seguir.  

 

 
             Figura 25: Cartazes com embalagens de produtos afixados numa sala de aula de alfabetização 

em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2006f) 

Cedido pelo MAB-Paraíba. 
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Era comum, ainda, os educadores aplicarem com, os adultos, atividades semelhantes 

às que eram aplicadas com as crianças, com reconhecimento e reprodução de letras e de 

palavras soltas, sugerindo um trabalho com a linguagem numa perspectiva mais mecânica e 

tradicional. 

Sendo interrogada a respeito dessas atividades mais mecânicas, a coordenadora 

explicou que muitas alfabetizadoras trabalhavam de forma tradicional, porque não tinham 

experiência. Inclusive não procuravam outras possibilidades, ampliando as orientações dos 

planejamentos, como se verifica no caso a seguir: 

 

O ensino é bem tradicional mesmo porque eles não têm essa experiência toda. Em 

um dos planejamentos a gente enfatizou a água, trabalhou a música. Com um tempo 

uma alfabetizadora disse que queria mais alguma novidade que não aguentava mais 

trabalhar a água. Orientamos que dentro do tema havia outras coisas que ela podia 

trabalhar. Acham que a gente criou aquilo e só pode ficar naquilo. Não tem 

experiência. Porque a água faz parte do meio ambiente. Não ficar só trabalhando 

água que ninguém aguenta. Pode trabalhar água uma semana, e depois trabalhar 

outra coisa relacionada à água. Mas, elas não entendiam e ficavam na água e nem ela 

aguentava e nem os alunos (informação verbal)
169

. 

 

Durante a pesquisa de campo, foram realizadas visitas a cinco salas de aula em Vila 

Nova de Pedro Velho. Primeiro, durante a visita chamou a atenção o número reduzido de 

alunos que frequentavam as aulas e destes nem todos estavam presentes, naquela ocasião. 

Dos que estavam matriculados, segundo as alfabetizadoras, pouco mais da metade estava 

frequentando as aulas. Por exemplo, em uma das turmas, a alfabetizadora matriculou nove, 

mas apenas cinco estavam presentes. Outra turma tinha seis alunos, sendo que alguns não 

compareceram à aula, pois precisaram ausentar-se para recolher a água para o consumo de 

suas famílias, pois a água chegava às casas somente em determinada hora e dia.  

Era observada a presença de crianças nas salas acompanhando os adultos. Além 

disso, no início do trabalho, muitas crianças de Vila Nova de Pedro Velho frequentaram as 

aulas dos adultos, porque a escola estava sendo utilizada como abrigo para os desalojados de 

Acauã e as aulas das crianças tinham sido suspensas. 

O horário de aula era bastante flexível, dependendo do turno de estudo da 

alfabetizadora, do horário de trabalho dos alunos e de outras conveniências. Numa turma 

                                                 
169

 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 35 anos, 

em entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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visitada, por exemplo, as aulas ocorriam das 12 às 14:30 h; outra turma funcionava de 14 às 

16:30 h e outras, no horário noturno. 

Quanto às atividades, durante a visita em uma das turmas, alguns alunos estavam 

produzindo um texto sobre liberdade, outros treinavam a assinatura do nome e outros cobriam 

letras do alfabeto. Foi confirmada a precariedade das salas de aula e dos materiais didáticos, 

durante a visita realizada. 

 

 

5.1.7 A sala de aula e o material didático 

 

 

As salas de aula da alfabetização foram instaladas de maneira improvisada, sob 

iniciativa dos coordenadores, educadores e educandos. Não foi possível seguir todas as 

indicações do projeto, principalmente no que se refere à montagem das salas em um espaço 

agradável e favorável à aprendizagem, com boa luminosidade. Nas vilas não havia outros 

locais disponíveis como escolas, igrejas, centros comunitários. Algumas famílias alojadas 

nas pequenas casas de placa cederam um quarto ou uma sala para as aulas. Em outros casos, 

os educadores alugaram o espaço, pagando essa despesa com a pequena remuneração que 

recebiam, conforme depoimento: “A gente alugou uma casa normal, tem os quartos e a 

gente ensina lá” (informação verbal)
170

. 

A estrutura das salas era bastante precária e foi difícil conseguir as carteiras e 

quadros de giz. Foram os próprios educadores e educandos que providenciaram algum 

mobiliário, como carteiras escolares e quadros de giz. Alguns conseguiram carteiras 

escolares de outro projeto de alfabetização de jovens adultos que haviam participado. Nem 

todas as salas tinham este mobiliário e alguns casos eles usavam mesas e cadeiras da própria 

casa onde a sala de aula foi instalada. Somente no segundo ano foi que chegaram quadros de 

giz e o projeto recebeu algum recurso para compra de caderno e lápis, apagador e giz. 

Outro problema enfrentando foi a falta de energia elétrica em alguns locais das aulas, 

conforme afirma um dos educadores: De modo geral as salas eram pouco iluminadas, o que 

dificultava o trabalho e principalmente interferia na aprendizagem das pessoas com 

problemas oftalmológicos. 
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 Informação fornecida por Silva, A., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 



275 

 

Na Vila Cajá, por exemplo, as aulas ocorriam em um galpão da comunidade, onde 

funciona uma escola para crianças, durante o dia. Os outros educadores ministravam as aulas 

nas casas da Vila. Em Vila Nova de Pedro Velho todos os horários da escola local estavam 

ocupados e os educadores não tinham como ocupar as salas de aula, pois a direção não cedia 

a escola para nenhuma atividade do MAB. Todavia, na Vila Riachão algumas 

alfabetizadoras usavam a sala de aula da escola, enquanto que outras trabalhavam nas suas 

próprias casas. 

Visitando algumas salas de aula, instaladas nas casas da comunidade, chamou a 

atenção a improvisação do mobiliário, a pouca luminosidade, o espaço restrito. Entretanto, 

havia quadro de presença e quadro com normas de convivência, cartazes diversos, indicando 

certo esforço para organizar um ambiente alfabetizador, conforme Figuras 26 e 27. 

Quanto aos materiais didáticos, os professores eram orientados para trabalhar com 

textos diversificados e relacionados ao dia a dia. Assuntos de matemática, por exemplo, 

eram trabalhados a partir das contas de luz, dos preços dos itens da cesta básica, da 

quantidade de produtos recebidos, etc. Citando outro exemplo, o tema trabalho foi explorado 

a partir do que dizia a Constituição Federal a respeito. Os educadores participavam da 

seleção de textos diversos, como reportagens de jornais e revistas, letras de música, rótulos 

de produtos, receitas culinárias, dentre outros. 

 

 
Figura 26: Cartazes afixados em uma sala de aula de alfabetização de jovens e adultos:  

trabalhando com receita culinária, quadro de frequência e contrato de convivência,  

em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2006c) 

Cedido pelo MAB-Paraíba. 
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Figura 27: Cartazes diversos afixados em uma sala de aula de alfabetização  

de jovens e adultos, em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 2006 

Fonte: Arquivos do MAB-Paraíba (2006d) 

Cedido pelo MAB Paraíba. 

 

Os materiais impressos do MAB (panfletos, folders, símbolos e bandeira) foram 

amplamente trabalhados durante o processo de alfabetização e eram afixados nas salas de 

aula. A Figura 28 mostra um impresso do MAB que trata de um dos maiores eventos de 

mobilização do MAB que foi a marcha de Goiânia. Os materiais eram conhecidos de muitos 

educadores e educandos militantes. 

O Coletivo de Educação organizou, inclusive, um caderno de texto com poemas de 

autores como Cora Coralina e Paulo Freire, notícias sobre o que estava acontecendo no 

MAB, músicas relacionadas à água e às barragens, fotos, textos relacionados ao dia a dia de 

quem trabalha no campo, dentre outros. 
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Figura 28: Informativo especial da Marcha Águas pela Vida, Brasília, 2004 

Fonte: Reproduzido do Jornal do MAB, edição especial, julho de 2004. 

 

A coordenação local planejou fazer um caderno com uma coletânea de materiais 

diversificados sobre a Paraíba, mas como o trabalho foi interrompido, essa ideia não foi posta 

em prática. 

 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

 

De um modo geral, os coordenadores, educadores e as lideranças do Movimento 

reconheceram que o trabalho desenvolvido no âmbito da educação, precisamente com o 

projeto de alfabetização de jovens e adultos, foi fundamental para a organização dos grupos 

de base. Nesse sentido, é possível inferir que o Movimento foi fortalecido durante a 

execução do projeto de alfabetização. Ele conseguiu agregar mais pessoas, pois os alunos 

matriculados nas turmas participavam das discussões e das lutas do MAB. A estrutura 

montada com as salas de aula passou a ser locais de pequenas reuniões de base e, através dos 

educandos era feito o contato com outras pessoas da comunidade.  
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O depoimento que se segue de uma coordenadora e alfabetizadora confirma a relação 

entre a participação do projeto e a militância no MAB, 

 

Eu comecei no movimento com quinze anos e já faz mais de cinco anos que estou no 

Movimento junto com as demais pessoas que fazem parte da coordenação. Comecei 

como educadora no projeto de educação do MAB. Em seguida, fui fazer parte da 

educação como coordenadora do município de Natuba na comunidade do Costa. 

Gosto muito de trabalhar com o povo, com a minha comunidade que é uma 

comunidade carente e vejo as necessidades que ela tem. A partir do momento que 

fomos trabalhando a questão da educação dentro do Movimento, o nosso 

conhecimento foi crescendo cada vez mais (informação verbal)
171

. 

 

O Coletivo de Educação, em seu relatório de avaliação da situação dos Estados durante 

a experiência de alfabetização em 2004/2005, indicou vários pontos negativos da experiência 

da Paraíba. Nesse sentido, apontou a falta de assessoria pedagógica como geradora das práticas 

de alfabetização mecânicas, restrita a cópias, em prejuízo da produção do conhecimento. Sem 

dúvida, durante as visitas às salas de aula e pela análise de alguns materiais e depoimentos, foi 

constatado esse problema da limitação da atuação dos educadores. Todavia, é preciso ponderar 

que os educadores eram pessoas leigas, quase todos sem formação para o magistério, 

submetidos a algumas poucas horas de formação para lidar com uma atividade peculiar e 

difícil: alfabetizar adultos.  

Certamente, a falta de experiência tornou o trabalho difícil, sendo que a queixa mais 

frequente, anunciada pelos educadores, foi a dificuldade de manter a motivação dos alunos. Por 

outro lado, alguns casos como as turmas de Água Paba se mantiveram numerosas, como 

informou a coordenação local. 

A insegurança e as dificuldades dos educadores são compreensíveis, vez que nunca 

tinham trabalhado com alfabetização de crianças, de jovens ou de adultos. Muitos utilizavam 

as mesmas técnicas através das quais foram alfabetizados. Assim, o método alfabético, os 

exercícios mecânicos de cópia, provavelmente, preponderaram durante os meses de aula. O 

diferencial que se pode verificar é que, apesar de todas as dificuldades, as aulas eram 

contextualizadas e aqui e ali se desenvolviam atividades diversificadas e muito interessantes. 

As reuniões mensais de planejamento indicaram o esforço da coordenação pedagógica 

de ajudar os educadores a preparar suas aulas de forma mais dinâmica. Um elemento essencial 

testemunhado durante a presente pesquisa é que a participação, o respeito e a empatia faziam 

parte das relações estabelecidas entre o grupo. 
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 Informação fornecida por Silva, M. C., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 21 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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No segundo período do projeto, os coordenadores, com alguma experiência 

acumulada, reconheceram que o trabalho melhorou. De modo geral, os participantes do 

projeto avaliaram que a experiência foi positiva, apesar das dificuldades. A propósito, a 

coordenadora dos trabalhos na localidade do Costa informou que alguns professores 

conseguiram manter 17 alunos em sala, até o final do ciclo de 8 meses, mesmo, com a 

ressalva de que a frequência diária não era total, porque os educandos trabalhavam.  

