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Faz-se do movimento uma represa, 

 Da agitação faz-se um silêncio 

Empresarial, de hidrelétrico projeto. 

 Vamos oferecer todo o conforto 

 Que luz e força tarifadas geram 

 À custa de outro bem que não tem preço 

 Nem resgate, empobrecendo a vida 

 Na feroz ilusão de enriquecê-la. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo mundo sabe 

Todo mundo vê 

Que tenho sido amigo da ralé da minha rua 

Que bebe pra esquecer que a gente 

É fraca 

É pobre 

É vil 

Que dorme sob as luzes da avenida 

É humilhada e ofendida pelas grandezas do brasil 

Que joga uma miséria na esportiva 

Só pensando em voltar viva 

Pro sertão de onde saiu 

 

     Belchior, Monólogo das Grandezas do Brasil 
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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso propõe verificar a possibilidade de violação 

dos direitos humanos da população ribeirinha afetada pela Usina Hidrelétrica de São 

Roque. Para tanto, foi percorrida a trajetória histórica dos direitos humanos desde a 

concepção clássica proposta pela teoria tradicional para posteriormente serem elencados 

os questionamentos propostos pela teoria crítica dos direitos humanos de Joaquín 

Herrera Flores almejando sustentar os direitos humanos como produtos culturais em 

oposição à ideia de universalidade abstrata. Na sequência, abordaram-se os fundamentos 

da teoria da dependência econômica para explicar, a partir da posição periférica do 

capitalismo brasileiro no mercado internacional, a conjuntura do setor elétrico nacional 

e os conflitos socioambientais que dele derivam. Por fim, será feito a contextualização 

da região da UHE São Roque, bem como serão descritas as conclusões da pesquisa in 

loco realizada na comunidade atingida no sentido de apontar o desrespeitoso tratamento 

da empresa responsável pelo empreendimento que acabou por incorrer na violação dos 

direitos humanos das famílias despejadas da comunidade de Rio Marombas no 

munícipio de Brunópolis/SC. 

 

Palavras chave: direitos humanos; conflitos socioambientais; política energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This is a course conclusion paperwork, which proposes to verify the possibility of 

human rights violation of the riverside population affected by the hydroelectric plant of 

São Roque. To do so, it will be followed a historical trajectory of human rights since its 

classical conception proposed by the traditional theory, and posteriorly it will be listed 

the questionings raised by the critical theory of human rights proposed by Joaquín 

Herrera Flores, who aimed to sustain human‟s rights as cultural products in opposition 

to the idea of abstract universality. In sequence, it will be addressed the fundamentals of 

the economic dependence theory to explain, from the peripheric position of the 

Brazilian capitalism in the international market, the situation of the national electricity 

sector and the socio-environmental conflicts that derive from it. Finally, it will be done 

a contextualization of the São Roque UHE region, as well as it will be described the 

conclusions of the in loco research realised in the affected community, in the sense of 

pointing out the disrespectful treatment from the company, which was the responsible 

for this development that ended up by generating the violation of human rights of the 

families removed from the Rio Marombas community in the county of Brunópolis/SC.  

Key words: Human Rights; Socio-environmental conflicts; energy policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso discorrerá sobre os direitos humanos 

dos grupos sociais, comunidades e indivíduos atingidos pelas represas formadas pelos 

empreendimentos hidrelétricos. Pretende-se verificar a não efetividade dos direitos 

humanos das comunidades atingidas na Usina Hidrelétrica de São Roque na Serra 

Catarinense entre os municípios de Vargem e São José do Cerrito.  

Símbolo da sociedade moderna, a eletricidade funcionou como um vetor 

determinante no incremento das novas capacidades das forças produtivas intensificadas 

pela revolução industrial. Neste sentido, a formação econômica brasileira na forma 

dependente como se desenvolveu aos mandos e desmandos dos interesses da ordem 

hegemônica, condicionou o processo de implementação do setor elétrico nacional que se 

destinou a explorar volumosamente os potenciais de aproveitamento hidráulico das 

Bacias Hidrografia do país. 

Deste modo, nas últimas décadas as barragens se espalharam pelo território 

nacional, inundando rios do norte ao sul do país, modificando as características 

originais das biogeografias locais e promovendo uma série de conflitos sociais e 

ambientais que marcaram intensos embates entre as populações afetadas e os agentes 

responsáveis pela construção das represas. O caso recente mais emblemático foi a 

construção da UHE Belo Monte no Rio Xingu no estado do Pará que movimentou 

grandes debates em nível nacional e internacional. 

