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O aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis para a geração de hidreletricidade tem sido, no Brasil, a
alternativa privilegiada no sentido de equacionar a questão posta pela necessidade de fornecer uma infraestrutura
básica para a expansão da economia, nos moldes do modelo vigente no país. Em função dessa opção tecnológica, o
Estado brasileiro, através da Eletrobrás e de suas concessionárias (1), promoveu, ao longo das duas últimas décadas; a
inundação de vastas extensões do território nacional e o deslocamento compulsório de seus milhares de habitantes:
foram alagados 23.847 km 2 e retiradas dos locais onde viviam e produziam mais de 200 mil pessoas, em sua maioria
camponeses (2).

A inundação de milhares de hectares de terra e de outros recursos naturais (utilizados ou potencialmente
aproveitáveis para outras finalidades, como a produção de alimentos e as atividades extrativas), decorrente do
privilegiamento dessa forma de geração de energia, representa, no que concerne ao país como um todo, a redução do
estoque de alternativas disponíveis de apropriação do território. Para aqueles que viviam e produziam nesses territórios,
os efeitos desse tipo de opção se configuraram de outra -forma, uma vez que a inundação de vastas extensões de terra
incidiu sobre o uso efetivo que dela faziam.

Neste texto (3) me proponho a analisar as implicações desse tipo de acontecimento - o avanço das águas sobre
o território nos marcos da política de geração de hidreletricidade - para os camponeses que viviam e produziam na
região do Vale do rio São Francisco, onde foi implantada á barragem de Sobradinho. Construída entre 1973 e 1978
pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) (4) e destinada a gerar 1.050 MW e a regularizar o curso do
rio, á barragem implicou a formação de um reservatório de 4.214 km2; o deslocamento de 70 mil pessoas, 80% das
quais camponeses;.e a inundação das sedes municipais e de parte do território de quatro municípios: Casa Nova,
Remanso, Pilão Arcado e Sento Sé.

O interesse do caso Sobradinho reside na possibilidade de - através dele e do contraste com outros casos
ocorridos no Brasil - chamar a atenção para o fato de que os efeitos de um acontecimento como o avanço das águas
(especificamente os que incidem sobre as condições sociais de produção) não estão contidos apenas no acontecimento
em si, mas são mediatizados pelas relações que os grupos sociais concretos mantêm com o território. Historicamente e
culturalmente construídas, essas relações não estão dadas nem são idênticas onde quer que se decida erigir uma
barragem. Assim, se a inundação do território indispensável à formação do reservatório representou, no caso
Sobradinho, a destruição da base física sobre a qual se estruturava todo um sistema de produção (em função das
relações que os camponeses mantinham com o rio), o mesmo não poderia ser dito da região do Alto Uruguai, no Sul do
Brasil, a ser inundada pela barragem de Itá, a cargo da Eletrosul (5). Não tendo com o território o mesmo tipo de
relação que os camponeses de Sobradinho, os camponeses do Alto Uruguai sofrerão outras conseqüências em função
do avanço das águas, mas não terão necessariamente inviabilizada a possibilidade de reproduzirem seu sistema de
produção. Tal sistema não depende tanto da especificidade do território, como em Sobradinho. Daí que Sobradinho,
comparado a outras situações, se configura como um caso estratégico, na medida em que permite, de um lado,
ressaltar o fato de que a mesma opção tecnológica - geração de hidreletricidade - não produz necessariarriente os



mesmos efeitos e, de outro, fornecer elementos para que se formule, de forma mais adequada do que a noção vulgar de
"impactos" sugere, o modo como esses efeitos são produzidos.

Mas vai mais além o interesse pór Sobradinho. Se o afianço das águas inviabilizou a reprodução de condições
sociais de produção, em função das relações particulares que os camponeses mantinham com o território, a retomada
do processo produtivo para os que lá viviam e lá permaneceram (6) esteve marcada por uma série de limitações
referentes ao patrimônio disponível (redução das terras úmidas e áreas de pastagem). Contrastado com o caso do Alto
Uruguai, onde os campopeses conseguiram, antes que fosse iniciada a construção da barragem de ltá, assegurar
condições para reposição do património a ser submerso (7), o caso Sobradinho é revelador do fato de que determinados
efeitos não resultam apenas da opção tecnológica de geração de hidreletricidade. Assim, mais do que a decisão de
acumular água num reservatório para produzir energia, a maneira como aqueles empenhados na implantação da
barragem procederam frente aos camponeses, a dinâmica dessas relações, a entrada em cena de outros grupos de
interesse, é que fizeram com que, em Sobradinho, os camponeses enfrentassem, para além da perda da possibilidade
de reproduzirem seu modo de vida, inviabilizado pela inundação do território, inúmeros outros constrangimentos.
Nesse sentido, o caso também se reveste de interesse: através dele se pode perceber o quanto os efeitos de uma
determinada opção tecnológica são também o produto das relações sociais concretas, dos enfrentamentos e dos
conflitos, efeitos esses que em geral escapam às avaliações tópicas produzidas com base em manuais simplificados e
simplificadores do "social" (8).

A partir da perspectiva de que, através da análise de um caso e de sua comparação com outros, é passível fazer
avançar o conhecimento a respeito das implicações de determinadas opções tecnológicas impostas à sociedade (9),
elaborei este texto. Meu ponto de partida será a descrição dás condições sociais em que viviam os camponeses antes do
fechamento do reservatório. Somente à luz dessa descrição é possível compreender o significado da construção de
Sobradinho. Em seguida, dirigirei minha atenção para as condições em que se deu o deslocamento compulsório, a
reinserção no território e a retomada do processo produtivo. Meu foco são as condições sociais de produção, e a
comparação com outros casos se constitui num recurso para, ao mesmo tempo, assinalar a singularidade de
Sobradinho, apontar para outras possibilidades e relativizar generalizações apressadas (10).

As formas tradicionais de apropriação do território

Região de colonização antiga, ocupada desde o século XVI pelos criadores de gado que abasteciam o litoral, o
Vale do São Francisco (11), no período que antecede a construção da barragem de Sobradinho, tinha uma população
rarefeita e majoritariamente camponesa. Concentrados espacialmente nas margens do rio São Francisco, áreas úmidas
daquele trecho do semi-árido brasileiro (12), e distribuídos em povoados de diferentes dimensões, localizados ao longo
do rio, os camponeses estavam inseridos num sistema de produção estruturado fundamentalmente em função dos
movimentos do rio. Tal sistema consistia numa combinação de agricultura, pecuária e pesca (13).