Uma das alfabetizadoras de Vila Nova de Pedro Velho comentou que, no início dos 

trabalhos, se perguntava o que estava fazendo naquela sala de aula, porque o trabalho de 

alfabetizar não foi fácil. Primeiro, tinha que manter os alunos em sala e depois era preciso 

saber o que fazer para atendê-los, pois, logo no início, todos queriam aprender a assinar o 

nome. Outra alfabetizadora assim se referiu a sua experiência: 

 

 
Como alfabetizadora eu tive momentos bons e momentos ruins, porque tem 

pessoas adultas que é muito difícil ensinar. O adulto já tem a sua opinião, suas 

vontades, mas mesmo assim foi muito bom. Sempre tem pessoas que gostam de 

criticar, mas outras dão valor e eu gostei de ensinar. Eu estava passando o que já 

tinha aprendido às pessoas muito mais velhas que eu. Pra mim, não só eu ensinei 

como também aprendi a maneira deles pensarem, deles quererem reagir a qualquer 

coisa. Foi muito bom pra mim (informação verbal)
172

. 

 

 

Outros educadores entrevistados ratificaram que ensinar a jovens e adultos é um 

desafio, principalmente porque é difícil manter a frequência e a motivação dos alunos. 

Porém, foram unânimes em afirmar a importância da experiência, como se lê nos 

depoimentos: 

 

O ano passado eu senti um pouco de dificuldade, mas com a pouca experiência que 

eu tinha deu pra terminar os oito meses e aprendi muitas coisas boas com os 

alunos. Pra mim foi uma grande experiência e realizei o meu sonho, pois um aluno 

que nunca tinha estudado na vida dele, através de mim, como professora, aprendeu 

a fazer o nome dele (informação verbal)
173

. 

 

Faz uns cinco anos que eu entrei no Movimento e estou participando da coordenação 

e como educador. Já estou no projeto pela segunda vez e foi muito bom pra mim. 
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 Informação fornecida por Silva R., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 22 anos, em 

entrevista concedida em Aroeiras PB, em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro 

de Educação do MAB. 
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 Informação fornecida por Vasconcelos, M. J., moradora de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 45 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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Foi um desafio, uma coisa nova que eu nunca tinha feito que é ensinar a jovens e 

adultos (informação verbal)
174

. 

 

De forma geral, as pessoas jovens e adultas não alfabetizadas desenvolvem um 

sentimento de inferioridade, tendo a autoconfiança e a autoestima fragilizadas. Nas 

comunidades de Acauã, os educadores tiveram esse desafio ressaltado, pois depararam com a 

necessidade de fazer algo para superar os efeitos psicológicos negativos das perdas sofridas. 

Os sérios problemas enfrentados pelas comunidades com a construção de Acauã, e 

particularmente pelos alunos matriculados nas turmas de alfabetização e, também, pelos 

educadores, determinaram um estado de desesperança, fruto das perdas sofridas. Esse 

contexto eminente, certamente, balizou o processo educativo vivenciado no projeto. 

Por outro lado, é provável que a proximidade e a afetividade entre educadores e 

educandos, por laços familiares, de amizade ou de vizinhança, tenham repercutido 

positivamente no processo de alfabetização. 

 

Eu estou sendo educadora pela primeira vez e para mim foi uma experiência 

maravilhosa. Eu cadastrei 23 educandos e só ficaram na minha turma 12. Era lá 

mesmo de perto de casa, com meus vizinhos e até gente mesmo da minha família. 

Para mim foi muito gratificante. Eu aprendi, ensinei, passei o máximo que eu pude. 

Também aprendi muito com eles e eu espero continuar nessa luta fazer o possível e 

o impossível pra continuar na luta como educadora, porque pra mim foi muito bom e 

eu espero dar mais de mim para os educandos e é isso (informação verbal)
175

. 

 

Alguns educandos contatados, por sua vez, foram unânimes ao sublinhar a 

importância das aulas de alfabetização. Por exemplo, uma aluna assídua do projeto e dos 

eventos do MAB, afirmou que “gostou de estudar e que aprendeu outras coisas, pois já sabia 

assinar o nome” e elogiou muito o trabalho da professora, que incentivava seus alunos, de 

várias maneiras (informação verbal)
176

. Os educadores se mostravam sensíveis com o 

progresso dos seus alunos. Nesse sentido uma das alfabetizadoras afirmou: “ouvi uma aluna 

dizer que estudou com fulano e não aprendeu foi nada e que agora aprendeu a escrever seu 
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 Informação fornecida por Silva, A., morador de Vila Costa, Natuba, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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 Informação fornecida por Nunes, J., moradora de Vila Riachão, Aroeiras, Paraíba, 18 anos, em entrevista 

concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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 Informação fornecida por Silva, M. T., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 612 anos 

em entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
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nome comigo. A gente fica muito feliz com isso. Não tem explicação o que a gente sente 

quando alguém diz isso” (informação verbal)
177

. 

Para apreciar o efeito benéfico do trabalho com a alfabetização de jovens e adultos 

coordenado pelo MAB, do ponto de vista do aluno, vale registrar o depoimento de uma 

alfabetizanda e militante do MAB-Sergipe, que se mostrou muito satisfeita com o que 

conseguiu aprender: 

 

Eu não sabia nada. Eu ia no mercadinho e procurava saber os preço das coisa com 

alguém. Aí as pessoas me informava e eu já pegava. Só que outras pessoas não 

dizia nada. Quando eu procurava saber, dizia assim: não tá enxergando não? Me 

chamando de cega! Eu ficava acanhada, com vergonha e pensava: Deus vai me 

ajudar! Nem que eu não saiba nada, mas vou aprender pelo menos os preço das 

coisas e assinar meu nome. Quando eu já tava aprendendo, embora com mau jeito, 

joguei até a identidade no mato que era pra tirar a segunda via, com a minha 

assinatura. Agora, [...] é meu título, é CPF, tudo que vier é com a minha assinatura, 

não mais com o dedo melado de tinta. [...] Uma vez eu peguei um ônibus que foi 

parar depois de Aracaju, porque a pessoa que não sabe ler não tem nada. E agora, 

[...] eu entro no mercadinho e eu pego o mais caro ou o mais barato. E as pessoa 

que não sabe ler eu já ajudo dizendo o preço do feijão, o preço da carne, o preço 

do açúca. Até outro preço eu vou e digo tudinho (informação verbal)
178

. 

 

No final de 2007, quando foi anunciada a impossibilidade de renovação do convênio 

entre o MEC e a ANAB, as suas lideranças envidaram esforços para tentar recuperar o 

apoio. Organizaram, como já foi visto, o 2º Encontro Nacional de Educação do MAB, e da 

mobilização dos participantes do encontro em Brasília, na sede do MEC. O final do 

convênio afetou o trabalho nas bases dos Estados, como afirma uma militante do Estado de 

Sergipe, em entrevista: 

 

Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, com a questão do 

Governo Federal trancar o recurso não sendo possível a gente dar continuidade. 

Devemos tentar organizar pra não perder essas turmas, pra dar continuidade, 

mesmo sem condição financeira, porque se paramos vai enfraquecer, vai desfazer 

um trabalho que já vem há dois anos, dando resultado positivo. Então, não 

podemos parar, precisamos continuar com ou sem recursos para que não percamos 

os nossos grupos de base (informação verbal)
179

. 
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 Informação fornecida por Silva V., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, em entrevista 

concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do MAB. 
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 Informação fornecida por Gomes, M. P., moradora do Povoado Timbó, São Cristóvão, Sergipe, 52 anos, em 

entrevista concedida em Brasília, Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 
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 Informação fornecida por Santos, M. A., moradora do Povoado Cardoso, São Cristóvão, Sergipe, em 

entrevista concedida em Brasília Distrito Federal, em outubro de 2007, durante o 2º Encontro de Educação do 

MAB. 
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Além do mais, com o fim do convênio, tanto as pessoas perderam a ajuda financeira, 

como o Movimento perdeu uma estratégia de atuação junto às comunidades onde ocorria o 

processo de alfabetização. Havia, então, uma preocupação compartilhada de que o fim do 

projeto estaria acompanhado de uma desmobilização das pessoas. A coordenadora 

pedagógica lamentou o fim do convênio e mostrou sua preocupação com a gestão dos novos 

convênios, via Prefeitura Municipal, dizendo:  

 

Desde que o Governo Federal repassou os convênios para as Prefeituras, o MAB não 

teve mais acesso. Não pudemos mais nos responsabilizar pela EJA. Agora é tudo via 

Prefeitura. Fica mais difícil, porque as prefeituras não vão ceder o espaço para os 

movimentos sociais, porque eles querem ganhar voto em cima disso. A gente sabe 

que na Prefeitura é só uma troca de voto mesmo e nada funciona (informação 

verbal)
180

.  

 

Já a coordenadora administrativa avaliou a experiência como muito positiva, dizendo 

que apesar dos contratempos, “foi uma experiência válida, pois aprendemos a trabalhar com 

a alfabetização voltada para lutar pelos direitos dos atingidos, que foram violados”. 

Opinando sobre o MAB, de uma maneira geral, afirmou que “o movimento não está do jeito 

que a gente queria, mas hoje o MAB é um movimento muito importante para os atingidos” 

(informação verbal)
181

. 

Atualmente, o Programa Brasil Alfabetizado continua mantendo salas de aulas nas 

comunidades de Acauã, mas sem intercâmbio com a experiência desenvolvida pelo MAB. Há 

notícias de que, se o trabalho desenvolvido pelo MAB foi precário, o que está sendo realizado 

atualmente pode ser caracterizado como mais precário ainda, considerando a falta de 

acompanhamento, de planejamento, de materiais didáticos, dentre outros carências, 

demarcando o problema da descontinuidade e fragilidade das iniciativas que pretendem elevar 

a escolaridade da população. 
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 Informação fornecida por Silva, M. J., moradora de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba, 35 anos, 

em entrevista concedida em Campina Grande, Paraíba, em setembro de 2008, durante o 2º Encontro de Educação 

do MAB. 
181
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6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Acercando-se o fechamento do presente trabalho, é apropriado um breve recobro dos 

seus objetivos, uma sucinta alusão à essência dos capítulos, sistematizando as considerações 

gerais decorrentes do estudo. Esse aporte, como uma síntese conclusiva do trabalho de 

pesquisa, envolve a retomada de algumas passagens significativas do estudo, observações, 

reflexões e/ou recomendações partindo do entendimento de quem trabalha somente na 

educação formal, não é especialista em barragens e não pertence ao MAB. As considerações 

circunscrevem as dimensões que nortearam e alicerçaram o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

O Movimento dos Atingidos por Barragens 

 

 

As grandes barragens teoricamente são concebidas como benéficas em todas as suas 

dimensões, em especial quando se considera sua construção em regiões semiáridas como é o 

caso da área que abrange Acauã, nos municípios paraibanos de Aroeiras, Itatuba e Natuba, 

marcada pela escassez de recursos hídricos e pelas precárias condições socioeconômicas da 

maioria da população. Opor-se a esses empreendimentos pode soar incoerente. Destarte, 

contestar a edificação de barragens deixa de ser contraditório ao serem considerados os 

interesses e finalidades associados e as consequências socioambientais danosas que permeiam 

a criação e a apropriação dos benefícios oriundos desses grandes reservatórios que, em 

primeira ou em última instância, estão associados ao processo de exploração e acumulação 

capitalista.  

Vale ressaltar que a construção de represas tem se tornado uma das questões mais 

controvertidas na discussão acerca do desenvolvimento, pois, além de fragmentar e transformar 

os rios do mundo interfere, negativamente, na vida de milhões de pessoas, mediante o 

deslocamento compulsório que gera múltiplos conflitos. Geralmente, as barragens resultam em 

impactos simultâneos sobre o meio ambiente e seus recursos naturais e também sobre as 

condições gerais da vida social, econômica e cultural de grande contingente populacional. 

Para situar o problema no mundo, o presente estudo exemplificou o fenômeno da 

mobilização contra barragens em vários continentes, como África, Ásia e Américas, onde o 

processo não tem sido nada pacífico, pois grupos e movimentos ativistas lutam contra 
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governos e empresas privadas. Para registrar um caso atual e de repercussão internacional, é 

pertinente retomar o polêmico processo de construção da Barragem de Belo Monte, projetada 

para barrar o Rio Xingu, no Pará, que afetará a população de Altamira e de comunidades 

indígenas ribeirinhas, visivelmente oprimidas e angustiadas com os impactos ambientais e 

sociais que lhes esperam. 