O modo historicamente operado no processo de construção das unidades desta 

matriz energética vem agravando os conflitos socioambientais já acentuados pela 

realidade desigual dos índices sociais brasileiros. Assim, extraíram-se nos últimos anos 

diversos exemplos de atropelos, desrespeitos e violações dos direitos humanos dos 

grupos sociais e indivíduos direta ou indiretamente afetados. 

Sendo o tema, destarte, de grande relevância nos debates concernentes aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, bem como no âmbito do planejamento 

energético nacional. Além da propositiva da luta de resistência das comunidades pela 

proteção de seus modos de vida, os debates relacionados ao assunto tomam as 

proporções da discussão estratégica econômica, uma vez que a hidroeletricidade é a 

principal matriz de geração de energia elétrica do nosso país.   
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No presente estudo monográfico
1
, será utilizado o método indutivo partindo-se 

da pesquisa bibliográfica, bem como a pesquisa ação realizada através de perguntas 

estruturadas na comunidade em questão. O trabalho divide-se em quatro capítulos além 

da conclusão, a saber: 1) Os Direitos Humanos no contexto do Século XXI; 2) Os 

Conflitos Socioambientais Brasileiros e o Setor Elétrico; 3) O Movimento de Atingidos 

por Barragem e os Direitos Humanos no caso prático da UHE São Roque; 

Então, no capitulo inicial, objetivando situar o tema dos direitos humanos e 

servir de aporte teórico na pesquisa realizada, faremos uma breve trajetória histórica da 

concepção clássica do tema difundida pela teoria tradicional dos direitos humanos. 

Demonstrando-se os pressupostos desta corrente, questionaremos a concretização dos 

mecanismos jurídicos defensores da dignidade humana na realidade contextualizada no 

neoliberalismo globalizante do século XXI.  Trabalharemos as questões pertinentes a 

pretensão de direitos humanos consagrados e universais pautados na filosofia 

jusnaturalista.  

Na sequencia, a partir dos ensinamentos do professor sevilhano Joaquín Herrera 

Flores
2
 traz-se a proposta da teoria crítica dos direitos humanos que contrapõe a 

universalidade pretendida pelo entendimento tradicional do tema e defende a ideia dos 

direitos humanos como produtos culturais. Trabalhar-se-ão os paradoxos apresentados 

pelo jusfilósofo espanhol como indispensáveis à construção de uma teoria crítica de 

direitos humanos que não pretenda incorrer nos equívocos do universalismo abstrato 

fortemente eurocêntrico e colonizador. 

No segundo capítulo será trabalhado a partir da Teoria da Dependência
3
 as 

questões inerentes ao setor elétrico nacional, sua dependência econômica em relação aos 

países centrais, as maneiras como se engendraram as indústrias eletrointensivas no país. 

Bem como serão assinaladas as questões pertinentes aos conflitos socioambientais 

conectados à questão elétrica, bem como a posição periférica da qual o capitalismo 

brasileiro se situa no sistema neocolonial de exploração capitalista e apresentaremos 

alguns aspectos pertencentes ao instituto do licenciamento ambiental que intensificam 

os processos de embate social em prejuízo às populações atingidas. 

                                                           
1
Na elaboração deste projeto de monografia foram utilizadas as seguintes obras de Metodologia 

Científica: ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-

graduação: noções práticas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1997. MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, 

Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no direito. São Paulo: Saraiva, 2003. 
2
HERRERA FLORES, Joaquín. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como 

produtos culturais. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2009. 
3
MARINI, Ruy Mauro; Dialéctica de la dependência. México D.F. Biblioteca Era. 1991. 



 
 

12 
 

Por fim, no terceiro capítulo, iremos elencar a participação do Movimento de 

Atingidos por Barragens como ator político no conflito social como possiblidade de 

organizar a luta dos atingidos e assegurar os direitos ameaçados, assim como irá 

analisar-se os trabalhos no Conselho de Direitos da Pessoa Humana na Comissão 

Especial que elaborou um relatório a cerca dos processos de violação dos direitos da 

população atingida em diversas UHEs pelo país. E também Abordaremos o resultado da 

pesquisa de campo realizada com as famílias atingidas pela UHE São Roque no intuito 

de verificar o (des)cumprimento das prerrogativas de indenização pela empresa 

responsável mediante a população atingida. Analisaremos em específico o caso das 

famílias que sofreram o despejo forçado de suas residências em fevereiro e março de 

2016 buscando apontar as ilegalidades e a violação dos direitos humanos na 

comunidade de Rio Marombas localizada no município de Brunópolis/SC. 
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1. OS DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DO SÉCULO XXI 

 

Impactado com as recentes brutalidades praticadas no jovem século 21 que se 

inicia, o escritor latinoamericano Eduardo Galeano denuncia o eminente potencial de 

repetição das tragédias sociais que violentamente demarcaram o século anterior.  