Praticavam aqueles camponeses dois tipos de agricultura. Uma era a agricultura nos lameiros, isto é, nas terras
que o rio anualmente fertilizava nas cheias e deixava a descoberto nas vazantes - produziam para sua subsistência e
para o mercado regional sobretudo nesses lameiros. Também praticavam uma agricultura de chuvas nas áreas secas
próximas ao rio, complementar à primeira no que se refere ao calendário agrícola.

A fertilidade resultante do húmus depositado pelo rio em suas cheias anuais assegurava a produtividade dos
terrenos. O trabalho dispendido pelo camponês e pelos membros do seu grupo doméstico, com o auxílio de
instrumentos simples, era suficiente para gerar a produção. Apenas nos momentos da colheita, realizada no início da
cheia, era necessário o aumento da intensidade do trabalho, pois tratava-se de acelerá-la ante o avanço das águas.

Os camponeses tinham acesso aos lameiros mediante um sistema de pagamento anual de determinada quantia
em dinheiro às prefeituras locais, que administravam as ilhas onde estavam situados esses terrenos. Na medida em que
controlavam politicamente as prefeituras, as elites locais, constituídas pelos grandes fazendeiros, controlavam também
o acesso àquelas terras. Esse controle, no entanto, mediatizado pelo controle do poder político, se distinguia daquele
mais direto que os fazendeiros exerciam sobre os lameiros situados em suas propriedades. A esses terrenos tinham
acesso os agregados, i.e., os camponeses submetidos aos fazendeiros pela moradia no interior das grandes fazendas.



Em função das condições favoráveis que ofereciam ao exercício da agricultura, os terrenos dos lameiros eram
altamente valorizados e disputados pelos camponeses. No interior das fazendas, a agricultura camponesa competia com
a pecuária do grande fazendeiro, pois os terrenos de lameiro viabilizavam a formação de excelente pastagem para o
gado. As dimensões dos terreiros de lameiro utilizados pelos grupos domésticos, dentro e fora das fazendas, eram
reduzidas, mas de alguma forma geralmente todos os camponeses tinham acesso a eles.

A agricultura de chuvas era praticada nas áreas mais elevadas, que o rio não atingia por ocasião alas cheias,
tanto nas ilhas como na terra firme. Embora dependente das chuvas, a agricultura nesses terrenos se beneficiava da
umidade resultante da proximidade do rio. Secundária em relação à agricultura de vazante, pois em termos
comparativos esses terrenos eram menos férteis que os dos lameiros, a agricultura de chuvas era exercida em terras
devolutas ou públicas, eventualmente em terras em relação às quais os camponeses dispusessem de títulos de
propriedade e ainda no interior das fazendas por aqueles vinculados aos fazendeiros por relações de agregacia.

A atividade agrícola estava associada à criação de gado, cabras, ovelhas e porcos. Os rebanhos utilizavam como
pastagem as áreas comuns que circundavam os povoados, sendo costume manter cercadas as lavouras e soltos os
animais. Nos períodos de seca, quando as pastagens naturais escasseavam, os camponeses asseguravam a alimentação
da criação em roças especialmente mantidas para este fim, contíguas às roças de chuva. Como em outros grupos
camponeses, o gado era objeto de um investimento e funcionava como um instrumento de poupança (14), visando à
acumulação. A posse de um rebanho numeroso era sinal de prestigio e um indício da riqueza relativa de seu dono (15).

A pesca era praticada no rio e sobretudo nas lagoas, numerosas naquela região do Vale. Quando o rio vazava
depois da cheia, as lagoas se tomavam extremamente piscosas. Camponeses de diversos povoados se deslocavam para
as suas bordas, acompanhados de suas famílias, e iniciavam a pesca anual. O produto dessa atividade era vendido aos
comerciantes locais e os recursos assim acumulados investidos na melhoria das condições de produção na agricultura
e, sempre que possível, em gado. A pesca nas lagoas era controlada pelas prefeituras, quando situadas em terrenos
públicos, ou pelos fazendeiros, quando situadas dentro de seus domínios (16).

Nem todos os camponeses realizavam plenamente a combinação dos dois tipos de agricultura, pecuária e
pesca. Não apenas os agregados residentes no interior das fazendas dificilmente a completavam, como também entre
os camponeses residentes nos povoados havia diferenças internas. Tais diferenças, decorrentes da
possibilidade/impossibilidade de completar o ciclo, se expressavam no tamanho dos rebanhos, no volume da produção,
na capacidade de assegurar um patrimônio para os filhos que se casavam. Não sendo objeto deste texto analisar as
causas dessas diferenças elas estão aqui assinaladas para indicar que embora nem todos exercessem plenamente a
combinação, a possibilidade de realizá-la configurava o camponês bem-sucedido, o que dispunha de boas "condições"
(17). Nesse sentido, era um modelo a ser alcançado.

Esse modelo da excelência camponesa, no entanto, estava estruturado em função do rio São Francisco. Era o rio
que assegurava a fertilidade dos lameiros e a umidade das roças de chuva; era também pela mediação da produção
agrícola por ele viabilizada, naquelas condições técnicas de produção, que se asseguravam os alimentos para os
rebanhos nas épocas de seca; era o rio, cujas cheias tornavam piscosas as lagoas, que criava condições favoráveis para
a pesca abundante viabilizando assim uma espécie de cash-crop para aqueles camponeses.

Estratégico na estruturação do sistema de produção, o rio era também a principal via de transporte dc que se
serviam os camponeses. Era ainda, conforme o demonstra Martins-Costa (1989a), o principal indicador na constituição
dos referenciais de tempo e espaço; seus movimentos eram utilizados para assinalar as épocas do ano, as diferenças
entre os anos, os momento oportunos para as comemorações religiosas, e a distância / proximidade em relação à sua
borda era utilizada para estabelecer as hierarquias no interior do espaço Nesse sentido, sua importância transcendia a
esfera da produção e contaminava toda a vida social.