É coerente e pertinente a lógica defendida pela população afetada que reclama os 

prejuízos advindos das grandes barragens, questionando seus altos custos econômicos, sociais 

e ambientais e propondo alternativas tanto para a questão da produção de energia quanto para 

a questão do abastecimento. Essa população organizada contra as barragens bem como seus 

órgãos não-governamentais de apoio têm reclamado do Estado uma política consequente de 

produção e distribuição de energia que pressupõe a não submissão aos interesses e ditames 

dos grandes grupos econômicos transnacionalizados do setor. Trata-se da defesa de uma 

política pública em que a água e a energia, que são bens estratégicos, estejam a serviço da 

coletividade. 

Enfocando o caso brasileiro, é mister destacar a atuação do MAB-Nacional que, ao 

longo de sua história, vem afirmando sua posição oposta à construção de grandes barragens e 

de grandes usinas hidrelétricas, organizando populações afetadas ou acompanhando e 

tentando intervir em novos projetos, para que sejam interrompidos. Quando a suspensão não é 

obtida, o MAB tem atuado mobilizando as populações ribeirinhas para que lutem por um 

tratamento digno que minimize as dramáticas perdas sofridas com o deslocamento 

compulsório dos seus locais tradicionais de vida. 

A ação do MAB, em primeiro plano, é barrar a barragem e quando não consegue é 

reivindicar medidas mitigadoras a serem tomadas pelo Estado para a redução do risco e 

eliminação, ao máximo, da vulnerabilidade física, social e econômica provocada pelo 

empreendimento. Aqui se instala a importância da mitigação com ações antecipadas para 

reduzir significativamente as consequências das barragens e, nesse âmbito, vale enaltecer a 

existência de documentos como o EIA e o RIMA, resultado das pressões dos movimentos 

ecológicos e da mobilização das pessoas afetadas por barragens. O empenho é para que as 

populações que tiveram prejuízos com o alagamento das terras sejam compensadas de forma 

correta e justa. 

Os estudos realizados acerca do MAB foram importantes para apreender sua 

contextura, a história de sua criação, sua articulação com outros movimentos congregados na 

Via Campesina e sua forma de organização. Até os dias atuais, ano de 2010, o MAB continua 

atuante, realizando encontros e mobilizações de repercussão em todo o país. Esses estudos 



285 

 

foram necessários principalmente para situar a atuação do Movimento na educação formal, 

destacando o seu projeto geral de educação e o desenvolvimento do seu projeto de 

alfabetização de jovens e adultos nos reassentamentos de Acauã. A atuação na educação 

parece ter sido a via de expansão e consolidação do Movimento em alguns Estados do 

Nordeste e, particularmente, na Paraíba. 

É importante registrar também que o MAB menciona sempre a existência de várias 

alternativas às barragens. Por isso, é muito importante assinalar que os estudos específicos 

acerca do semiárido apresentam alternativas envolvendo esquemas de pequena escala, com 

técnicas tradicionais e/ou métodos novos como pequenas barragens, cisternas e barragens 

subterrâneas. Dessa forma, a água para áreas predispostas à seca, como é o caso dos 

municípios destacados no presente estudo, pode ser disponibilizada de maneira mais rápida, 

barata e equitativa. 

 

 

Acauã e suas consequências 

 

 

O trabalho cumpriu seu objetivo de registrar o contexto particular e as condições de 

realocação da população desalojada por Acauã e respectiva trajetória de mobilização popular 

em prol das condições materiais e do direito à educação. 

A opção pelo trabalho com as comunidades foi de grande importância porque 

possibilitou uma aproximação para reconhecer, em mais detalhes, os problemas enfrentados 

por uma parte de sua população, amplamente agravados com o advento da barragem, fruto da 

intervenção estatal desorganizada e inconsequente. É latente e provoca indignação o 

tratamento desumano auferido àquelas famílias pelas sucessivas gestões dos poderes públicos 

estadual e municipais. 

A realocação compulsória sob as precárias condições em que ocorreram, a não 

reposição das estruturas que as comunidades tinham e, principalmente, a destruição de suas 

estratégias tradicionais de trabalho e de subsistência marcaram drasticamente as comunidades. 

Então, aquelas famílias que viviam às margens do Rio, faixa considerada privilegiada na 

região do semiárido paraibano, perdeu os meios de subsistência passando a depender de 

subsídios do Governo Federal. Ocorre que os contingentes populacionais são trasladados justo 

da área anteriormente destinada à agricultura familiar, historicamente construída ao longo de 

várias gerações. As comunidades remanescentes da atividade agrícola-pastoril que 
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margeavam o Rio Paraíba, hoje, sobrevivem como podem, destituídas de trabalho, água, terras 

agricultáveis, escolas, lazer, estrutura pública em geral, alojadas em casinholas e praticamente 

esquecidas pelos poderes públicos. 

Contraditoriamente, a Barragem de Acauã não serve a contento às populações 

ribeirinhas que tiveram suas terras cobertas pelas águas. A única serventia é a utilização de 

água de péssima qualidade e sem tratamento, transportada ou manualmente ou sob precárias 

condições de saneamento. O fato das populações diretamente atingidas pela barragem não 

receberem água tratada e/ou encanada gera controvérsias O problema do acesso à água está 

justificadamente sempre presente nas falas e reivindicações dos desalojados e ausente da 

política governamental, que deveria apresentar soluções plausíveis para resolver os problemas 

criados no âmbito do próprio governo. 

Ademais, é notório que os impactos para as populações assentadas nas proximidades 

do logo se perpetuam, pois como não há monitoramento do reservatório o acúmulo de 

resíduos e o assoreamento continua provocando a invasão das terras pelas águas, situação 

latente na localidade de Água Paba, em Natuba. Inclusive é preciso não olvidar que a poluição 

dos esgotos das próprias vilas e provenientes dos riachos adjacentes continua poluindo as 

águas, sendo necessárias iniciativas muito bem estruturadas para despoluição e tratamento, 

tornando a água própria para o consumo, de forma que o reservatório possa pelo menos 

cumprir sua função precípua de abastecimento humano.  

A sistematização do estudo não somente se referiu à área dos reassentamentos, mas 

circunscreveu a região dos três municípios onde eles estão situados e onde a barragem foi 

construída. Essa aproximação envolveu tópicos sobre a fundação, perfil geográfico e 

demográfico dos municípios, visando amparar o estudo das condições socioeconômicas e 

educacionais das famílias diretamente afetadas por Acauã, informando quais as características 

do lugar, quem são essas pessoas, o que fazem, em que condições socioeconômicas vivem, 

como é o atendimento educacional. Ratifica-se a defesa de que conhecer características acerca 

do lugar e da população é imprescindível para a fundamentação de projetos pedagógicos 

contextualizados. 

A apresentação dos fatos relacionados ao desalojamento das famílias e a descrição da 

situação dos reassentamentos comprovam o quadro das precárias condições de vida a que foi 

submetida essa população, situação recém agravada com o preocupante aumento da violência 

nas redondezas, praticamente inexistente antes da barragem. 

Além das perdas materiais e do aumento da violência, somam-se a interrupção da vida 

comunitária com as perdas nas normas, valores e crenças das comunidades e 
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desmantelamento da vida pessoal. Comunidades instaladas há séculos às margens do Rio, 

com suas pacatas vidas, não imaginavam o que lhes esperava. As pessoas não foram 

preparadas e não tinham consciência plena dos impactos de Acauã ou não queriam acreditar 

que a barragem encheria e que eles teriam de abandonar o lugar. 

Cabe o registro do infortúnio dessas pessoas mediante a retirada instantânea por conta 

do enchimento súbito do lago resultado das fortes chuvas, em 2004, não comuns na região. 

Muito penoso foi, também, fugir das águas e não ter um lugar digno para se instalarem. Toda 

a carência, toda desventura e todo o descaso governamental motivaram a organização dessas 

famílias, que logo foi encampada pelo MAB-Nacional. 

Os reassentamentos que deveriam ser agrovilas não se caracterizam como tal. O 

Governo da Paraíba não colocou em prática as medidas mitigadoras planejadas no EIA e o 

quadro de precariedade se intensifica com o passar do tempo. Enfim, se trata de uma situação 

gravíssima que conclama medidas governamentais urgentes. O Ministério Público cumpriu 

sua função instigando o Governo do Estado a assinar um termo de ajustamento de conduta, 

com medidas para melhoria dos reassentamentos de Acauã e recomposição dos direitos das 

famílias afetadas. Ao que se sabe, desafortunadamente, o Estado não assinou o referido termo 

de ajustamento de conduta.  

Outra mediação importante consistiu no trabalho da Comissão Especial do CDDPH 

que prestou um grande apoio institucional para o reconhecimento público do problema da 

população em foco. Após suas visitas, os membros da Comissão divulgaram suas conclusões 

denunciando que as chamadas agrovilas não apresentam qualquer condição de realização de 

atividades agrícolas ou produtivas, constituindo conjuntos habitacionais precários instalados 

em áreas cercadas por propriedades privadas e desprovidas de acesso. 

A aceitação e a passividade da população paraibana frente à omissão governamental 

são inferidas em cenas presenciadas durante ida às comunidades, quando muitas das casas de 

placa estavam enfeitadas pelas cores político-partidárias dos candidatos em disputa, indicando 

que ali residiam eleitores fervorosos. Esse cenário indica a fácil manipulação da população e a 

falta de critério político, o que acaba legitimando e favorecendo a inércia governamental. 

Para os Governos Estadual e Municipais deve ser cômodo verem que os impactos 

socioambientais, impostos ao meio ambiente e à população reassentada, não representam 

ameaça à manutenção de sua hegemonia. Até hoje, Acauã é destacada nas propagandas 

governamentais como uma grande e importante obra e não se menciona nada sobre as 

consequências drásticas do empreendimento e nem acerca de medidas mitigadoras para 

atenuar os impactos ambientais associados a problemas sociais decorrentes de sua construção. 
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Quase nada é oficialmente dito acerca das famílias que foram atingidas com a formação do 

lago e que até hoje não têm sequer água tratada em suas casas. Pode-se dizer que os 

beneficiados de Acauã são os proprietários de terra nas margens do Rio a jusante, por conta 

do controle da vazão e perenização do Rio ou algumas cidades, se estiverem recebendo água 

saneada e tratada.  

Mediante esse arranjo de descaso governamental e fácil manipulação e conivência da 

maioria da população, problemas relacionados à posição da Paraíba como um dos Estados 

mais pobres do país, é importante uma alusão final ao esforço das lideranças e demais 

participantes do MAB-Paraíba que durante esses anos tentaram manter uma articulação para 

reclamar o resgate da dívida que o Estado contraiu com suas comunidades. Apesar das 

dificuldades e da naturalização do problema, com o passar do tempo, o Movimento continua 

dando visibilidade ao caso de Acauã em suas mobilizações de rua, articulação com outros 

movimentos e instituições. Nesse processo se observa a formação política dos militantes que 

passam a compreender de forma mais ampla as contradições da realidade do papel do Estado 

e a importância de sua ação articulada. 

Outro aspecto a ser considerado trata-se da enorme diferença quanto ao péssimo 

tratamento que o Governo prestou à população de Acauã, mobilizada depois da sua construção, 

em comparação ao tratamento diferenciado que foi prestado aos deslocados de Araçagi, 

mobilizados antes da construção dessa Barragem no Rio Mamanguape. Com isso, é possível 

inferir que, dependendo da capacidade de mobilização dos afetados, é que as autoridades se 

flexibilizam para o processo de compensação das famílias atingidas.  

O contato com essa realidade corroborou que as grandes barragens arrastam consigo 

problemas de ordem social profundos sem contar com as afetações ambientais. São projetadas 

em gabinetes e atreladas a interesses alheios às necessidades da população envolvida. Como 

um problema em potencial, um dos aspectos mais graves da construção de grandes barragens 

reside na omissão dos projetos quanto aos impactos socioambientais, o que resulta na ausência, 

insuficiência e fragilidade das medidas mitigadoras. O exemplo de Acauã é considerado o mais 

grave dentre todas as barragens construídas no Brasil, fato que pode ser comprovado em uma 

rápida passagem nos reassentamentos, para verificação das condições de vida da população. 