O século 20, que nasceu promulgando a paz e a justiça, morreu 

banhado em sangue. Ele nos passou um mundo muito mais injusto 

daquele que herdou. (...) O século 21, que também nasceu enaltecendo 

a paz e a justiça, está seguindo os passos de seu antecessor
4
 

É neste contexto temporal amplo e inacabado, quando de um lado se “festeja” a 

véspera do septuagésimo aniversário da histórica Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
5
 de 1948, e por outro nos deparamos com reiteradas violações a uma série de 

direitos supostamente universais e consagrados, que o debate dos direitos humanos se 

mantém situado com enorme importância no cenário internacional. É bem verdade que 

apesar do fato de os direitos humanos terem ganhado terreno ao longo das últimas 

décadas, estando cada vez mais promulgados na forma de princípio nos ordenamentos 

jurídicos dos Estados Nacionais e sendo matéria de inúmeros acordos e convenções nos 

Organismos Internacionais, é de comum acordo entre os diversos teóricos e estudiosos 

do tema que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a efetivação dos 

direitos humanos atinja um nível capaz de satisfazer as necessidades humanas na sua 

integralidade, para então, garantir concretamente a proteção dos padrões dignos e 

pacíficos de convivência humana. 

 Desse modo, a necessidade de refletir a cerca da concepção hegemônica 

difundida pela comunidade internacional após a consolidação do processo de 

internacionalização e estatização do tema em 1948, segue se demonstrando uma tarefa 

de suma importância frente aos limites e contradições inerentes à teoria tradicional dos 

direitos humanos, bem como suas implicações práticas na violação dos direitos 

pretensiosamente defendidos e assegurados pelos Estados Nacionais e Convenções 

Internacionais. 

 
                                                           
4
GALEANO, Eduardo. Espelhos uma história quase universal. L&PM. 2008. 

5
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf 
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1.1 OS DIREITOS HUMANOS DESDE A TEORIA TRADICIONAL 

 

 Primeiramente é preciso lembrar que a legitimidade internacional alcançada nos 

no âmbito dos direitos humanos, mesmo que limitada, não emergiu repentinamente. É, 

pois, o substrato de inúmeras conquistas dentro de um longo processo histórico contido 

de lutas e embates no âmbito social.  

 Reforçando esta importância da construção histórica dos direitos humanos, o 

jurista italiano Noberto Bobbio dirá: 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados 

por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 

por todas.
6
 

1.1.1 BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

 Neste sentido, boa parte da teoria tradicional apontará para a ideia de que os 

direitos humanos emergem na história com a Declaração da Independência Americana 

de 1776, inaugurando os direitos de liberdade e igualdade após longos processos de 

conflitos civis.  Na década seguinte, conforme atestado por Hunt
7
 a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão atribuirá pioneiramente a soberania não mais ao 

soberano, mas à nação, bem como formará o objetivo de todo e qualquer governo ao 

afirmar que os direitos são inalienáveis e sagrados ao homem.  

Ambas Declarações são influenciadas pelas teorias filosóficas iluministas e 

liberais preponderantes da época que guiavam a burguesia revolucionária nos 

enfrentamentos contra as monarquias absolutistas imbuídas pelo despotismo. Abolindo-

se os privilégios característicos das sociedades estamentais, estas revoluções, sobretudo 

a francesa, significou o marco da garantia da igualdade individual perante a lei, se 

tratando, portanto, do referencial histórico de contenção da atuação do Estado visando 

proteger o exercício pleno dos direitos pelos cidadãos
8
.  

 Cabe dizer que as movimentações políticas que culminaram na Revolução 

Francesa de 1789 também estavam carregadas de um campo ideário que muito 

                                                           
6
BOBBIO, N. A Era dos Direitos. São Paulo: Editora Campus, 2004. 

7
HUNT, Lynn. A Invenção dos Direitos Humanos: Uma História. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. p.14. 
8
MARTINS, Daniele Comin. Direitos humanos: Historicidade e contemporaneidade. In: BOUCAULT, 

Carlos Eduardo de Abreu; ARAUJO, Nadia de (Org.). Os direitos humanos e o direito internacional. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 260. 
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influenciou a construção da concepção de direitos humanos e que se mostrou altamente 

competente para as pretensões revolucionárias da época: a filosofia jusnaturalista. O 

jusnaturalismo, ao realizar a dedução dos direitos na própria natureza humana, inaugura 

a centralidade do indivíduo como sujeito de direito, dispondo desses direitos natos 

oriundos no nascimento, independentemente da organização coletiva ou social ele seja 

participante. 