Nada do que foi descrito aqui para o Vale do São Francisco seria aplicável à região do Alto Uruguai onde a
Eletrosul constrói a hidrelétrica de ltá. Ocupada a partir do início do século XX por descendentes de imigrantes
europeus (alemães, italianos e poloneses), a área a ser alagada pela barragem é uma zona de forte densidade
demográfica (114 habitantes por km2; uma das mais altas no meio rural do país), em contraste con a baixa densidade
do Vale do São Francisco. Os camponeses que constituem a população a ser deslocada no Alto Uruguai são pequenos



proprietários que se dedicam à policultura e à criação de suínos e aves, vinculados, através dessa criação, á
agroindústria de produção de alimentos (18). Diferentemente dos camponeses do Vale do São Francisco, que, para
completar o ciclo de produção estruturado em função do rio, têm de fazer uso de parcelas não-contíguas do território
(ilhas, terra firme, áreas de pastagem e lagoas), os camponeses do alto Uruguai completam o ciclo da produção nos
limites de suas propriedades. A proximidade do rio Uruguai e de seus afluentes assegura a fertilidade relativa dos
solos, como em outras regiões próximas às margens de rios, mas, para além desse fato, o rio não é um referencial na
estruturação do sistema de produção. Nesse sentido, pode-se afirmar que a proximidade do rio é indiferente no que
concerne à reprodução de tal sistema, que parece depender muito mais do patrimônio fundiário, do crédito bancário, da
rede de estradas, da política de preços para os produtos agrícolas, do seguro da produção etc. (Sigaud, 1988).

O enchimento do reservatório de Sobradinho representou a liqüidação das bases físicas sobre as quais se
estruturava o sistema de produção aqui descrito. As ilhas foram submersas e com elas os terrenos de lameiro, e as
águas do lago não mais depositam húmus nas suas margens. As lagoas desapareceram e com elas a possibilidade do
exercício da pesca, nos termos em que era praticada. A pecuária, na medida em que articulada a todo esse sistema de
produção, que se desestruturá com o avanço das águas, se inviabiliza: os rebanhos não dispõem mais do mesmo tipo
de pastagem e sua ampliação, se torna complicada com a perda do cash-crop (a pesca nas lagoas).

A possibilidade de reprodução do mesmo sistema de produção forçosamente só seria possível a montante do
reservatório, i.é, naquelas áreas em que o curso do rio não foi alterado. A jusante, tal tránsposição seria inviável, uma
vez que ó próprio enchimento do lago - e sua destinação para geração de energia eregíalarização do curso do São
Francisco - alterou as cheias e as vazantes e o material, fertilizante transportado pelas águas. A área a montante do
reservatório, no entanto, era habitada (e seus lameiros disputados como aqueles da região de Sobradinho), inexistindo
terras disponíveis para que se processasse uma transferência nnaciçá da população. Assim, para efeito do que se deseja
assinalar aqui, o enchimento do lago de Sobradinho expropriou os camponeses que lá viviam da possibilidade de
reproduzirem o sistema de produção ao qual estavam tradicionalmente habituados.

Voltando a Itá (no sentido de, através da comparação, destacar a singularidade de Sobradinho), observa-se que
a subida das águas do rio Uruguai, naquela região de serras, dificilmente afetará de forma tão intensa as condições
sociais de produção. Não dependendo das particularidades da base física, tais condições poderão se reproduzir em
outros territórios. Uma vez garantidas, como foi assinalado, as condições de reposição do patrimônio, é previsível que
os camponeses deslocados pela barragem de Itá consigam prosseguir como camponeses e reproduzir as condições
sociais de produção nos termos de suas tradições. A subida das águas irá desestruturar povoados, dividi-los ao meio,
isolá-los, provocar a diáspora de grupos étnicos (19), destruir patrimônios coletivos (20) e causar inúmeros outros
efeitos, que serão vividos de forma dramática por aquelas populações. Mas não é previsível que lá ocorra algo
semelhante ao que aconteceu em Sobradinho. Se em Itá um acordo é suficiente para assegurar as condições de
reposição do patrimônio, em Sobradinho nenhum acordo desse tipo seria viável. Um acordo que garantisse o
patrimônio daqueles camponeses, um patrimônio que não se estruturava na propriedade privada, mas em formas
singulares de apropriação do território, equivaleria à renúncia dê fazer o reservatório, de inundar aquele trecho do rio
para gerar energia.

A retomada do processo Produtivo

Instados num primeiro momento a abandonar a área do reservatório e a realizar o que se poderia denominar
uma administração individual de seu próprio destino (21), algumas centenas de camponeses efetivamente o fizeram,
mas a maioria permaneceu nos povoados durante o período de obras civis, até o enchimento do lago. Pressionada pelo
Banco Mundial (que financiava a obra) a prover uma solução "coletiva" e, portanto, a administrar a reinserção da
população no território, a CHESF oferece aos camponeses uma alternativa num Projeto de Colonização localizado a
700 km de onde viviam è distante do São Francisco. Referidos como eram ao rio e tendo, desde o início, expressado
que era sua intenção prosseguir perto de sua margem, os camponeses recusaram essa segunda "solução". Assim, às
vésperas do avanço das águas, a Companhia se vê às voltas com a necessidade de providenciar "núcleos de
reassentamento", termo utilizado para nomear os povoados por ela construídos, e de instalar a população na borda do
lago, a terceira "solução" e aquela que contemplou o maior número de pessoas (22). E é sobre as condições sociais de
produção dos que ali permanecem que dirijo agora a minha atenção, procurando ressaltar as mediações que
contribuíram paia configurar a situação em que hoje se encontram aqueles campóneses.



O significado da construção de uma barragem, para aqueles que serão deslocados, não é evidente em si mesmo
(23). Apresentada pelos responsáveis da CHESF como uma grande obra, que proporcionaria empregos e levaria o
"progresso" paia aquela região isolada - pois era assim que a percebiam - do rio São Francisco, a barragem de
Sobradinho era a rigor uma abstração para os camponeses. Na ausência de mediadores que relativizassem a forma
positiva como a barragem lhes era apresentada, os camponeses não tinham por que colocar em questão uma obra de
significado nebuloso: bastava-lhes afirmar a intenção de permanecer na beira.

Inúmeras evidências indicam que os camponeses não avaliavam o significado da construção de Sobradinho,
nem as implicações do enchimento do re servatório sobre seu modo de vida tradicional. Não dispondo de parâmetros
que lhes permitissem dimensionar a intensidade das transformações que aquele acontecimento - o avanço das águas -
produziria sobre suas vidas, tenderam a interpretar os fatos a partir de suas formas tradicionais de percepção do mundo
social. Assim, duvidaram até mesmo do enchimento definitivo do lago (24), percebendo aquele acontecimento
conforme o demonstra Martins-Costa (1989), como uma cheia excepcional, tal qual outras que haviam presenciado, e,
portanto, reversível. E não apenas o intepretaram de forma tradicional como, ainda, segundo Martins-Costa (1989),
recorreram às práticas usualmente adotadas nas grandes cheias quando as águas do rio represado começaram a invadir
os povoados.