As pessoas permanecem como se estivessem em uma situação provisória, muitas ainda 

perplexas e inconformadas com o tratamento recebido e a espera de medidas que retifiquem o 

flagrante desrespeito aos direitos humanos. 
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Atuação do MAB na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Acerca do projeto de educação do MAB-Nacional, enfocando apenas o que foi 

estudado sobre sua operacionalização pelo MAB-Paraíba, é preciso discutir sua estrutura 

pedagógica. Dito projeto tem grande significância e relevância, contudo não incorporou as 

características e os interesses imediatos das comunidades de Acauã, já que sistematizou o 

modo de ver e de pensar de um grupo de especialistas e/ou militantes que atuam em outro 

contexto e em outra região do país, com características e nível de desenvolvimento 

diferenciados, em comparação com a Região Nordeste e, especificamente, com os municípios 

do semiárido paraibano. 

Partindo da indicação de que não é recomendável a aplicação de um único projeto para 

todo o Brasil, porque as diferenças e desigualdades regionais são acentuadas, o projeto 

pedagógico do MAB-Nacional pode ser pertinente, mas os mecanismos de sua construção não 

envolveram a participação dos atingidos por Acauã e de suas lideranças, apresentando pouca 

objetividade teórica e técnica. Esta consideração não desmerece todo o trabalho feito, mas é 

aqui posta porque a posição adotada no presente estudo delimita a participação da 

comunidade na construção, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico como 

indispensável para a consecução das finalidades e objetivos pretendidos, bem como das metas 

e ações planificadas. 

É preciso ter bem claro que o contexto de construção da proposta de educação do 

MAB-Nacional determinou a elaboração de um projeto voltado para as pessoas atingidas por 

barragens construídas para a instalação de hidrelétricas e mais adaptado à realidade da 

Região Sul do Brasil, onde o MAB surgiu e tem mais força. Durante o 2º Encontro de 

Educação do MAB, em Brasília, foi possível observar o predomínio da marca cultural e 

contextual característica dessa região, na organização, condução do trabalho e atividades 

culturais. O grupo de participantes foi bem maior em relação ao grupo do Nordeste; a 

quantidade de pessoas envolvidas na coordenação dos trabalhos, nas mesas redondas, 

palestras, assessoria, foi quase totalmente da Região Sul, com pouca visibilidade para os 

militantes e para a experiência do Nordeste, sobretudo da Paraíba. Vários militantes da 

Paraíba e de Sergipe, presentes no evento, quando entrevistados identificaram a falta de uma 

maior articulação entre o trabalho do Coletivo de Educação e a base do Movimento 
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representada no Encontro. Em todo caso, para o MAB-Nacional deve ter sido um avanço sua 

expansão para a Região Nordeste. 

Como o currículo foi elaborado a partir dos princípios pedagógicos e metodológicos, 

concepções, objetivos e eixos de atuação presentes no projeto geral de educação do 

Movimento, segue toda a lógica particular de um grupo submetido a processos de injustiça 

social, mediante o deslocamento compulsório dos seus locais tradicionais de vida. A iniciativa 

desse Movimento Social é louvável porque se instaura como uma oposição ao sistema que os 

oprime, sendo reconhecido como defensor de direitos humanos.  

Estabelecendo um contraponto, a preocupação reside no tratamento reducionista que é 

dado à educação e ao educando no projeto e na prática educativa desenvolvida pelo 

Movimento. Ao estudar o projeto foi visto que todos os componentes didáticos giram ao redor 

das demandas do Movimento, ocorrendo uma convergência linear dos componentes de um 

projeto pedagógico para os assuntos envolvidos na vida dos atingidos por barragens. Parece 

que a educação deixa de seu um fenômeno amplo de formação humana para se restringir a um 

processo inscrito no universo particular dos atingidos. Os indivíduos parecem perder sua 

identidade ontológica porque não mais são referidos como pessoas humanas, camponeses ou 

trabalhadores inseridos em um processo de educação. Eles passam a ser reconhecidos e são 

preparados para se autorreconhecerem, por toda a vida, como atingidos por barragens. 

A história, a cultura e a educação parecem deixar de ser universais e passam a ser a 

história, a cultura e a educação do atingido. Da mesma forma, o currículo não se refere aos 

valores universais a serem vivenciados, mas aos valores dos atingidos. O estudo da política 

pública se volta para o campo ambiental e energético. O trabalho não mais é visto como 

princípio educativo amplo, mas abordado no currículo como o trabalho do atingido. Valeria a 

pena o Movimento nacional e local buscar revisão dos fundamentos do seu projeto e novos 

mecanismos de operacionalização. 

É oportuno questionar as razões porque a classe trabalhadora no atual contexto se 

subdivide, demarca territórios, posições e formas de atuar diferenciadas. É possível que o 

trabalho educativo do MAB esteja se voltando para fortalecer estas subdivisões. Não se trata 

mais da educação da classe trabalhadora, mas da educação dos atingidos por barragens, dos 

sem terra, dos sem teto, dos sem emprego e assim por diante. Não se trata de uma educação 

integral e universal que se encaminhe para a formação do homem omnilateral. 

A apreciação da proposta de educação do MAB-Nacional bem como os depoimentos 

dos participantes da pesquisa indicam que, apesar da qualidade e da importância do projeto, a 

sua parte teórica não chegou de forma exequível aos educadores envolvidos na experiência 
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local. Mesmo não tendo sido apreendido pela equipe de educadores na íntegra, o projeto do 

MAB-Nacional norteou o trabalho de consolidação dos objetivos político-ideológicos de 

formação e de articulação da militância no Movimento. 

 

 

O projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos nos reassentamentos de Acauã 

 

 

Como o grupo de lideranças dos assentamentos de Acauã e os coordenadores do 

projeto de alfabetização tinham solicitado acompanhamento e assessoria pedagógica, o 

presente estudo foi inicialmente encaminhado para a possibilidade de desenvolvimento de um 

processo de discussão para avaliação e redimensionamento do projeto pedagógico em 

andamento, inclusive para reparar a ausência de participação das comunidades por ocasião da 

primeira e única versão do projeto. No entanto, ao constatar que os envolvidos estavam 

atrelados às orientações pedagógicas e direcionamento político-ideológico do MAB-Nacional, 

não foi considerada pertinente uma ação apenas no âmbito do grupo dos reassentamentos de 

Acauã. Ao que consta, o projeto não estava sendo avaliado nacionalmente e a possibilidade da 

articulação do presente estudo ao MAB-Nacional para a tarefa de avaliação do projeto geral 

não foi cogitada e nem seria possível. 

Em todo caso, a presente pesquisa igualmente conseguiu inscrever o projeto de 

alfabetização de jovens e adultos desenvolvido no espaço delimitado pelo MAB-Paraíba como 

uma ação pedagógica válida e contextualizada. O esforço do grupo do MAB-Paraíba é logo 

reconhecido levando em consideração o grande número de pessoas inscritas no projeto. O 

registro das matrículas, em 2005, mostra que a Paraíba foi o Estado brasileiro com maior 

número de inscritos. Pelos dados, somente na Paraíba foram matriculados 24,2% do total de 

alunos das turmas do MAB, abertas em todo o país. Esse quadro mostra inclusive os déficits 

educacionais na Paraíba, evidenciando as e desigualdades regionais. 

A expressiva matrícula verificada comprova a capacidade instalada do MAB-Paraíba e 

sua coordenação pedagógica de atuar na alfabetização de jovens e adultos, mesmo com todas 

as limitações que foram verificadas e reconhecidas pelo próprio grupo. 

Também cabe ressaltar que a aprovação computada de mais de 50% dos que 

conseguiram encerrar o processo de alfabetização, na primeira etapa, indica uma conquista e 

um potencial que deveria ser considerado pelo poder público. Pelo contrário, o trabalho do 

MAB-Paraíba foi de certa maneira desconsiderado e desprestigiado pelas autoridades da 
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educação local, pelo menos tomando o exemplo a posição de representantes do poder público 

de Aroeiras, onde foram abertas mais turmas. Nesse município, particularmente em Vila Nova 

de Pedro Velho, os integrantes do projeto de alfabetização não podiam sequer utilizar o prédio 

da escola para seus trabalhos de planejamento, o único prédio público existente.  

Outro aspecto positivo a ser sublinhado nessa experiência foi a relação entre os 

educadores e a coordenação pedagógica, considerando que o planejamento reservava certo 

grau de participação dos educadores porque eles discutiam e deliberavam sobre o próprio 

plano de atividades. Os coordenadores cuidavam para não trabalhar materiais com grau de 

dificuldade teórica que os educadores não alcançavam compreender, apresentando certa 

análise crítica do projeto elaborado pelo MAB-Nacional. Nesse sentido, vale ressaltar que os 

coordenadores do projeto tinham alguma autonomia para organizar o trabalho e isso também 

foi muito positivo. É comum nos grupos de formação de alfabetizadores do Programa Brasil 

Alfabetizado isso não ocorrer, pois os alfabetizadores recebem materiais instrucionais prontos 

e muitas vezes inacessíveis para compreensão e aplicação prática. 

A capacidade de mobilização instaurada pelo MAB-Paraíba nas comunidades 

atendidas difere, pelo que foi analisado em estudos anteriores, das iniciativas governamentais 

do Estado e dos municípios envolvidos, no sentido da significação do trabalho educativo tanto 

para educadores como educandos. O referido trabalho estava concatenado à luta mais ampla 

no contexto das perdas sofridas por ocasião da construção e enchimento do lago de Acauã e, 

independentemente da atuação do MAB, como movimento social que tem objetivos e 

estratégias próprios, aquelas pessoas estavam unidas pelo sofrimento e pelas perdas. Isso 

imprimia um sentido singular ao fato de estarem juntas inclusive na tarefa da alfabetização. 

Outro aspecto a ser considerado, ainda, é que não foi possível identificar nos materiais 

disponíveis pelo MAB-Paraíba critérios e instrumentos de avaliação. Quando entrevistados, 

os educadores mencionaram frequentemente a satisfação dos alfabetizandos com a 

aprendizagem da assinatura dos próprios nomes. Essa parecia ser a meta máxima para alguns 

educandos, assim como adquirir alguns rudimentos de leitura. Então é provável que esses 

alfabetizandos tenham feito parte da estatística dos alfabetizados. Situação delicada quando a 

concepção de alfabetização defendida extrapola a aprendizagem da escrita do nome e a 

capacidade de ler rudimentarmente. A proposta precisaria ser aperfeiçoada para que além de 

aprender a assinar o nome eles tivessem condições de se inserem no uso social da escrita e da 

leitura. 

É possível que o conceito de alfabetização internalizado pelos educadores esteja 

relacionado à formulação de que uma pessoa é considerada alfabetizada quando assina seu 
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próprio nome e/ou consegue ler e escrever um pouco. Por mais extemporâneo que pareça, 

esse conceito restrito permeia a lógica governamental e de funcionamento do Programa Brasil 

Alfabetizado, porque para habilitar uma pessoa para escrever o nome não é preciso gastar 

muito e nem contar com uma série de requisitos como: professores bem preparados, 

instalações adequadas, material didático, proposta pedagógica. Pelo contrário, no âmbito do 

Programa, alfabetizar é tarefa de baixo custo que pode ser colocada nas mãos de qualquer 

pessoa, pode ser realizada em instalações precárias e com quase nenhum material. 

Sem a ampliação do conceito de alfabetização, sem a preparação adequada dos 

educadores responsáveis, sem uma infraestrutura básica e sem um projeto pedagógico 

contextualizado, corre-se o risco de continuar, por exemplo, a alfabetizar de forma 

empobrecida e espontaneísta ou reforçar o analfabetismo funcional.  

Apesar de todas as dificuldades, as entrevistas e o contato com os educadores 

indicaram um grau de satisfação considerável pelo trabalho desenvolvido na alfabetização. 

Todos avaliaram a experiência como muito positiva e o pouco progresso dos alunos parecia 

ser uma grande conquista. Ficaram muito decepcionados porque o projeto foi encerrado, 

justo quando eles estavam conseguindo manter a frequência dos alunos em sala e tinham 

aprendido um pouco mais sobre como alfabetizar. A melhora verificada no trabalho no 

segundo ano, informada nas entrevistas, pode indicar um avanço na experiência, tanto na 

parte da gestão do projeto, como na parte pedagógica. O diferencial dessa experiência pode 

residir no fato de eles não alfabetizarem aleatoriamente, mas desenvolveram um trabalho 

inserido em um contexto de luta por direitos que foram transgredidos, atingindo de uma só 

vez todas as comunidades. 