 Neste ínterim Trindade atesta:  

A natureza mostra que os homens nascem iguais, por isso todo 

privilégio é anti-natural; as pessoas podem estabelecer as cláusulas do 

contrato que institui a sociedade; o indivíduo, portador de direitos 

imanentes (porque naturais), deve ser protegido do poder absoluta pela 

repartição do poder; a intolerância religiosa, abolida, o Estado 

governado de acordo com a vontade geral, por isso as leis devem ser 

as mesmas para todos. Por não se poder voltar ao estado de natureza, 

ao menos é possível dela se aproximar. Uma boa constituição será, 

portanto, a que garantir, na medida do possível, a liberdade e a 

igualdade primitiva
9
. 

 Ocorreu, portanto, a conjunção da crescente corrente iluminista que 

potencializava o desenvolvimento do método lógico se despindo das amarras morais 

características do domínio da aristocracia feudal com uma concepção de direito natural 

envolto de bases racionalistas. Esta simbiose se constituiu, conforme sustenta 

Trindade
10

 um instrumento poderoso para a burguesia por fim aos privilégios e ao poder 

absoluto da monarquia francesa e declarar uma nova sociedade de indivíduos livres e 

iguais perante a lei. 

 Salienta Trindade:  

A teoria do direito natural inverte, pois, completamente, a “pirâmide 

feudal”. Em lugar de relações verticais (hierarquizadas) instaurar-se-

ão relações horizontas (comunidade nascida do contrato social). 

Deixará de haver ordens correspondendo a funções separadas e 

desiguais em direitos, não haverá senão homens livres e iguais, quer 

dizer, cidadãos. Deixará de haver rei no cume da pirâmide para 

governar os homens, mas a expressão da sua vontade, isto é, a lei. A 

burguesia, e particularmente, a burguesia francesa, finalmente 

encontrava um poderoso arsenal ideológico para refutar a visão social 

de mundo do passado
11

 (TRINDADE, 2002, p.38). 

                                                           
9
TRINDADE, J.D. de L. História Social dos direitos humanos. São Paulo: Fundação 

Peirópolis, 2002. p. 36. 
10

Cf. Idem, ibidem, p.28. 
11

TRINDADE, J.D. de L. História Social dos direitos humanos. São Paulo: Fundação 
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 Compreender essa origem jusnaturalista da construção dos direitos humanos 

proposta pela teoria tradicional é de grande importância para sinalizar o processo que 

culminou na sistematização internacional do tema a partir de 1948, uma vez que a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
12

 de 1789 se configura como a 

primeira carta que se pretende universalizante, isto é, não se prende a definir o rol de 

detentores dos direitos promulgados dentro de um território geograficamente definido, 

mas trata o homem em sentido abstrato, como possuidor nascituro das liberdades 

perante a lei. 

 O preâmbulo da referida carta dirá:  

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, 

tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos 

direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da 

corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos 

naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta 

declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, 

lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres; a fim de que os 

atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a 

qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição 

política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as 

reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios 

simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da 

Constituição e à felicidade geral
13

  

 Estando igualmente declarado o pressuposto de que “os homens nascem e são 

livres e iguais em direitos” (artigo 1º), que a “finalidade de toda associação política é a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem” (artigo 2º) e que o 

“princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação” (artigo 3º). 

 É neste contexto envolvido na consolidação histórica da civilização burguesa 

que emergem o que Martins
14

 colocará como os direitos humanos de primeira geração, 

ou seja, os direitos políticos e civis reafirmados pelo direito à liberdade. 

Sucede-se na primeira metade do século XIX, como bem asseverado Marx e 

Engels
15

 no Manifesto Comunista em 1848, o fortalecimento das estruturas burguesas 

que “em apenas um século de domínio de classe, criou forças produtivas mais poderosas 

                                                                                                                                                                          
Peirópolis, 2002. p. 38 
12

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão  
13
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e mais colossais do que todas as gerações passadas em seu conjunto”. Aponta-se aqui 

para os interesses de classe envolvidos no que muitos teóricos da concepção tradicional 

creditam como berço promulgador dos direitos humanos - as revoluções burguesas do 

século XVIII - das quais serviram as pretensões revolucionárias da época se mostraram 

insuficientes à reprodução dos padrões dignos de sobrevivência logo nas décadas 

seguintes devido à ampliação do antagonismo de classe possibilitado pelo novo 

engendramento industrial que aceleradamente se intensificou de maneira inédita. 