A demora em se definir uma "solução" para "população rural" e o desconhecimento por parte dos camponeses
das implicações da obra (numa conjuntura de forte repressão política, o que certamente inviabilizou a estruturação de
formas organizadas de oposição à CHESF) influiriam decisivamente nas condições futuras de retomada do processo
produtivo. Recorrem novamente à comparação com o caso de Itá, é possívol destacar como os acontecimentos
desencadeados pela decisão de gerar energia, através do represamento das águas, podem seguir outros rumos.

Em Itá, assim como na barragem de Machadinho, a ser construída alguns quilômetros acima, na mesma bacia,
tão logo se tornou pública, em 1979, a decisão de aproveitamento hidrelétrico do rio Uruguai estruturou-se um
movimento de oposição entre os camponeses. Articulado pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (25) e por setores
das Igrejas Católica e Protestante de Confissão Luterana, este movimento resulta na criação da Comissão Regional de
Atingidos por Barragens (CRAB). Tal comissão, através de diferentes formas de luta (manifestações, abaixo-
assinados, seqüestro de funcionários da empresa) conseguiu mobilizar grande número de camponeses atingidos e
logrou, em 1987, a assinatura do acordo acima referido, cuja importância pode ser medida pelo fato de que, pela
primeira vez na história das relações entre as empresas estatais de geração de energia e as populações a serem
removidas, as condições de deslocamento são definidas antes do início da obra.

A conjuntura política em que se estrutura a oposição a Itá e Machadinho, menos repressiva que aquela de
Sobradinho (26), contribuiu favoravelmente para que os acontecimentos no Sul do Brasil tomassem outro rumo. Mas
outros elementos foram também decisivos. Entre eles vale destacar o fato de que alguns resultados desastrosos, do
ponto de vista da população rural, ocorridos em barragens na região, eram do conhecimento dos camponeses. Através
dos meios de comunicação e das redes de parentesco, os camponeses do Alto Uruguai tinham informações a respeito
das "agruras" de seus parentes, e de camponeses como eles, nos episódios da construção das hidrelétricas de Passo
Real e Itaipu (27). Havia assim, em função da existência de parâmetros, ausentes em Sobradinho, uma desconfiança
difundida diante das intenções da Eletrosul de deslocá-los da área. Essa predisposição foi habilmente mobilizada pela
CRAB, que ao longo de toda a década de 80, através de inúmeras iniciativas políticas, conseguiu ir desnaturalizando o
sentido de "progresso" geralmente atribuído à construção de barragens. Apoios políticos importantes, fornecidos por
parlamentares eleitos com os votos daqueles camponeses, também contribuiriam para fortalecer o movimento contrário
à Eletrosul. Em Sobradinho não apenas não chegou a se estruturar um movimento contrário à barragem, durarante o
período da construção, como a mobilização ocorrida entre os representantes eleitos se deu mais no sentido da
preservação dos interesses das elites locais, os quais eventualmente podem até ter coincidido com os dos camponeses.

Para além das mediações políticas, outros elementos parecem ter interferido nos acontecimentos rio Sul do país.
Na medida em que o acesso à terra era assegurado pela propriedade privada, os camponeses de Itá dispunham de
condições em princípio mais favoráveis que as dos camponeses de Sobradinho: os primeiros só poderiam ser
desalojados se fossem indenizados. Se em Sobradinho a maioria não detinha a propriedade privada, mas uma relação
de apropriação real de diferentes parcelas do território, no Alto Uruguai a maioria era constituída de proprietários. A
indenização - imposta pela legislação em vigor - deveria, necessariamente, contemplar o património de que dispunham,



cuja garantia era o título de propriedade. As condições e o valor da indenização é que estavam em discussão, mas não
havia dúvida quanto à legitimidade dos direitos dos camponeses. No caso de Sobradinho, apenas as benfeitorias foram
indenizadas. Faltaram o título de propriedade e o interesse da CRESF (que podia se apoiar na omissão da legislação
brasileira em relação a formas não-convencionais de apropriação da terra) em compensar os camponeses por todas as
parcelas do território de que seriam privados com o enchimento do lago: as ilhas, as lagoas, as áreas comuns de
pastagens.

Desconfiados das intenções da Eletrosul, cientes dos problemas gerados pela construção de barragens,
amparados pela legislação enquanto proprietários e organizados na CRAB, os camponeses do Alto Uruguai gozavam,
em relação aos de Sobradinho, de uma posição relativamente mais favorável para enfrentar a companhia (28) e fazer
prevalecerem alguns de seus interesses. Entre eles figura a reposição de seu patrimônio em terras, o que deverá
acontecer, salvo ruptura unilateral do acordo firmado. Limitando-se aqui aos efeitos sobre as condições .sociais de
produção, poderia afirmar que, por não dependerem das particularidades do território e por terem garantida a reposição
do patrimônio, os camponeses do Alto Uruguai - que certamente enfrentarão obstáculos na retomada do processo
produtivo, uma vez que deslocados - não experimentarão nada semelhante ao que ocorreu em Sobradinho.

Tendo insistido em permanecer perto do rio, os camponeses de Sobradinho foram instalados em novos
povoados na borda do lago e receberam, da CHESF, lotes de terra de 10 hectares em média. Do total de lotes
recebidos, 60% não possuem testada para o lago. Grandes extensões de terra já haviam sido privatizadas quando a
CHESF decidiu finalmente instalar os camponeses, razão pela qual, além de expropriados das condições sociais
tradicionais de produção, estes foram também expropriados, em sua maioria, do acesso à água, recurso estratégico para
viabilizar a agricultura numa região seca como a caatinga nordestina (29).