As restrições do trabalho de formação dos educadores envolvendo as dimensões 

pedagógicas, epistemológica e metodológica se justificam tanto pelo fato dos alfabetizadores 

não terem formação prévia para o magistério, como pela forma como os trabalhos foram 

conduzidos durante as aulas. Ocorreu que os conhecimentos foram trabalhados em nível 

universitário e os educadores não conseguiam acompanhar as aulas teóricas o que 

comprometeu o processo de formação. A ausência de formação profissional para a docência 

explica e sublinha, portanto, as dificuldades que os educadores sentiram. Essa situação é 

muito comum nas turmas de preparação de pessoas leigas para a alfabetização de jovens e 

adultos.  

São muitas exigências para um trabalho qualificado na EJA, sendo necessário 

professores bem formados. Todavia, o presente estudo comprovou o grande distanciamento 
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entre essas orientações e o que ocorre na preparação aligeirada de pessoas das comunidades 

para a tarefa de alfabetizar jovens e adultos. 

 

 

Importância e necessidade da construção coletiva de projetos pedagógicos 

 

 

O trabalho de pesquisa aqui desenvolvido reafirma a importância da investigação na 

área temática delimitada, inscrevendo a elaboração de projetos pedagógicos, devidamente 

contextualizados, como essenciais para o atendimento de pessoas jovens e adultas excluídas 

da educação formal como uma demanda proeminente para os estudiosos no campo da política 

educacional.  

O estudo realizado sobre os três municípios envolvidos e sobre as comunidades 

afetadas pela barragem configurou favoravelmente a intenção inicial de articular 

conhecimentos para a composição das condições socioeconômicas, culturais e educacionais 

da população desprovida das justas possibilidades de sobrevivência material e educacional 

que demanda a EJA. A reunião de informações acerca da área de estudo e sua população é 

essencial na discussão de projetos pedagógicos que queiram preencher os requisitos da 

contextualização, relevância e significação para os envolvidos. 

A ausência de projetos pedagógicos nessa perspectiva impõe sobremaneira 

dificuldades às metas de elevação dos níveis educacionais da população de jovens e adultos 

analfabetos ou subescolarizados. Essa premissa foi respaldada no presente estudo vez que a 

precariedade das iniciativas governamentais de enfrentamento do problema, seguindo os 

moldes do que é instituído pelo Programa Brasil Alfabetizado, minimiza a necessidade de um 

projeto pedagógico norteador da experiência.  

O problema do analfabetismo pode, sim, ser arrefecido mediante o desenvolvimento 

de ações pedagógicas associadas às necessidades do grupo a que se destinam e situadas no 

contexto da luta pela garantia das condições concretas de vida da população alvo. Tal 

pressuposto pode ser corroborado mediante nuanças positivas percebidas no desenvolvimento 

do projeto de alfabetização nos assentamentos de Acauã. Pode-se observar que a participação 

de pessoas das comunidades no projeto de alfabetização em estudo, como coordenadores, 

educadores ou educandos tinha um sentido mais amplo e muito importante para eles porque 

de alguma forma o trabalho pedagógico se encaixava em um processo de luta por direitos 

humanos. Outro aspecto singular foi a boa comunicação entre a coordenação e os 
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alfabetizadores, destituída de hierarquia e baseada na cooperação e na responsabilidade 

coletiva. 

Mesmo não tendo sido possível o trabalho nas comunidades para discutir as bases para 

um projeto pedagógico próprio para os reassentamentos de Acauã, é importante ratificar que a 

busca por ações pedagógicas pertinentes para a resolução do problema do analfabetismo 

reforça a importância de ações pedagógicas atreladas às especificidades e necessidades da 

população alvo e conectadas a um projeto amplo e contextualizado de educação. 

A problematização da oferta de EJA, mediante a apreciação do projeto de 

alfabetização de jovens e adultos desenvolvido nos reassentamentos de Acauã, ratificou os 

problemas elencados em investigações anteriores - especialmente nos estudos que resultaram 

na minha dissertação de mestrado - abordados no âmbito da iniciativa governamental e 

possibilitou uma aproximação aos avanços e problemas inerentes à atuação de um movimento 

social na EJA, no caso, o MAB. 

A experiência de lidar com o movimento social também foi imensamente 

enriquecedora, possibilitando uma visão geral de como estão organizados e como atuam na 

educação, tomando como exemplo o MAB. Singularmente, foi possível apreciar sua atuação 

na educação e sentir a dimensão do trabalho por eles desenvolvido. Existe muita convicção 

acerca dos seus princípios, objetivos e métodos, assim como definição do perfil dos seus 

assessores. 

Dadas as circunstâncias, apesar uma de parte do trabalho de campo não ter sido 

realizada, toda a experiência implicou em um aprendizado impar, vez que possibilitou analisar 

contingências que interferiram nas intenções iniciais da pesquisa, favorecendo o 

amadurecimento, sobretudo no que se refere à necessidade de uma preparação para lidar com 

as imprecisões de uma pesquisa que se volte para alguma modalidade de engajamento e 

intervenção. 

Dessa forma, o presente estudo propiciou várias reflexões tanto acerca da problemática 

envolvida quanto das dificuldades durante o seu desenvolvimento. Uma das reflexões 

decorrentes se refere ao maior período de tempo que se faz necessário para uma atividade de 

pesquisa na pós-graduação que opte pela intervenção em processos pedagógicos em 

andamento. A opção pela demanda de discussão em prol da construção de projetos 

pedagógicos contextualizados e com a participação efetiva da comunidade a que se destinam 

terminou sendo muito mais exigente, impondo dificuldades operacionais e períodos de 

instabilidade e contribuindo para o alargamento do prazo para conclusão do estudo. O formato 
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do Programa de Pós-Graduação, quase todo presencial nos três primeiros anos, também impôs 

limites ao trabalho de campo realizado em outro Estado e naquele período. 

Convém informar que em virtude de contingências identificadas durante o processo de 

pesquisa foi realizada a supressão de um dos objetivos originalmente elaborados, pois se 

pretendia, inicialmente, uma investigação que incluísse estratégias de intervenção, junto às 

comunidades, para: registrar a trajetória do projeto de alfabetização de jovens e adultos no 

MAB-Paraíba, objetivando identificar e discutir indicadores pedagógicos e técnicos que 

favorecessem a elaboração de um projeto pedagógico pertinente às possibilidades das 

comunidades atingidas pela construção da Barragem de Acauã, no Estado da Paraíba. 

Esse objetivo não pode ser alcançado e a sua supressão foi motivo de comoção e 

inquietação junto à comunidade, uma vez que consistia numa aspiração tida como muito 

importante, pois resultaria numa contribuição singular, embora modesta, àquela população 

drasticamente abalada pelas perdas com a construção do reservatório. 

Permanece a convicção da importância de envolver as pessoas em um processo de 

discussão sobre o projeto pedagógico para experiências educativas em todos os níveis e, 

particularmente, no campo da EJA para que o resultado se baseie nas expectativas das 

comunidades, isto é, se constitua em um projeto pretendido por eles. Cabe aos pesquisadores 

e educadores, comprometidos com essa perspectiva de trabalho, atentarem para a forma de 

articular o debate e a participação, para que as expectativas e necessidades dessas 

comunidades sejam contempladas, em projetos e espaços fundados no debate, no diálogo e na 

reflexão coletiva. 

 

 



297 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ACSERALD, Henri; SILVA, Maria das Graças da. Conflito social e mudança ambiental na 

Barragem de Tucuruí. In _____ (org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 2004. p. 175-193. 

 

 

ALMEIDA, Maria Doninha (Organizadora). Projeto Político Pedagógico. 2 ed. Natal, RN: 

EDUFRN – Editora da UFRN, 2004. 

 

 

ANDRADE, Abel Francisco. Difícil a vida é lá. Poema. Pedro Velho: não publicado, 2001. 1 

p. 

 

 

ANDRADE. Soraia Maria de. O Patrimônio Histórico Arqueológico de Serra da Mesa: a 

construção de uma nova paisagem. São Paulo, 2002. Tese (Doutorado em Geografia) 

Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo. 

 

 

ANDRIOLLI, Liciane Maria. O papel da educação do MAB: o Movimento dos Atingidos 

por Barragens em luta forjando sujeitos críticos em seu processo educativo. Curitiba, 2007. 35 

p. Monografia (Especialização). Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação. Curso 

de Especialização em Educação do Campo. 

 

 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 

trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000, p. 29-45. 

 

 

BACOCCINA, Denise; QUEIROZ, Guilherme; BORGES, Rodolfo. Fim do leilão, começo 

da confusão. Revista Isto É. n. 665, p. 44-47, abr. 2010. 

 

 

BARBOSA, Adriana. ICOLD e CBDB realizam o 23º Congresso Internacional de Grandes 

Barragens. Maio de 2009. Disponível em: 

<http://www.cerpch.unifei.edu.br/Adm/curtas/ae18a4e2e1218f7a237239cba5f9385e.pdf> 

Acesso em: 07 de janeiro de 2010. 

 

 

BARBOSA, Marx Preste. Desertificação: o desastre da desertificação no semiárido brasileiro – 

um desastre de quase 500 anos; o processo de desertificação na Paraíba; exemplos da 

degradação das terras no Estado da Paraíba. In ABEAS/UFCG - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA SUPERIOR/UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE. Especialização por Tutoria a Distância: Desenvolvimento 

Sustentável para o Semiárido Brasileiro - Módulo 21 – Desertificação. Brasília, DF: ABEAS; 

Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2008. 48p. 

http://www.cerpch.unifei.edu.br/Adm/curtas/ae18a4e2e1218f7a237239cba5f9385e.pdf


298 

 

BARBOSA, Normando Perazzo; MENDONÇA, Ângelo Vieira; SANTOS, Augusto 

Guimarães; LIRA, Belarmino Barbosa. Barragem de Camará. João Pessoa: novembro de 

2004. Disponível em <www.pbja.com.br/relatorio_final_ufpb_baragem.pdf>. Acesso em 08 de 

março de 2010. 

 

 

BENJAMIM, César. O porquê do apagão. Foi loucura, mas houve método nela: gênese, 

dinâmica e sentido da crise energética brasileira. Junho de 2001. Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/esp/energia/debnac/Energia.rtf>. Acesso em: 15 nov. 2008. 

 

 

BINCHI, Luiz; ALMEIDA, Alessandra S.; TAVAREZ, Pedro W. (Coordenadores). 

Enciclopédia dos Municípios Paraibanos. João Pessoa, AB Editora Ltda, s/d. 183 p. 

 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. O que é o Plano de Desenvolvimento da 

Educação? Brasília: Portal do MEC, 2010a. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/oque.html>. Acesso em 14 de março de 2010. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO. Institucional: missão e objetivos. 2010b. Disponível em 

<http://fnde.gov.br. Acesso em: 10 de março de 2010. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, 

ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE. Programa Brasil Alfabetizado. Brasília: Portal do 

MEC, 2010c. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/secad>. Acesso em: 10 de março de 

2010. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Sistema Brasil Alfabetizado. Brasília: Portal do 

MEC, 2008a. Disponível em: http://mecsrv04.mec.gov.br/secad/saba/inicio.asp. Acesso em: 

10 nov. 2008. 

 

 

_____. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS. Barragens da 

Paraíba. 2008b Disponível em: 

<http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20da%20Paraiba/barragen

s_da_paraiba.htm >. Acesso em: 23 out. 2008. 

 

 

_____. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS Barragens do 

Ceará. 2008c. Disponível em: 

<http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20da%20Ceará/. Acesso 

em: 23 out. 2008. 

 

 

http://www.pbja.com.br/relatorio_final_ufpb_baragem.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/oque.html
http://portal.mec.gov.br/secad


299 

 

_____. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. DNOCS comemora 99 anos de 

ações pelo Nordeste. 2008d. Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/dnocs>. Acesso 

em: 23 out. 2008. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. São Francisco: integração de bacias. 