Reforça Martins
16

 que aparecerão no século XIX, os direitos de segunda 

geração, intuindo complementar os direitos de primeira geração que não são mais 

suficientes em razão da acentuada dominação da burguesia sobre a classe operária que 

passou a operar. Seguirá o autor especificando que estes direitos se tratam dos direitos 

sociais e econômicos, dos quais Comparato
17

 atribuirá como o principal benefício do 

movimento socialista recolhido pela humanidade na primeira metade do século XIX. 

Mostrará o escritor em relação aos direitos de segunda geração:  

O titular desses direitos, com efeito, não é o ser humano em abstrato, 

com o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente. É o 

conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a fome 

e a marginalização. Os socialistas perceberam, desde logo, que esses 

flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem efeitos 

necessários da organização racional das atividades econômicas, mas 

sim verdadeiros desejos do sistema capitalista de produção, cuja 

lógica consiste em atribuir aos bens de capital um valor muito superior 

ao das pessoas
18

. 

Foi justamente no bojo dos direitos sociais e econômicos que aparecerá o 

movimento chamado de Constitucionalismo Social, representado pela Constituição 

Mexicana de 1917 e pela Constituição Alemã de Weimar de 1919. Ambos documentos 

constitucionais, segundo Comparato
19

 significam a plena afirmação desses novos 

direitos humanos, uma vez que a Constituição Francesa de 1848 já havia retomado 

algumas exigências econômicas e sociais advindas das Constituições de 1791 e 1793. 

Mas é neste novo momento que estão lançadas as bases ao implemento do 
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Estado de Bem Estar Social, colocando-se a necessidade da ação positiva do Estado 

como um dever de garantir e possibilitar esses novos direitos, dos quais Streck e 

Morais
20

 dirão que sua prestação passa a ser encarada como um direito, uma conquista 

de cidadania, não mais como simples caridade.   

 Cabe ressaltar que a experiência internacional do fortalecimento dos regimes 

autoritários nos anos 30 que culminou na Segunda Grande Guerra, bem como os 

massacres que dela decorreram, fez com que a humanidade compreendesse o valor 

supremo da dignidade humana como em nenhum outro período da história
21

  

 Seguirá o professor Fabio Konder Comparato
22

 argumentando que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 10 de dezembro de 1948 constitui “o marco inaugural de uma nova fase histórica em 

pleno desenvolvimento”, bem como o aprofundamento e a definitiva nacionalização dos 

direitos humanos. 

 Comparato assinala no sentido de que:  

Surge agora à vista o termo final do longo processo de unificação da 

humanidade. E, com isso, abre-se a última grande encruzilhada da 

evolução histórica: ou a humanidade cederá à pressão conjugada da 

força militar e do poderio econômico-financeiro, fazendo prevalecer 

uma coesão puramente técnica entre os diferentes povos e Estados, ou 

construiremos enfim a civilização da cidadania mundial, com o 

respeito integral aos direitos humanos, segundo o princípio da 

solidariedade ética
23

.   

 São princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

a liberdade, a igualdade e a fraternidade remontando a tríade da Revolução Francesa 

bem como está posto o princípio da solidariedade que influenciará os direitos sociais e 

econômicos que protegerão a seguridade social, o direito do trabalho, e o direito à 

educação. Também se ampliará o princípio da liberdade compreendendo as dimensões 

políticas e individuais
24

. 

 Em relação ao princípio da universalidade, é neste documento histórico que a 

teoria tradicional encontrará uma importante fonte para a concepção de direitos 
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humanos desenvolvida, uma vez que se pretendeu universalizar esses direitos como 

atesta Comparato:  

Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a 

culminância de um processo ético que, iniciado com a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao conhecimento 

da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de 

pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, independentemente das 

diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, 

como se diz no seu artigo II. E esse reconhecimento universal da 

igualdade humana só foi possível quando, ao término da mais 

desumanizadora guerra de toda a História, percebeu-se que a ideia de 

superioridade de uma raça, de uma classe social, de uma cultura ou de 

uma religião, sobre todas as demais, põe em risco a própria 

sobrevivência humana
25

. 

 Neste ínterim, Bobbio sintetizará o caminho percorrido em quatro etapas:  

1. Constitucionalização dos direitos fundamentais, primeiramente, no 

Estado liberal, posteriormente, no liberal-democrático. “Desse modo os 

direitos do homem tornaram-se, de direitos naturais, direitos positivos”. 

2. Progressiva e contínua extensão dos direitos fundamentais, 

representando, primeiramente, a passagem do Estado liberal para o 

Estado liberal democrático, com o incremento dos direitos políticos aos 

direitos civis, e, posteriormente, a transição para o Estado democrático 

social, quando aos direitos civis e políticos agregaram-se os direitos 

sociais.  