A privatização de grandes extensões de terra por fazendeiros da região, políticos, membros das elites locais e
grupos de fora atraídos pelos investimentos do Estado em infra-estrutura (sobretudo estradas), parece ter se processado
durante todo o período de construção da barragem. Enquanto os camponeses - sem suspeitar das implicações da obra e
interessados apenas em continuar a viver como sempre o haviam feito, i.e., perto do rio - aguardavam a definição de
seu destino, aquilo que viria a ser a borda do lago foi sendo progressivamente apropriado. Só no município de Sento
Sé, que ocupa toda a margem direita do lago, o número de imóveis entre 100 e 500 hectares passou de 77 para 579, e
entre 500 e 1.000 hectares de 14 para 144, e a  área total dos imóveis aumentou, respectivamente, 8,09 vezes e 10,45
vezes entre os anos de 1972 (antes da construção da barragem) e 1984 (30). Foi esta privatização de terras, realizada
com a tolerância da companhia encarregada da geração de energia, detentora naquele período do controle do território,
que se constituiu no principal obstáculo ao acesso à água e em fator determinante da redução de áreas de pastagem. Se
a formação do lago de Sobradinho necessariamente liquidaria as bases físicas sobre as quais se estruturava o sistema de
produção, não necessariamente a instalação dos camponeses na borda do lago teria de se dar com tantas limitações.
Outro tivesse sido procedimento da CHESF em relação aos camponeses, e tivessem eles próprios se dado conta da
necessidade de assegurar desde o início o acesso à água, a situação hoje em Sobradinho seria distinta. Da mesma
forma, como a construção de Itá necessariamente desalojaria os camponeses, não tivessem eles se organizado para
impor as condições de seu deslocamento, este certamente se faria em condições mais desfavoráveis (31). É nesse
sentido que os casos contrastados são reveladores de que o curso dos acontecimentos depende não apenas da decisão
de geração de energia, mas das relações reais que se estabelecem entre as empresas, a população e os grupos de
interesse.

Em Sobradinho, a retomada do processo produtivo exigiu dos camponeses uma mudança significativa de suas
práticas habituais e os constrangeu a uma modernização compulsória, a qual se realizou em condições bastante
desfavoráveis. No momento do deslocamento, os camponeses encontravam-se descapitalizados: as indenizações
contemplaram apenas as benfeitorias, foram consideravelmente baixas e acabaram sendo consumidas na alimentação,
pois no ano da mudança não houve colheita (32). A perda de um número expressivo de cabeças de gado - que se
constitui na principal reserva daquele campesinato - durante a transferência agravaria ainda mais a descapitalização.

Apenas a agricultura de chuvas era viável nos lotes que receberam. Para contornar essa limitação, tornava-se
imperiosa a irrigação. A CHESF não tomou iniciativas no sentido de assegurá-la, sob a alegação de que seu custo seria
elevado, havendo ainda evidências de que os camponeses foram considerados praticantes de uma agricultura pouco
rentável para dela se beneficiarem (33). Mas a irrigação foi incorporada pelos camponeses, os quais, recorrendo ao



crédito bancário, adquiriram os motores necessários para implantá-la. Para fazer face ao custo dos empréstimos,
tiveram que adotar culturas comerciais, sobretudo a de cebola, e com elas os pacotes tecnológicos (insumos) que em
geral acompanham os financiamentos.

Na medida em que a irrigação só era viável nos lotes com acesso à água, processou-se um abandono
progressivo dos lotes distantes do lago, salvo naquela localidade onde, com auxilio de recursos externos, foi possível
construir canais de irrigação. O abandono dos lotes não equivaleu a um abandono da agricultura, pois aqueles que o
fizeram lograram, através de diferentes estratégias, acesso à borda do lago. Isso se fez através da rede de parentesco
(com os parentes aquinhoados com lotes de borda cedendo parte a irmãos, filhos, genros ou cunhados); através de
mecanismos de compra e venda; e através da ocupação de áreas ainda disponíveis (34).

A proximidade da borda viabiliza não apenas a irrigação, mas o acesso à vazante do lago, i.e., às terras úmidas
deixadas a descoberto quando, em função de critérios técnicos, a CHESF decide liberar a descarga da barragem,
fazendo descer o nível das águas. Embora em nada se assemelhem aos lameiros do passado, pois não são fertilizados
pelo húmus e nem descobertos com a mesma regularidade (já que a vazante não depende dos movimentos naturais do
rio), tais terrenos são valorizados em função da sua umidade e porque representam de fato uma ampliação do estoque
de terras disponíveis, para além do lote. Nesses terrenos são cultivados os produtos ditos de subsistência, de ciclo
curto. Na parte irrigada dos lotes são cultivados os produtos comerciais e também os de subsistência de ciclo mais
longo, como a mandioca, e nas áreas dependentes apenas das chuvas começam a ser cultivados alguns produtos
comerciais, como a mamona, ao lado dos de subsistência (35). A possibilidade de cultivar na vazante do lago, em que
pese à irregularidade da subida/descida das águas e às implicações desse fato sobre as condições de previsibilidade em
relação às perspectivas de colheita (36), associada à possibilidade de fazer uso da irrigação, representam uma
superação efetiva da dependência estrita da agricultura de chuvas e, conforme o revelam os dados fornecidos por
Martins-Costa (1990c), permitem que o camponês diferencie suas colheitas ao longo do ano. Aqueles que conseguem
realizar os três tipos de agricultura parecem ser os que se encontram hoje em melhores "condições", como aqueles que
no passado completavam a combinação, guardadas as acentuadas descontinuidades em relação ao passado.

O cultivo de produtos estritamente comerciais, o crédito bancário, o uso de motores de irrigação e de insumos
significaram para os camponeses de Sobradinho uma mudança para outro patamar de produção (37). Em relação ao
passado do rio, quando, produzindo sem toda a parafernália tecnológica, abasteciam o mercado regional, encontram-se
hoje subordinados aos bancos, ao mercado nacional de insumos, ao preço dos combustíveis, ao mercado nacional de
produtos comerciais (através da cebola) e à agroindústria (através da mamona, cultura recentemente implantada ria
região). Nesse sentido, são mais vulneráveis que no passado, pois um insucesso na colheita pode significar a perda do
único patrimônio de que dispõem: o lote dado como garantia ao banco, o que efetivamente já tem ocorrido.

Os dados disponíveis não permitem ainda avaliar os efeitos de todas essas transformações sobre o volume de
produção. Há evidências de um aumento da agricultura comercial e da redução da agricultura de subsistência (38),
mas esta redução pode ser reversível. A diminuição do número de casas de farinha (39), onde se processa a
transformação artesanal da mandioca, talvez se constitua no indicativo mais seguro da queda da produção da cultura
que proporciona o principal item da dieta dos camponeses e de suas famílias.

No que se refere à pecuária, ela se realiza hoje em condições bastante distintas. A redução significativa das
áreas disponíveis de pastagem - cercados que estão os povoados - impõe aos camponeses uma limitação do número de
cabeças (40). Mantido solto no passado, o gado hoje tem de ser criado em áreas cercadas, o que obriga os camponeses
a renunciar ao uso agrícola de parte de seus lotes.