2008e. Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/integracao>. Acesso em: 

23 de outubro de 2008. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. SECRETARIA DE PROGRAMAS 

REGIONAIS. Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido: 

CONVIVER. 2008f Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/programasregionais/ 

conviver>. Acesso em: 23 out. 2008. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. A Empresa CHESF. 2008g. Disponível 

em: <http://www.chesf.gov.br/>. Acesso em: 21 out. 2008. 

 

 

_____. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. A energia que movimenta o Brasil. 

2008h. Disponível em: <www.eletrobras.gov.br/elb/portal>. Acesso em: 21 out. 2008. 

 

 

CAMPANILI, Maura. Comissão Mundial analisa impactos das barragens. s/d. Disponível 

em: <http://www.socioambiental.org/website/parabolicas/edicoes/edicao53/reportag/p08.htm>. 

Acesso em: 21 maio 2008. 

 

 

CARDOSO, Beatriz; TEBEROSKY, Ana. Reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita. 

Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1989. 

 

 

CARNEIRO, Macedo Fernando; CAMPOS, Robério Telmo. Análise Ex Post do Estudo de 

Impacto Ambiental: O Caso do Açude Atalho em Brejo Santo, Ceará. In Revista 

Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 37, n. 2, abr-jun. 2006. Disponível em: 

<http://www.bnb.gov.br/projwebren/Exec/artigoRenPDF.aspx?cd_artigo_ren=384>. Acesso 

em: 12 de janeiro de 2010. 

 

 

CARVALHO, Maria Gelza Rocha Fernandes de; MACIEL, Valdenora da Silva. Situando e 

localizando o Estado da Paraíba. In: RODRIGUEZ, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da 

Paraíba. 3ª edição. João Pessoa: Grafset, 2002. p. 9-16. 

 

 

COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS. Barragens e Desenvolvimento. 2000a. 

Disponível em: <http://www.gabeira.com.br/noticias/noticia.asp?id=32#>. Acesso em 21 maio 

2008. 

 

 

http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/integracao
http://www.chesf.gov.br/
http://www.eletrobras.gov.br/elb/portal
http://www.bnb.gov.br/projwebren/Exec/artigoRenPDF.aspx?cd_artigo_ren=384


300 

 

_____. Barragens e Desenvolvimento: uma introdução. 2000b. Disponível em: 

<www.gabeira.com.br/noticias/noticia.asp?id=33>. Acesso em: 21 maio 2008. 

 

 

________. A Comissão Mundial de Barragens recebe 33 pareceres sobre grandes 

barragens na África e Oriente Médio. 25 nov. 1999. Disponível em: 

<www.dams.org/news_events/press318.htm>. Acesso em: 21 maio 2008. 

 

 

DUARTE, Marisa R. T. (org.). Política e trabalho na escola: administração dos sistemas 

públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 254 p. 

 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio: Versão 5.0. 

São Paulo: 2004. CD-ROM. Produzido por Positivo Informática Ltda. 

 

 

FREIRE, P. Educação de adultos: algumas reflexões. In GADOTTI, Moacir et al. (Org.). 

Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 2000. 

(15-17). 

 

 

_____. Pedagogia do Oprimido. 26ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 184p. 

 

 

GARZON. Luis Fernando Novoa. O “Eldorado” hidrelétrico na Amazônia: desfiguração e 

desapossamento. Sem local, sem data. 9p. Disponível em: 

<www.mabnacional.org.br/artigos/250110_eldorado_amazonia.pdf>. Acesso em: abril de 

2010. 

 

 

GOMES, Dominique Cunha Marques; KHAN, Ahmed Saed. O Impacto Social da Barragem 

do Castanhão: efeitos do reassentamento compulsório na qualidade de vida da população 

urbana de Jaguaribara. Trabalho apresentado no 2º Encuentro de las Aguas. Montevedeo-

Uruguay, 1999. Disponível em: www.sober.org.br/palesra/12/050289.pdf Acesso em 11 de 

março de 2010. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. 

Atlas Geográfico do Estado da Paraíba. João Pessoa: Grafset, 1985. 100 p. 

 

 

HERMÓGENES, Dyelle; SOUSA, Francisco. Açude público Orós. Disponível em: 

http://kawa.soe.umich.edu/riverwalk/tours. Acesso em: 10 de março de 2010. 

 

 

ICAB. O que é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Disponível em: 

<http://www.igrejabrasileira.com.br/historia.php> Acesso em: 20 de maio de 2010. 

 

 

http://www.gabeira.com.br/
http://www.dams.org/news_events
http://www.mabnacional.org.br/artigos/250110_eldorado_amazonia.pdf
http://www.sober.org.br/palesra/12/050289.pdf
http://kawa.soe.umich.edu/riverwalk/tours
http://www.igrejabrasileira.com.br/historia.php


301 

 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 

2000. Disponível em http://www.ibge.gov.br. 

 

 

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas das 

Populações residentes, em 1º de julho de 2008, segundo os municípios. 2008. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatística/populaçãoestimativa 2008/pop2008-DOU.pdf>. 

Acesso em: 14 de abril de 2009. 

 

 

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores Sociais 

Mínimos. 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/nota

sindicadores.shtm>. Acesso em: 30 de abril de 2009. 

 

 

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Aroeiras Paraíba 

– Histórico. s/d. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/paraiba/aroeiras.pdf. Acesso em: 28 maio 2008. 

 

 

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Itatuba Paraíba 

Histórico. s/d. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/paraiba/itatuba.pdf. Acesso em: 28 maio 2008. 

 

 

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Natuba Paraíba 

Histórico. s/d. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/paraiba/natuba.pdf. Acesso em: 28 maio 2008. 

 

 

IORIS, Antônio Augusto Rossotto. Água, exclusão, mercado e cobrança: um debate 

necessário. Texto apresentado no I Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste, 2006. 

Disponível em: <www.mabnacional.org.br>. Acesso em: 28 maio 2008. 

 

 

KOIFMAN, Sergio. Geração e transmissão de energia elétrica: impacto sobre os povos 

indígenas do Brasil. Caderno de Saúde Pública vol. 17 n. 2. Rio de Janeiro Mar./Abr. 2001. 

Disponível em: <http://www.scielosp.org>. Acesso em: 20 maio 2008. 

 

 

KRAUTLER, Dom Erwin. Bom dia, Belo Monte! Boa noite, Rio Xingu! Sem local: 2010, 

p.1. Disponível em: <www.mabnacional.org.br/artigos/250110_eldorado_amazonia.pdf>. 

Acesso em: junho de 2010. 

 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola. 5ª ed. Goiânia, Editora 

Alternativa, 2004. 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/estatística/populaçãoestimativa%202008/pop2008-DOU.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/notasindicadores.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/notasindicadores.shtm
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/paraiba/aroeiras.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/paraiba/itatuba.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/paraiba/natuba.pdf
http://www.mabnacional.org.br/
http://www.scielosp.org/
http://www.mabnacional.org.br/artigos/250110_eldorado_amazonia.pdf


302 

 

LIMA, Joedla Rodrigues de. Sociedade, energia e ambiente semi-árido: estudo da bacia 

hidrográfica do Açude Sumé. Campinas SP, 2004, 205p. Tese (Doutorado em Planejamento de 

sistemas Energéticos). Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de 

Campinas. 

 

 

LINS, Ruceline Paiva. Limninologia da Barragem de Acauã e codeterminantes 

socioeconômicos do seu entorno: uma nova interação do limnólogo com sua unidade de 

estudo. João Pessoa, 2006. 134 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente), Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

LUCENA, M. F. A; SILVA. M. J. Experiência com a alfabetização de jovens e adultos nas 

comunidades atingidas pela Barragem de Acauã. Palestra proferida no Curso de Formação e 

Atualização: sistematizando informações para subsidiar a elaboração do projeto político-

pedagógico para a educação de jovens e adultos das comunidades atingidas pela Barragem de 

Acauã. Campina Grande, 18 set. 2008. 

 

 

LUKÁCS, Georg. O que é o marxismo ortodoxo. In _____. História e Consciência de 

Classe: estudos sobre a dialética marxista. Tradução de Rodnei Nascimento. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003.p. 63-104. 

 

 

MAGALHÃES, João Carlos. Contra usina, índios ferem engenheiro. Folha de São Paulo. 

São Paulo, 21 maio 2008. p. A13. 

 

 

MALAGODI, Edgar; EVANGELISTA, Genyson Marques. Memorias de Pedro velho, um 

pueblo inundado por las aguas del Río Paraiba, Nordeste de Brasil: Paper Guadalajara 

México: 15ª Conferência Internacional de História Oral: “Oral History – A Dialogue with our 

Times”, 23 a 26 de setembro de 2008. 9 p. 

 

 

MAZZAROLLO, Juvêncio. A taipa da injustiça. São Paulo: Loyola, 2003. 203 p. 

 

 

MCCULLY, Patrick. Depois da inundação. In REDE INTERNACIONAL DE RIOS. 

Guardiões dos Rios: Guia para Activistas. Berkeley, CA USA, International Rivers Network, 

2000. p. 22-23. 

 

 

MEDEIROS, E. C. R. de. Anotações de campo: atividades do 2º Encontro Nacional de 

Educação do Movimento dos Atingidos por Barragens. Brasília DF: 1997, não publicado, 38p. 

 

 

MEDEIROS, João Paulo. Integrantes do MAB pedem proteção para 470 famílias. Jornal da 

Paraíba, Campina Grande, 1º agosto 2009. 

 

 



303 

 

MENDES, Benedito Vasconcelos. Recursos faunísticos. In ABEAS/UFCG - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA SUPERIOR/UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE. Especialização por Tutoria a Distância: Desenvolvimento 

Sustentável para o Semiárido Brasileiro. Módulo 10 – Recursos Faunísticos. Brasília, DF: 

ABEAS; Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2007. 55p. 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DA PARAÍBA. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. MPF e CDDPH realizam audiência 

pública com deslocados da Barragem de Acauã. João Pessoa, 20 de abril de 2007. 

Disponível em: <http://www.prpb.mpf.gov.br/>. Acesso em: 05 de novembro de 2009. 

 

 

_____. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA. ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO. MPF realiza audiência pública em Aroeiras com atingidos pela 

barragem de Acauã. João Pessoa, 22 de Novembro de 2004a. Disponível em: 

<http://www.prpb.mpf.gov.br/>. Acesso em: 05 de novembro de 2009. 

 

 

_____. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA. ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO. MPF ouvirá deslocados da Barragem de Acauã em audiência 

pública. João Pessoa, 11 de Novembro de 2004b. Disponível em: 

<http://www.prpb.mpf.gov.br/>. Acesso em: 05 de novembro de 2009. 

 

 

MOREIRA, Emília de Rodat F. Mesorregiões e Microrregiões da Paraíba: delimitação e 

caracterização. João Pessoa: Estado da Paraíba/GAPLAN, 1989. In VALDEMIR PINHEIRO 

VESTIBULARES. Apostila do Curso de História e Geografia da Paraíba: Discussão da 

Nova proposta de divisão da Paraíba em mesorregiões e microrregiões. Sem local. Sem editora. 

Sem data. p. 64 – 67. 

 

 

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS. Alternativas para a produção de 

energia. 2008a. Disponível em: <http://www.mabnacional.org.br/modesenvolve.html>. Acesso 

em: 08 jun. 2008. 

 

 

_____. A resistência dos atingidos. 2008b. Disponível em: 

<http://www.mabnacional.org.br/atingidos.html>. Acesso em: 08 jun. 2008. 

 

 

_____. O atual modelo energético. 2008c. Disponível em: 

<http://www.mabnacional.org.br/modenergetico.html> Acesso em: 08 jun. 2008. 

 

 

_____. São Francisco: A luta pela revitalização e por alternativas viáveis. 2008d. Disponível 

em: <http://www.mabnacional.org.br/sao_francisco>. Acesso em: 23 out. 2008. 

 

 

http://www.prpb.mpf.gov.br/
http://www.prpb.mpf.gov.br/
http://www.prpb.mpf.gov.br/
http://www.mabnacional.org.br/modesenvolve.html
http://www.mabnacional.org.br/atingidos.html
http://www.mabnacional.org.br/modenergetico.html
http://www.mabnacional.org.br/sao_francisco


304 

 

_____. Os interesses por trás dos projetos: quem se beneficiará? In ______. Hidrelétricas no 

rio Madeira: energia para quê e para quem? Rondônia: MDA Comunicação Integrada Ltda., 

2007a. p. 11-17. 