3. Universalização destes direitos, a partir de 1948, com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, “vale dizer, a transposição da sua 

proteção do sistema interno para o sistema internacional”. 

4. Especificação dos direitos
26

 

 Transposto parte do caminho constitutivo que apresentou os elementos que irão 

conceber a teoria tradicional dos direitos humanos, passaremos a expor dois aspectos 

fundamentais do seu arcabouço teórico: a ideia de consagração universal dos direitos 

humanos e a consolidação do sistema internacional dos direitos humanos.  

 

1.1.2 A UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS  

 

O princípio da universalidade, bem como o tema geral de direitos humanos, foi 

propagado na comunidade internacional com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948. De forma que o universalismo segue vigorando entre os autores dos 
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direitos humanos nos tempos atuais, visto que conforme Vladimir Silveira e Maria 

Rocasolano
27

 a predominância da posição universalista sobre outras formas de 

concepção, como o relativismo, se afirmou na Conferência de Viena de 1993.  

Dirão os autores que a ótica universalista dos direitos humanos busca elementar-

se na dignidade humana como um mínimo ético. De forma que afirmarão que os direitos 

humanos possuem um valor permanente, perceptível e válido para todos. Dificilmente 

haverá alguma cultura que não se apoie na dignidade humana, elevando-a para causar 

rupturas sociais, políticas e econômicas
28

. 

Na pretensão de salvaguardar e universalizar a dignidade humana tão atropelada 

pelos regimes totalitários que culminaram nas então recentes Guerras Mundiais, as 

Nações Unidas procuraram criar mecanismos de proteção e de vinculação dos direitos 

contidos na Declaração Universal. Sobre tal documento Comparato dirá: 

É uma recomendação que a Assembleia Geral das Nações Unidas faz 

aos seus membros (Carta das Nações Unidas, artigo 10). Nestas 

condições, costuma-se sustentar que o documento não tem força 

vinculante. Foi por essa razão, aliás, que a Comissão de Direitos 

Humanos concebeu-a, originalmente, como uma etapa preliminar à 

adoção ulterior de um pacto ou tratado internacional sobre o assunto
29

. 

  

Neste ínterim foi criado o Sistema Internacional dos Direitos Humanos, 

articulando-se com o direito internacional, visando possibilitar certa vinculação no 

direito interno dos Estados signatários dos tratados internacionais e difundir a efetivação 

dos direitos humanos protegidos.   

Sobre o Direito Internacional no âmbito dos Direitos Humanos, Cançado 

Trindade definirá:  

como o corpus juris de salvaguarda do ser humano, conformado, no 

plano substantivo, por normas, princípios e conceitos elaborados e 

definidos em tratados e convenções, e resoluções de organismos 

internacionais, consagrando direitos e garantias que têm por propósito 

comum a proteção do ser humano em todas e quaisquer 

circunstâncias, sobretudo em suas relações com o poder público, e, no 

plano processual, por mecanismos de proteção dotados de base 

convencional ou extraconvencional, que operam essencialmente 

mediante os sistemas de petições, relatórios e investigações, nos 
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planos tanto global como regional. Emanado do Direito Internacional, 

este corpo juris de proteção adquire autonomia, na medida em que 

regula relações jurídicas dotadas de especificidade, imbuído de 

hermenêutica e metodologia próprias
30

. 

Percebe-se, conforme asseverado por Cançado Trindade, que o sistema 

internacional de Direitos Humanos desenvolveu-se procurando proteger os indivíduos 

dos Estados. Essa centralidade dos Estados Nacionais como posição de ator principal 

gerou a facilitação da promulgação dos direitos humanos no corpo legislativo dos 

ordenamentos jurídicos e a possibilidade de vinculação dos indivíduos das nações 

signatárias aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos.  

Sobre a incidência dos direitos humanos no âmbito do direito interno e do direito 

internacional, Cançado Trindade ensinará: 

Ademais, a Declaração Universal também se projetou no direito 

interno dos Estados. Suas normas encontraram expressão nas 

Constituições nacionais de numerosos Estados, e serviram de modelo 

a disposição das legislações nacionais visando à proteção dos direitos 

humanos. A Declaração passou a ser invocada ante os tribunais 

nacionais de numerosos países de modo a interpretar o direito 

convencional ou interno atinente aos direitos humanos e obter 

decisões
31

  

 Pedro Niken
32

 por outro lado, apontará para o limite do que foi definido pelas 

Cortes Internacionais de Direitos Humanos como possibilidade de responsabilização por 

violação dos direitos universalmente protegidos. Dirá o autor que a prática 

predominante nos referidos tribunais é estabelecer os Estados Nacionais exclusivamente 

como única possibilidade de demandado, tanto nas situações que envolvem violações 

praticadas pelos próprios agentes nacionais, como na violação ocorrida por outros atores 

inerentes aos conflitos sociais, sendo o Estado será responsabilizado pela negligência 

em permitir tais violações. 