Finalmente, para concluir a comparação com o passado anterior à formação do reservatório, cabe assinalar que,
com a submersão das lagoas, a pesca perdeu o lugar de preeminência, a posição relativa que ocupava na combinação e
na reprodução daqueles camponeses. Eles ainda pescam, mas no lago, e essa atividade em nada se assemelha à pesca
nas lagoas, pelo que se pode depreender, contrapondo os dados de hoje às descrições do passado.

O tempo do rio ainda é hoje um referencial forte para os camponeses, que representam sua situação atual como
uma deterioração de suas condições de vida (41). Apesar desse sentimento de privação, conseguiram se reestruturar e
assegurar sua reprodução enquanto camponeses. Para que esse resultado se produzisse, a coesão no interior dos



agrupamentos familiares (42) parece ter sido decisiva, assim como o surgimento de associações no interior dos
povoados, que passaram a atuar como grupos de pressão junto a diferentes organismos do Estado, no sentido de forçar
a liberação de recursos para obras de infra-estrutura (canais de irrigação, estradas, escolas, postos de saúde) e para o
crédito.

Decorridos mais de dez anos do fechamento do reservatório, é possível afirmar que, apesar de todos os
constrangimentos a que foram submetidos, os camponeses conseguiram encontrar um modos vivendi na borda do lago.
Um modos vivendi que implica maior subordinação ao mercado; que se caracteriza por maior vulnerabilidade
(dependência da vazante do lago, das chuvas e dos bancos); que é mediatizado por novas formas de organização; que
vem sendo marcado por conflitos com os fazendeiros, em função do acesso à água (43). Se a razão pela qual foram
obrigados a se reestruturar foi a formação de um reservatório visando à geração de energia, sob a responsabilidade da
CHESF, o modo como se reestruturaram parece em nada ter dependido daquela empresa, salvo no que se refere aos
constrangimentos espaciais e à convivência forçada com fazendeiros. Foi através dos mecanismos próprios da
sociedade camponesa, da emergência de novas formas de organização e de determinados aportes oriundos de outros
órgãos do Estado que ocorreu a retomada do processo produtivo.

E se encontraram um modus vivendi é porque foram coagidos a isso. Não dispunham de alternativas, como os
camponeses deslocados pela barragem, de Tucuruí, no médio Tocantins, região amazônica. Confinados pela empresa
concessionária - a Eletronorte - a um pedaço de terra no interior de um loteamento, podem, como efetivamente muitos
o têm feito, abandoná-lo em busca de regiões onde possam reproduzir seu antigo modo de vida. Assim como em
Sobradinho, esses camponeses combinavam diferentes atividades para se reproduzir - agricultura, caça, pesca e
atividades extrativas - e faziam uso de parcelas não-contíguas do território. A fixação em lotes onde inexistem
condições de realização da combinação representa um constrangimento que se torna mais insuportável na medida em
que existem ainda áreas onde é possível exercê-la. A relativa abertura da fronteira da Amazônia viabiliza assim a
busca de alternativas, possibilidade essa excluída em Sobradinho.

Através da comparação, ainda que superficial, com o caso Tucuruí (44), é possível chamar a atenção para o fato
de que as possibilidades abertas aos camponeses deslocados pela inundação do território estão também mediatizadas
pela existência de alternativas reais de reprodução de seu antigo modo de vida. A inexistência de títulos de
propriedade, a necessidade de fazer uso de parcelas não-contíguas de território, o fato de terem uma relação singular
com esse território, que impunha a proximidade das matas, dos castanhais e dos igarapés, são elementos que
configuram a situação dos camponeses de Tucuruí como estruturalmente semelhante àquela dos de Sobradinho - assim
como o fato de que também em relação a eles a companhia usou de procedimentos semelhantes, entre os quais a
demora em definir seu destino. Não tinham, no entanto, uma relação com o território a ser inundado homólogas àquela
dos camponeses de Sobradinho, uma vez que a combinação sobre a qual se estruturava seu sistema cie produção não
estava vinculada essencialmente ao rio Tocantins. Nesse sentido os camponeses de Tucuruí se distinguem dos de
Sobradinho e se aproximam dos do Alto Uruguai, em termos de uma relativa indiferença no que concerne à
proximidade do rio a ser represado. Se, no Alto Uruguai, o acordo estabelecendo indenizações que viabilizam a
reposição do patrimônio se constitui no pressuposto da continuidade de um sistema de produção, em Tucuruí a
existência de terras livres desempenha o mesmo papel. Assim, embora não tenham conseguido, como os camponeses
de Sobradinho, assegurar condições favoráveis à retomada do processo de produção, os camponeses de Tucuruí se
beneficiam das condições sociais prevalescentes na Amazônia, e por essa razão não estão constrangidos a permanecer
confinados nos lotes, nem a inventar um modos vivendi.

Conclusão

Existe uma tendência, num certo sentido hegemônica, de se considerar que determinados projetos de grande
porte - e as hidrelétricas constituem um exemplo - produzem determinados efeitos sobre o que se convencionou
denominar de "meio ambiente", e que tais efeitos podem ser generalizados.

A análise aqui realizada permite alertar contra os perigos de generalizações substantivas ao nível dos efeitos,
uma vez que tais efeitos, no que concerne especificamente ao sistema de produção das populações das áreas afetadas,
não estão contidos no próprio projeto. Entretanto, mesmo não sendo possível generalizar efei ms substantivos, isso não
significa forçosamente que não se possa fornecer instrumentos analíticos que dêem conta da multiplicidade de



desdobramentos eventuais de projetos de grande envergadura, instrumentos estes que venham a iluminar, havendo
vontade política, a tomada de decisões e a gestão de tais empreendimentos.

A contribuição possível da reflexão aqui apresentada consiste em apontar, a partir do caso das hidrelétricas (e
em qualquer análise que vise a dimensionar com precisão os efeitos da inundação de um território), para o peso das
relações da populacão com esse território, para a importância do modo como o projeto é implantado, para o estudo das
relações entre os interessados no projeto e as populações, e para a relevância das condições sociais da área próxima ao
reservatório, em termos das alternativas que abrem à população deslocada.

Centrando a análise em Sobradinho, um dos casos mais expressivos no Brasil, no que se refere à área inundada
e à população deslocada, e contrastando este com outros casos, pretendeu-se aqui demonstrar o caráter relativo dos
efeitos e as mediações que os constituem. Assim, nem as opções tecnológicas embutidas nos grandes projetos contêm
em si mesmas a determinação dos acontecimentos, nem as populações diretamente afetadas, face às mesmas opções
tecnológicas, tenderão a proceder de forma semelhante.