 

 

_____. Especial da Marcha Águas pela Vida. Jornal do MAB. Boletim Especial, julho de 

2004. 

 

 

_____ História e luta internacional contra barragens: ultrapassando as fronteiras 

nacionais para combater o inimigo comum. Sem local: MAB-NACIONAL, 2003a. 8p. 

 

 

_____. Uma história de organização e luta. Partes 1 e 2. São Paulo, MAB-NACIONAL, 

2003b. 12 p. 

 

 

_____. Conceito de Atingidos. São Paulo: Não publicado, s/d. 2 p. 

 

 

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS. COLETIVO DE EDUCAÇÃO. 

Programação do 2º Encontro Nacional de Educação do Movimento dos Atingidos por 

Barragens. MAB/COLETIVO DE EDUCAÇÃO: Não publicado, Brasília, 2007b. 

 

 

_____. A educação no movimento dos atingidos por barragens: caderno pedagógico. 2ª ed. 

Organização de Gestine Cássia Trindade et. al. Tamandaí: Ísis, 2005. 86p. 

 

 

_____. Anotações do 1º Encontro de capacitação dos educadores da Paraíba. Campina 

Grande, 13 a 17 de novembro de 2006a. 

 

 

MUNARIM, Antônio. Movimento Nacional de Educação do Campo: uma trajetória em 

construção. Trabalho apresentado na 31ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação, realizado de 19 a 22 de outubro de 2008, em 

Caxambu/MG. GT Educação e Movimentos Sociais. Caxambu MG, 2008. Disponível em: 

<www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT 03 - 4244. In. pdf>. Acesso em: 25 out. 2008. 

 

 

NUTI, Mírian Regini. Análise das estimativas de população atingida por projetos hidrelétricos. 

In VERDUM, R. (org.). Integração, Usinas hidrelétricas e Impactos Socioambientais. 

Brasília: INESC, 2007. p. 57-87. 

 

 

OLIVEIRA Fernando Garcia; ANDRADE, Abel Francisco; SILVA, Osvaldo Bernardo da; 

LUCENA, Maria de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: situação da população 

atingida. Pedro Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 p. 

 

 

http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT%2003%20-%204244


305 

 

_____; Adinari Moreira de; BARROS JUNIOR, Genival; NASCIMENTO, Maria Fernandes 

do. Luta pela reconquista da cidadania em Acauã, na Paraíba. Rio de Janeiro: 1º Encontro 

Ciências Sociais e Barragens, Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, junho de 

2005. 20 p. 

 

 

_____. Relatório do 1º Encontro dos Atingidos pela Barragem de Acauã. Pedro Velho, 

Aroeiras: não publicado, 21 e 22 de dezembro de 2002. 23 p. 

 

 

OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. A Reconstrução da Didática: Elementos Teórico-

Metodológicos. Campinas, SP: Papirus, 1992. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS/CENTRO DE NOTICIAS ONU. Aniversario 

del primer informe que introdujo el concepto de desarrollo sostenible. 09 de maio de 

2007. Disponível em:  

<http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=9427&criteria1=&criteria2=>. 

Acesso em 08 de março de 2010. 

 

 

PNUD. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 

Desenvolvimento Humano e IDH. 2009a. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/idh/>. 

Acesso em: 20 de abril de 2009. 

 

 

_____. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Índice de 

Gini. 2009b. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97>. Acesso 

em: 20 de abril de 2009. 

 

 

_____. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do 

Desenvolvimento Humano: Perfil Municipal - Indicadores Sociais. 2000. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/>. Acesso em: 20 de abril de 2009. 

 

 

PNUMA. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. Água doce. 

In Perspectivas do Meio Ambiente Mundial 2002 GEO – 3. Nairobi, Kenya: PNUMA, 

IAMA, UMA, 2004. Tradução Sofia Shellard e Neila Barbosa Corrêa. p. 162-197. Disponível 

em: <http://www.worldwatch.org.br/geo_mundial_arquivos/cap2_%20aguadoce.pdf> Acesso 

em: 09 de março de 2010. 

 

 

REDAÇÃO JORNAL DA PARAÍBA. Movimentos Sociais fazem protesto na Câmara. Jornal 

da Paraíba, Campina Grande, 5 agosto 2009. 

 

 

REDE INTERNACIONAL DE RIOS. Guardiões dos Rios: Guia para Activistas. Berkeley, 

CA USA, International Rivers Network, 2000. 47p. 

 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=9427&criteria1=&criteria2
http://www.pnud.org.br/idh/
http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97
http://www.pnud.org.br/
http://www.worldwatch.org.br/geo_mundial_arquivos/cap2_%20aguadoce.pdf


306 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE. SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. Açudes públicos. 

Coleção Águas Potiguares, volume 1. Natal: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio 

Grande do Norte, 2006, p. 11-27. 

 

 

RODRIGUES, Edileuza Custódio. Formação de professores de jovens e adultos e 

necessidades de aprendizagem. João Pessoa : UFPB, 2002. 241p. : il. Orientador : Timothy 

Denis Ireland. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba / Centro de 

Educação. 

 

 

RODRIGUEZ, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. 3ª edição. João Pessoa: 

GRAFSET, 2002. 112 p. 

 

 

SANTOS, Fátima; ROSSATO, Alexania (Jornalistas Responsáveis). Clipping de Notícias: 

Marcha Nacional dos Atingidos por Barragens. Brasília/DF, maio de 2004. 

 

 

SARMENTO, Francisco J.; MOLINAS, Pedro A. Barragem Camará – PB: O Depleciomento 

evitaria a catástrofe? Sem local. Sem data. Disponível em 

<www.acquatool.com.br/paginas/pub_camara.pdf>. Acesso em: 10 de março de 2010. 

 

 

SEPÚLVEDA, Jacinto. A Barragem das Três Gargantas: a maior barragem do mundo. 

Portal Engenharia Civil: a Arte do Engenho, 25 de maio de 2007. Disponível em: < 

http://engenhariacivil.wordpress.com/2007/05/25/barragem-de-three-gorge> Acesso em: 20 de 

maio de 2008. 

 

 

SILVA, Marilene Jerônimo da. Educação e Meio Ambiente. Aroeiras, 2004. 25 p. 

Monografia (Graduação). Universidade Estadual da Paraíba. 

 

 

SIMONETTI. Mirian Claudia Lourenção. A Geografia dos Movimentos Sociais em tempos 

de Globalização: o MST e o Zapatismo. In Revista Nera – Ano 10, n. 11 – Julho/dezembro 

de 2007 – ISSN: 1806-6755. Disponível em: 

<http://www4.fct.unesp.br/nera/revistas/11/12_Simonett_%20n_11.pdf>. Acesso em: 07 de 

maio de 2010. 

 

 

SOUSA, Adinari Moreira de. Os atingidos pela barragem de Acauã PB e sua inserção 

político-pedagógica no movimento de luta por direitos sociais. São Luís: 3ª Jornada 

Internacional de Políticas Públicas (Anais), 2007. v. 01. 

 

 

SOUSA, Daniel Vieira de; LIMA, Leomar Mendonça; NASCIMENTO, Sebastiana Santos 

do; SILVA, Izaias Severino da Silva; ALVES, José Jakson Amancio. Transformação do 

espaço: o caso da Barragem de Araçagi no Estado da Paraíba. Sem local, sem data. 

http://www.acquatool.com.br/paginas/pub_camara.pdf
http://bp2.blogger.com/_chCGHpd5cRk/Rlc0sTeAL2I/AAAAAAAAAJo/IMmbFnay8GU/s1600-h/200407-sandouping-sanxiadaba-4.med.jpg
http://engenhariacivil.wordpress.com/2007/05/25/barragem-de-three-gorge
http://www4.fct.unesp.br/nera/revistas/11/12_Simonett_%20n_11.pdf


307 

 

Disponível em: <www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos.../022.pdf> Acesso 

em: 10 de março de 2010. 
 

 

TELLES, Gislaine Maria Ventura Venâncio. Caracterizando a População Paraibana. In: 

RODRIGUEZ, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar da Paraíba. 3ª edição. João Pessoa: 

GRAFSET, 2002. pp. 39-50. 

 

 

TRAVASSOS, Maria do Socorro Barbosa; CARVALHO, Maria Gelza Rocha Fernandes de; 

MACIEL, Valdenora da Silva. Conhecendo o Meio Ambiente da Paraíba; Relevo e 

Hidrografia; Clima, Vegetação e Solo. In: RODRIGUEZ, Janete Lins (Coord.). Atlas Escolar 

da Paraíba. 3ª edição. João Pessoa: GRAFSET, 2002. p. 21-38.  

 

 

UNESCO. BRASIL. Lançamento da Década da Alfabetização no Brasil, Revista de 

Notícias, Brasília, 20 de maio de 2003. Disponível em: 

<www.unesco.org/notícias/revista_ant/noticias2003/decada_alfabetiz>. Acesso em: 30 de 

outubro de 2008. 

 

 

VAINER, Carlos. Água para a vida, não para a morte: notas para uma história do movimento 

dos atingidos por barragens no Brasil. In ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; 

PÁDUA, José Augusto (orgs.). Justiça Ambiental e Cidadania. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 2004, p. 185-215. 

 

 

VEIGA, Ilma Passos A. Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação regulatória 

ou emancipatória? Cadernos CEDES, v.23, n.61, p.267-281, dez. 2003. 

 

 

_____. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: 

Papirus, 1998. 192p. (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 

 

 

VERDUM, Ricardo. Obras de infraestrutura no contexto da integração Sul-Americana. In 

VERDUM, Ricardo. (org.). Integração, Usinas hidrelétricas e Impactos Socioambientais. 

Brasília: INESC, 2007. p. 13-40. 

 

 

VIA CAMPESINA. BRASIL. Educação do campo: direito de todos os camponeses e 

camponesas. Sem local: Via Campesina, 2006. p 42. 

 

 

VIANA, Rômulo Remígio. As pedras clamarão. Carta às autoridades e aos seus paroquianos 

sobre a situação do povo atingido pela Barragem de Acauã. Aroeiras, 12 de abril de 2002. 2 p. 

In OLIVEIRA Fernando Garcia (Coordenador); ANDRADE, Abel Francisco; SILVA, Osvaldo 

Bernardo da; LUCENA, Maria de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: situação da 

população atingida. Pedro Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 p. 

 

http://www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos.../022.pdf
http://www.unesco.org/notícias/revista_ant/noticias2003/decada_alfabetiz


308 

 

VICENTE, P. P. B. Vieira et. al. (Coord.). A água e o desenvolvimento sustentável no 

Nordeste. Brasília: IPEA, 2000. 264p. 

 

 

WACHOWICZ, Lílian Anna. A dialética na pesquisa em educação. Revista Diálogo 

Educacional - v. 2 - n.3 - p. 171-181 - jan./jun. 2001. 

 

 

WALDMAN, Maurício. Ecologia e lutas sociais no Brasil. São Paulo: Contexto, 1998, 

(Caminhos da Geografia), 126 p. 

 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM DE ACAUÃ. Pontos da Pauta dos 

Atingidos pela Barragem de Acauã. João Pessoa, 28 de maio de 2002. 2 p. In OLIVEIRA 

Fernando Garcia (Coordenador); ANDRADE, Abel Francisco; SILVA, Osvaldo Bernardo da; 

LUCENA, Maria de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: situação da população 

atingida. Pedro Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 p. 

 

 

_____. Alfabetização de Jovens e Adultos Atingidos por Barragens: Relatório de 

atividades. Brasília, não publicado, 2005a. 

 

 

_____. Plano de Trabalho. Brasília, não publicado, 04 outubro de 2005b. 

 

 

BRASIL. Resolução CD/FNDE n. 12, de 3 de abril de 2009. Estabelece orientações, critérios 

e procedimentos para a transferência automática dos recursos financeiros para o exercício de 

2009, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e para o pagamento de bolsas no âmbito 

do Programa Brasil Alfabetizado. Brasília. DOU Pág. 28 ISSN 1677-7042 DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO – Seção 1 n. 66, terça-feira, 7 de abril de 2009. 
 