 

1.2 A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PELA TEORIA CRÍTICA  
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 Apesar de ter sido matéria de inúmeros acordos entre diversos países, bem como 

se constituir como um tema extensamente desenvolvido no plano internacional e se 

instrumentalizar nas Constituições Nacionais e no Sistema Internacional de Direitos 

Humanos, a dignidade da pessoa humana, tão aclamada pela concepção hegemônica dos 

direitos humanos, se viu violada e desrespeitada em quantidades e intensidades que 

colocaram em xeque a efetividade da garantia destes direitos pretensiosamente 

universalizados
33

. 

 Os questionamentos relacionados à eficácia das ferramentas construídas a partir 

da teoria tradicional que visa universalmente proteger todos os indivíduos dos mais 

diversos conglomerados sociais surgiram, exatamente, no bojo da visualização da 

repetição das atrocidades sociais nas mais variadas regiões do globo terrestre. A gritante 

contradição entre a teoria e a realidade prática no tema dos direitos humanos deu 

fomento ao surgimento das contestações advindas das teorias críticas.   

 As teorias críticas emergiram a partir da década de 1930, quando Max 

Horkheimer integrante da Escola de Frankfurt, inaugurou o termo teoria crítica 

objetivando contrapor o que Wolkmer
34

 definirá como “crise da filosofia tradicional e 

do saber dogmático”. Acerca da origem filosófica desta, Antonio Carlos Wolkmer dirá: 

Epistemologicamente, a Teoria Crítica surge como uma “teoria” mais 

dinâmica e abrangente, superando os limites naturais das teorias 

tradicionais, pois não se atém apenas a descrever o estabelecido ou a 

contemplar equidistantemente os fenômenos sociais e reais. Seus 

pressupostos de realidade são “críticos” na medida em que articula, 

dialeticamente, a “teoria” com a “práxis”, o pensamento crítico 

revolucionário com a ação estratégica
35

. 

 No concernente às teorias críticas no âmbito dos direitos humanos, pode-se dizer 

não se configura como um movimento uniforme, uma vez que muitas das escolas e 

autores partem de pressupostos e aportes teóricos distintos. Mas compartilha-se algo em 

comum que é fundamental para entender o tema: a crítica da lógica técnico-formal e da 

universalidade em abstrato adotada pela concepção clássica dos direitos humanos e a 

busca em tornar visível sua insuficiência no que toca a realidade das populações que 

permanecem com sua dignidade humana cotidianamente desrespeitada. 
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 Sintetizando esta nova linha de proposições críticas, em seu livro “O fim dos 

direitos humanos” Costa Douzinas irá abertamente questionar a efetividade da teoria 

tradicional em explicar as atrocidades contemporâneas, bem como exporá a gigantesca 

distância entre a teoria desenvolvida e a sua capacidade de intervenção no mundo real: 

A vida humana nunca foi tão universalmente tratada como um 

commodity desprezível e perecível quanto durante nossa própria 

época. Se o século XX é a era dos direitos humanos, seu triunfo é, no 

mínimo, um paradoxo. Nossa época tem testemunhado mais violações 

de seus princípios do que qualquer uma das épocas anteriores e menos 

iluminadas. O século XX é o século do massacre, do genocídio, da 

faxina étnica, a era do Holocausto. Em nenhuma outra época da 

história houve um hiato maior entre os pobres e os ricos no mundo 

ocidental, e entre o Norte e o Sul globalmente. Nenhum progresso 

permite ignorar que nunca, em número absoluto, nunca tantos homens, 

mulheres e crianças foram subjugados, passaram fome e foram 

exterminados sobre a terra‖. Não é de espantar, então, a razão de as 

pomposas afirmações de preocupação de governos e organizações 

internacionais serem frequentemente tratadas com escárnio e 

ceticismo pelas pessoas. Mas será que nossa experiência da imensa 

lacuna entre a teoria e a prática dos direitos humanos deve fazer com 

que duvidemos dos seus princípios e questionemos a promessa de 

emancipação pela razão e pelo direito quando parece estarmos 

próximos de sua vitória final?
 36  

Ainda que se tenha uma variada gama de pesquisadores e teóricos do tema 

situados desde a América Latina como Helio Gallardo, Alejandro Rosillo e Diego 

Diehl, optou-se pela tomar por base as indagações, os ensinamentos e as proposições do 

professor Joaquin Herrera Flores para estudar a construção dos direitos humanos como 

produto cultural pelo viés da teoria crítica desenvolvida e fomentada pelo jusfilósofo 

espanhol. 