Notas

1 - A Eletrobrás é uma empresa estatal, subordinada ao Ministério da Infra-Estrutura, encarregada do planejamento, geração e transmissão de
energia. A ela se vinculam empresas também estatais, que detêm a concessão de operação nas diferentes regiões do país.

2 - O termo camponês é aqui utilizado para designar os pequenos produtores que trabalham em regime de economia familiar. A afirmação de que
constituem a maior parte da população deslocada se ampara na informação, veiculada pelos documentos das empresas do setor elétrico, de que se
tratava de populações rurais.

3 - Trabalho elaborado para o "Seminaire sur la Gestion de 1'Environnement: comparaison des approches au Brésil et eu Europe de 1'Ouest",
session "Gestion de 1'environnement et Communités Rurales", organizado pela Academie de 1'Environnement / Univèrsité de Genève e pelo
professor Luiz Pinguelli Rosa, COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Genebra, junho, 1991.

4 - A CHESF é a concessionária da Eletrobrás encarregada da região Nordeste.

5 - A Eletrosul é a concessionária da Eletrobrás encarregada da região Sul. A barragem de Itá vai inundar uma áréa, de 144 km2  e deslocar 16.070
pessoas (cf. Eletrobrás, 1990: 44). Em fase de construção, deve entrar em operação em 1995 (idem: 35).

6 - Segando dados da CHESF (1980), 70% da população permaneceu. na área. Os demais teriam abandonado a região do reservatório

7 - Essas condições foram asseguradas através de acordo firmado entre a Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB), representante
dos camponeses atingidos, e a Eletrosul (cf. Eletrosu1/CRAB,1987), sendo este o primeiro acordo-do gênero estabelecido antes mesmo da obra
civil. Para uma análise desse acordo; cf. Sigaud, 1989a.

8 - O termo "social", utilizado ora como substantivo, ora como adjetivo nos documentos do setor elétrico, designa, de forma residual, tudo aquilo
referente aos homens, às suas atividades, ao seu patrimônio, por oposição aos animais, às plantas é às demais condições físicas.

9 - Ageração de hidreletricidade foi, no Brasil, até a promulgação da Constituição de 1988, o produto de decisões tomadas pelo Poder Executivo, e
é nesse sentido que se pode afirmar que foram impostas. A partir de 1986, em virtude de imposições legais datadas de 1981 e 1983, a construção
de novas hidrelétricas requer um licenciamento de órgãos ambientais (federais ou estaduais), com base em "Relatório de Avaliação de Impacto
Ambiental (RIMA)". Com a Constituição de 1988, o próprio planejamento energético deve ser aprovado pelo Poder Legislativo. O caráter recente
dessas mudanças, institucionais impede que se faça uma apreciação de seus efeitos sobre as populações. De qualquer forma, os casos aqui
analisados referem-se a barragens cujas decisões foram tomadas numa conjuntura em que a Eletrobrás e suas concessionárias não estavam
submetidas ao controle do Poder Legislativo, nos termos em que se encontram hoje, nem aos órgãos de meio ambiente. A barragem do Itá, já em
execução, ainda não teve seu RIMA aprovado. Esse fato dá idéia do descompasso entre as determinações legais e a implantação dos projetos.

10 - Este texto está baseado nos diversos resultados de uma investigação iniciada em 1984 no Departamento de Antropologia do Museu
Nacional/UFRJ, sob minha direção. Nele estão incorporados os resultados contidos em meus próprios trabalhos - Sigáud (1986), Sigaud et al.
(1987), Sigaud (1988a e b; 1989a, b e c; 1990) - e em trabalhos produzidos por Martins-Costa, A:L. (1989a e b, 1990a e b); Daou, A.M. (1988 e
1990); Faillace, S. (1990); Magalhães; S. (1988 e 1990); e Vianna, A. (1990).

11 - O rio São Francisco nasce no Sudeste do Brasil é atravessa uma longa extensão do Nordeste antes de desembocar no Atlântico. Foi, desde o
período colonial até a construção da barragem de Sobradinho, um dos principais meios de comunicação fluvial entre o Sul e o Nordeste. Na
década de 40, havia a intenção de aproveitar de forma intensiva as terras que margeiam o rio para a produção de alimentos, transformando aquela
região num celeiro para o Nordeste. Tal intenção foi abandonada na passagem dos anos 50 para os anos 60, quando, com a aceleração da



industrialização no Brasil, se opta pelo aproveitamento dos recursos hídricos para a produção de energia.

 12 - O rio São Francisco cruza uma das regiões mais secas do país: a caatinga nordestina.

13 - A descrição que se segue está baseada em textos produzidos no âmbito da investigação em curso, que incorpora as informações contidas em
trabalhos sobre a vida social no Vale do São Francisco: antes da construção da barragem de Sobradinho, sobretudo Pierson (1972), Zarur (1946) e
Silva (1961); no período da construção da barragem, sobretudo Duqué (1980) e Tallowitz (1979): e após a construção, sobretudo Barros (1983 e
1984) e Saridroni (1979), assim como os dados acumulados pela equipe do Museu Nacional entre 1985 e 1990. Os textos que servem de base para
o que se segue, no que se refere a Sobradinho, são: Sigaud (1986 e 1988), Sigáud et al. (1987) e sobretudo Martins-Costa (1989), onde se encontra
a análise mais compreensiva sobre as condições sociais anteriores à formação do reservatório.

14 - Sobre essa função do gado, cf. Garcia Jr. e Heredia, 1971.

15 - Para uma maior detalhamento, cf. Martins-Costa, 1989 e 1990c, de onde foram extraídas as informações para a montagem desta análise.

16 - Idem.

17 - É através do termo "condições" que os camponeses assinalar as diferenças internas, pelo que se pode depreender dos dados contidos em
Martins-Costa, 1990c.

18 - Cf. Sigaud, 1988

19 - O temor de virem a se dispersar parece ser um dos fundamentos da forte resistência oposta pelos camponeses descendentes de poloneses da
região de Carlos Gomes, na vizinha barragem de Machadinho, numa área bastante semelhante àquela de Itá. A este respeito, cf. Sigaud, 1989c, e
Vianna, 1990.

20 - Refiro-me aqui ao patrimônio acumulado pelas coletividades locais, as comunidades, e àquele acumulado por grupos cujo pertencimento está
mediatizado pelas crenças religiosas. Este seria o caso dos lutèranos de áreas da barragem de Itá, que vêem a subida das águas como uma ameaça
ao patrimônio que acumularam enquanto grupo religioso. Cf. Faillance, 1990.