 

_____. Decreto n. 6.093, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a reorganização do Programa 

Brasil Alfabetizado, visando a universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze 

anos ou mais, e dá outras providências. Brasília, 2007. 

 

 

_____ Resolução CD/FNDE n. 028, de 14 de julho de 2005. Estabelece orientações e 

diretrizes para a assistência financeira suplementar a projetos educacionais no âmbito do 

Programa, para entidades privadas, sem fins lucrativos, e instituições federais, estaduais, 

municipais e privadas (sem fins lucrativos) de Ensino Superior (IES), que comprovem 

experiência em projetos de alfabetização e educação de jovens e adultos. Disponível em: 

www.portal.mec.gov.br/secad. Acesso em: 07 nov. 2008/jul. Brasília, 2005. 

 

http://www.portal.mec.gov.br/secad


309 

 

_____. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. SECRETARIA DE INFRA-

ESTRUTURA HÍDRICA Relatório de Viagem. Sem local: não publicado, 24 de junho de 

2004. 11 p.Técnico responsável Eng. Harry de Gauw. 

 

 

_____ Decreto n. 4.834, de 8 de setembro de 2003. Cria o Programa Brasil Alfabetizado, 

institui a Comissão Nacional de Alfabetização e a Medalha Paulo Freire, e dá outras 

providências. Revogado pelo Decreto n. 6.093, de 24 de abril de 2007. Brasília, 2003. 

 

 

_____. Plano Nacional de Educação. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 

Publicações, 2002. 144 p. 

 

 

_____. Lei n.º 9.394/96: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. UNDIME PB: João 

Pessoa: A União, 1998. 

 

 

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ministério da Educação. 

Brasília, 1989. 

 

 

CARTA DENÚNCIA DOS MORADORES DE PEDRO VELHO. Nota dos moradores do 

Sítio Pedro Velho, Aroeiras, 18 de fevereiro de 2002. 1 p. In OLIVEIRA Fernando Garcia 

(Coordenador); ANDRADE, Abel Francisco; SILVA, Osvaldo Bernardo da; LUCENA, Maria 

de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: situação da população atingida. Pedro 

Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 p. 

 

 

COLETIVO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA UFPB. A situação das famílias 

atingidas pela Barragem de Acauã: Release. Campina Grande, 22 de março de 2002. 3 p. In 

OLIVEIRA Fernando Garcia (Coordenador); ANDRADE, Abel Francisco; SILVA, Osvaldo 

Bernardo da; LUCENA, Maria de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: situação da 

população atingida. Pedro Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 p. 

 

 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE. “... Será um campo de concentração moderno?!”. Campina Grande, fevereiro de 

2004. In OLIVEIRA Fernando Garcia (Coordenador); ANDRADE, Abel Francisco; 

BERNARDO, Osvaldo; LUCENA, Maria de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: 

situação da população atingida. Pedro Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 

p. 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 

HUMANA. Relatório de visita ao Estado da Paraíba e aos assentamentos decorrentes da 

implementação da Barragem de Acauã. Sem local: não publicado, 07 de maio de 2007. 23 p. 

Humberto Pedrosa Espínola (Coordenador da Comissão Especial); João Paulo Dorini; Heloísa 

Pigatto (Relatores). Comissão criada pela resolução n. 26/2006. 

 



310 

 

DECLARAÇÃO DE CURITIBA, março de 1997. In REDE INTERNACIONAL DE RIOS. 

Guardiões dos Rios: Guia para Activistas. Berkeley, CA USA, International Rivers Network, 

2000. p. 38-39. 

 

 

DECLARAÇÃO DE MANIBELI, junho de 1994. In REDE INTERNACIONAL DE RIOS. 

Guardiões dos Rios: Guia para Activistas. Berkeley, CA USA, International Rivers Network, 

2000. p. 36-38. 

 

 

DECLARAÇÃO DE SAN FRANCISCO, junho de 1988. In REDE INTERNACIONAL DE 

RIOS. Guardiões dos Rios: Guia para Activistas. Berkeley, CA USA, International Rivers 

Network, 2000. p. 34-35.  

 

 

DECLARAÇÃO DE WALKER CREEK, julho de 1988. In REDE INTERNACIONAL DE 

RIOS. Guardiões dos Rios: Guia para Activistas. Berkeley, CA USA, International Rivers 

Network, 2000. p. 40-41. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. SEMARH. SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 

DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS. Relatório: Situação 

atual das Comunidades da Barragem de Acauã. João Pessoa, SEMARH, 2004. 6 p. 

 

 

_____. SEMARH. SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO MEIO AMBIENTE, DOS 

RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS. Estudo de Impacto Ambiental da Barragem de 

Acauã (EIA). Vol. I. João Pessoa: SEMARH, 2000. 266 p. 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA. 

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. Minuta do Termo de 

compromisso de ajustamento de conduta e assunção de obrigações celebrado perante o 

Ministério Público Federal na Paraíba. Sem local: não publicado, sem data. 5 p. 

 

 

QUINTA CONFINTEA. Conferência Internacional sobre a Educação de Jovens e Adultos (V: 

1997: Hamburgo, Alemanha): Declaração de Hamburgo: Agenda para o Futuro. Brasília: 

SESI/UNESCO, 1999. Série Educação do Trabalhador. 

 

 

RELATÓRIO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES ATINGIDOS 

POR BARRAGENS, Relatório do 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores Atingidos por 

Barragens. 1989. 

 

 

 

 

 



311 

 

SEGUNDA CONFERÊNCIA NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO. 

Declaração final (versão plenária): por uma política pública de educação do campo. 

Documento resultante da conferência ocorrida de 2 a 6 de agosto de 2004, em Luziânia, Goiás. 

Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaodocampo/conferencia.pdf>. Acesso em: 

25 out. 2008. 

 

 

UFCG. CONSELHO UNIVERSITÁRIO. CÂMARA SUPERIOR DE ENSINO. Resolução n. 

05, de 2009. Altera a estrutura curricular do Curso de Graduação em Pedagogia – 

Licenciatura, do Centro de Humanidades, Campus de Campina Grande, fixada pela Resolução 

CONSEPE/UFPB n. 16/1984, e dá outras providências. Coleção de Resoluções da Câmara 

Superior de Ensino do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande, PB, abril/2009. Disponível em: www.ufcg.edu.br/. Acesso em: 07 

de maio de 2010. 

 

 

XIII ASSEMBLÉIA DAS PASTORIAS SOCIAIS E REGIONAS NE II. CNBB. Moção de 

apoio aos atingidos pela Barragem de Acauã, na Paraíba. Lagoa Seca, 28 de fevereiro de 2004. 

In OLIVEIRA Fernando Garcia (Coordenador); ANDRADE, Abel Francisco; SILVA, Osvaldo 

Bernardo da; LUCENA, Maria de Fátima de Araújo. Dossiê Barragem de Acauã: situação da 

população atingida. Pedro Velho, Aroeiras: não publicado, 19 de abril de 2007. 20 p. 

 

 

REFERÊNCIAS ENTREVISTAS E PALESTRAS 

 

 

COSTA, De la. Panorama Geral da Política Energética. Palestra proferida no 2º 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR 

BARRAGENS – MAB, Brasília, DF, outubro de 2007. 

 

 

GOMES, M. P. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

LUCENA, M. F. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. 

Campina Grande, 19 de setembro de 2008. 

 

 

NUNES, J. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007. 

 

 

PAULINO, I. C. A atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens na educação de jovens 

e adultos. Palestra proferida no Curso de Formação e Atualização: sistematizando 

informações para subsidiar a elaboração do projeto político-pedagógico para a educação de 

http://www.portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaodocampo/conferencia.pdf
http://www.ufcg.edu.br/


312 

 

jovens e adultos das comunidades atingidas pela Barragem de Acauã. Campina Grande, 18 set. 

2008. 

 

 

SANTOS, J. Entrevista concedida a Edileuza Rodrigues. Brasília, Distrito Federal. 29 de 

outubro de 2007.  

 

 

SANTOS, M. A. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. 

Brasília, Distrito Federal. 28 de outubro de 2007.  

 

 

SANTOS, R. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007. 

 

 

SANTOS FILHO, J. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. 

Brasília, Distrito Federal. 28 de outubro de 2007.  

 

 

SILVA, A. Entrevista concedida a Edileuza Rodrigues. Brasília, Distrito Federal. 29 de 

outubro de 2007.  

 

 

SILVA, C. A. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

SILVA, C. F Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

SILVA E. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007. 

 

 

SILVA, J. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

SILVA, M. C. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

SILVA, M. J. Entrevista concedida a Edileuza Rodrigues. Vila Nova de Pedro Velho, 

Aroeiras, 06 de maio de 2008. 

 

 

_____. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, Distrito 

Federal. 29 de outubro de 2007a. 



313 

 

_____. Entrevista concedida a Edileuza Rodrigues. Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, O4 

de março de 2007b. 

 

 

SILVA, M. M. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007. 

 

 

SILVA, M. T. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007. 

 

 

SILVA, O. B.. A atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens na educação de jovens e 

adultos. Palestra proferida no Curso de Formação e Atualização: sistematizando informações 

para subsidiar a elaboração do projeto político-pedagógico para a educação de jovens e adultos 

das comunidades atingidas pela Barragem de Acauã. Campina Grande, 18 de setembro de 

2008. 

 

 

_____. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Vila Nova de 

Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 06 de maio de 2008. 

 

 

_____. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Vila Nova de 

Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. O4 de março de 2007. 

 

 

SILVA, R. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007. 

 

 

SILVA, V. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. Brasília, 

Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

VALENTE, M. P. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. 

Brasília, Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

VASCONCELOS, M. J. Entrevista concedida a Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros. 

Brasília, Distrito Federal. 29 de outubro de 2007.  

 

 

REFERÊNCIAS DE FOTOGRAFIAS 

 

 

MEDEIROS, Edileuza Custódio Rodrigues de. Foto Barragem de Acauã: estrutura do 

barramento, Vila Melancia, Itatuba, Paraíba. 2008a. 1 fot. Color. digital. 



314 

 

_____. Foto Barragem de Acauã: sangradouro e rio Paraíba a jusante, Vila Melancia, Itatuba, 

Paraíba. 2008b. 1 fot. Color. digital. 

 

 

_____. Foto Barragem de Acauã: lago formado próximo ao barramento e à Vila Melancia, 

Itatuba, Paraíba. 2008c. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Coloração esverdeada das águas da Barragem de Acauã: proximidades da Vila 

Melancia, Itatuba, Paraíba. 2008d. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Ilustração das condições precárias de manutenção, no entorno do 

barramento de Acauã: proximidades da Vila Melancia, Itatuba, Paraíba. 2008e. 1 fot. Color. 

Digital. 

 

 

_____. Foto Rio Paraíba a jusante da barragem de Acauã: proximidades da Vila Melancia, 

Itatuba, Paraíba. 2008f. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Vista parcial da Vila Cajá, Itatuba, Paraíba. 2008g. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS.  Imagem: logomarca do Movimento 

dos Atingidos por Barragens. s/d. Disponível em: www.mabnacional.org.br. Acesso em: 21 

out. 2008. 

 

 

_____. PARAÍBA. Foto Escola em uma casa de Placa, Vila Cajá, Itatuba, Paraíba. 2010. 1 

fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Unidades habitacionais de Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 

2009. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Exercitando o traçado de letras e numerais: aula de alfabetização de jovens e 

adultos em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 2006b. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Cartazes afixados em uma sala de aula de alfabetização de jovens e adultos: 

trabalhando com receita culinária, quadro de frequência e contrato de convivência, em Vila 

Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 2006c. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Cartazes afixados em uma sala de aula de alfabetização de jovens e adultos, 

em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 2006d. 1 fot. Color. Digital. 
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_____. Fotos Atividade de formação de palavras durante aula de alfabetização em Vila 

Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 2006e. 1 fot. Color. Digital. 

 

 

_____. Foto Cartazes com embalagens de produtos afixados numa sala de aula de 

alfabetização em Vila Nova de Pedro Velho, Aroeiras, Paraíba. 2006f. 1 fot. Color. Digital. 
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