21- A administração individual do próprio destino veio a ser denominada pela CHESF através do eufemismo "solução própria". Por essa "solução"
teriam optado, segundo dados da própria companhia, 23,75% da população rural (CHESF, 1980). Pouco ou nada se sabe a respeito do que
aconteceu com as famlias que abandonaram 'a áreá do reservatório. Uma pesquisa visando preencher esta lacuna' vem sendo realizada por Daou
(1990).

22-Segundo dados da CHESF, 30,78% da população foi instalada em núcleos.

23 - Se, para os que decidem empreendê-lo, um projeto do porte de uma barragem tem um significado evidente (pelo que representa em termos de
geração de hidreletricidade e pelas possibilidades, que abre ao desenvolvimento industrial), e para as empresas que se beneficiam da decisão (seja
as que constroem a obra, as que fornecem equipamentos, os bancos que fornecem os empréstimos e as empresas que se beneficiam da geração de
energia) o significado retido é aquele que lhes traz benefícios, o mesmo não é aplicável às populações. Não tendo nada a ver nem com a decisão do
émpréendimento nem com seus objetivos mais gerais, e, por outro lado, sofrendo as conseqüências em diferentes planos de suas vidas, as
populações não partilham os mesmos significados. Essa observação, a partir do caso brasileiro, pode ser generalizada para outras situações, como
no caso dá barragem Cerro de Oro, no México (cf. Bartolomé y Barrabás, 1990) e para uma situação de instalação de usina nuclear, conforme se
pode depreender de descrição feita por Zonabend (1990) para projetos implantados na Normandia, França.

24 - A descrença em relação ao enchimento do reservatório para ser bastante recorrente em situações de construção de barragem, conforme atestam
as inúmeras referências na literatura internacional. Cf. Bartolomé y Barrabás, 1990; Colson, 1971; Ackerma 1973; Takes, 1973; Scúdder, 1973.
Parece-me, no entanto, que a única análise existente a respeito das condições sociais que produzem tal descrença e suas implicações foi realizada
no Brasil; juntamente para o caso Sobradinho. Trata-se do já citado trabalho de Martins-Costa, 1989.

25 - No Brasil, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais são organizados por município e congregam tanto os pequenos produtores como os
assalariados rurais. O Estado do Rio Grande do Sul, onde está sendo construída a barragem de Itá, é um dos que apresentam maiores índices de
sindicalização rural.

26 -A área do reservatório de Sobradinho foi transformada em área de segurança nacional e assim permaneceu durante todo o período das obras.
Do ponto de vista do cidadão isso equivalia à perda virtual de vários direitos políticos e civis, entre eles o de eleger os prefeitos, que passaram
então a ser nomeados. É importante lembrar que a construção de Sobradinho se deu em plena vigência do regime autoritário. Quanto a Itá e
Machadinho, o próprio anúncio da intenção de barrar o rio Uruguai ocorre exatamente no ano em que tem início a liberalização do regime, que
viria a se consolidar em 1985 com a transferência do poder aos civis.

27 - A hidrelétrica de Passo Real foi construída no Rio Grande do Sul na década de 60 e até hoje muitos dos camponeses desálojados não tiveram
sua situação de terras resolvida. São conhecidos na região como os "afogados" de Passo Real. Itaipu, construída no rio Paraná, na fronteira entre



Brasil e Paraguai, desalojou camponeses que para lá haviam se deslocado nos anos 40 e 50, muitos deles oriundos do Alto Uruguai, região com a
qual mantinham fortes laços. As dificuldades dos camponeses com relação à indenização que consideravam justa em relação ao seu patrimônio
estiveram na origem de um forte movimento contra a empresa, a Itaipu Binacional. Cf. Germani (1982).

28 - Não se pretende aqui minimizar as dificuldades dos camponeses do Alto Uruguai, pois, por melhores que possam senas indenizações, terão que
se readaptar e se reinserir em esquemas de circulação da produção, o que certamente não será simples, o que se pretende aqui apenas é destacar que
a natureza das dificuldades é distinta.

29 - A análise que se segue está fundada num extenso trabalho sobre a retomada do processo produtivo e a concentração fundiária na região de
Sobradinho. Cf. Sigaud et alli, 1987.

30 - Cf. Sigaud et alli, 1987.

31 - A proposta inicial da Eletrosul era transferir os camponeses para um projeto de colonização na região central do Brasil, "solução" rejeitada
com vigor pelos atingidos.

32 - Sobre esta descapitalização, cf. Sigaud, 1986; Sigaud et alli, 1987; Martins-Costa, 1989; e Daou, 1989.

33 - Cf. CHESF/Hidroservice, 1975: 90, e Congresso Nacional, 1982: 236.

34 - Sobre a compra e venda de lotes, cf. Martins-Costa, 1990c; sobre a ocupação de terras, idem e também Daou, 1989.

35 - Cf. Martins-Costa, 1990c.

36 - O momento da depleção das águas do lago é tão imprevisível para os agricultores (são avisados na véspera) quanto a sua extensão, pois, já que
se trata de uma área plana, o terreno descoberto pode às vezes atingir 12 km.

37 - O que está sendo descrito aqui não seria aplicável a toda a borda do lago. Existem áreas onde não há ainda irrigação. Nessas áreas a situação
dos camponeses é ainda mais difícil.

38 - O uso da noção agricultura de subsistência, contraposta à de agricultura comercial, não deve ser absolutamente tomado como um indicador de
que sua prática exclui relações com o mercado. Assim como os produtos classificados como comerciais, os de subsistência também são levados ao
mercado. O que os distingue é a sua reversibilidade para o autoconsumo, excluída, no caso em análise, para os produtos comerciais.

39 - Cf. Martins-Costa, 1990c.

40 - Idem.

41-Há inúmeras evidências nessa direção nos trabalhos realizados por Martins-Costa, 1989, e Daou, 1988.

42 - A unidade social operante na região do rio São Francisco são os agrupamentos familiares constituídos por uma articulação de famílias
nucleares ligadas por laços de consangüinidade e afinidade. A reprodução de cada família nuclear está mediatizada pela sua vinculação a esse
agrupamento maior, através do qual tem acesso à terra e a determinadas condições de produção. Martins-Costa analisa o significado desses
agrupamentós (1989) e demonstra sua operacionalidade tanto no passado do rio quanto em todo o período que se segue à construção da represa
(1990c).

43 - Há registros de conflitos com mortes em torno da vazante do lago.

44 – A referência ao caso Tucuruí está baseada nas informações contidas em Magalhães, 1990.
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