 

1.2.1  OS DIREITOS HUMANOS COMO PRODUTOS CULTURAIS DESDE A 

TEORIA CRÍTICA DE JOAQUÍN HERRERA FLORES 

  

 Joaquin Herrera Flores, professor e militante incansável, representou um marco 

significativo no desenvolvimento de uma concepção de Direitos Humanos que se 

guiasse pelo empoderamento popular e que criasse condições para o surgimento de 

novas reflexões e novos indicadores capazes de subsidiar a amplitude dos variados tipos 

de luta social pela real concretização dos padrões dignos de vida. Nascido em Sevilla no 
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ano de 1956, esteve fortemente ativo na elaboração de um arcabouço teórico que 

corajosamente confrontou as pretensões propagadas pela teoria tradicional que se 

mostraram incapazes de oferecer respostas convincentes às variadas multidões 

subalternas desprovidas das materialidades básicas para a satisfação das necessidades 

fundamentais. Diante das idealizações propostas pelos conceitos clássicos reprodutores 

da ordem hegemônica, procurou refutar contundentemente as pretensões 

universalizantes que tanto se distanciou da trágica realidade social impulsionada pelo 

neoliberalismo globalizante. 

 Passaremos a expor, os seis paradoxos, apresentados pelo renomado pensador, 

que “subjazem à forma ocidental de lutar/obstaculizar o caminho para a dignidade: os 

direitos universais”.  

1. Paradoxo do Lugar Comum 

2. Paradoxo da Condição Humana 

3. Paradoxo do Duplo Critério 

4. Paradoxo dos Direitos e do Mercado 

5. Paradoxo dos Direitos e dos Bens 

6. Paradoxo dos Direitos Humanos: produtos culturais ou produtos ideológicos 

  

O primeiro paradoxo, explicará Joaquin Herrera Flores
37

 se refere ao fato de que 

ao situar o tema em um “lugar comum”, a teoria clássica acabou por limitar os âmbitos 

e os espaços de luta pelos direitos humanos, impondo formas preestabelecidas e 

idealizando uma suposição de universalidade. Dirá Herrera Flores
38

, que o formato 

construído pela teoria tradicional engessa as possibilidades de intervenções que 

objetivam propor alternativas nos enfrentamentos comprometidos com a dignidade 

humana, de modo que se ignora a diversidade dos contextos inerentes às variadas 

realidades, sobretudo as não ocidentais. Seguirá o autor argumentando no sentido de 

que esse processo acarretou a unificação dos direitos humanos como o “lugar comum” 

do qual recorrem os atores do conflito social, sejam movimentos sociais, ONGs ou 

qualquer outra instituição defensora dos direitos humanos.  

O autor, ainda que coadune com o caráter progressista da ideia de Norberto 

Bobbio que o principal desafio da atualidade é a implementação dos direitos já 
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conquistados, irá contrapor tal pensamento argumentando que o mesmo incorre na 

impossibilidade de enfocar novos problemas advindos dos contextos mutáveis que 

incidem em cada período histórico.   

Questionará Herrera Flores:  

Generalizemos a partir do problema que nos ocupa. Para que novas 

teorias sobre os direitos se eles já estão bem teorizados por um 

conjunto de técnicos em filosofia política e de pais fundadores que os 

esculpiram em pedra para que ninguém os transgredisse, mas, 

também, para que nada nem ninguém interferissem sobre eles? 

Coloquemo-los em prática, apliquemos a teoria dos pais fundadores, 

dos técnicos e juristas profissionais que formalizaram cada vez mais 

as normas sem levar em conta que vivemos num mundo 

completamente distinto do que eles viveram, e as problemáticas que 

temos que enfrentar não têm nada a ver com as que os técnicos 

profissionais enfrentam dia após dia
39

. 

O segundo paradoxo trabalhado será o da “condição humana”. Assinalará 

Herrera Flores que os teóricos da concepção clássica, motivados pela ideia de Hanna 

Arendt que todos os seres humanos possuem direitos intrínsecos desde os primórdios da 

humanidade, procuraram estabelecer um produto privilegiado como condição humana. 

A teoria tradicional avalia, portanto, as épocas marcadas com barbáries e genocídios 

como foi o caso do nazismo como uma espécie de período excepcional, no qual esta 

condição humana esteve temporariamente impossibilitada de manifestar-se
40

 

Herrera Flores, por outro lado, irá problematizar o critério utilizado pelos 

teóricos clássicos para verificar em quais períodos a condição humana esteve suspensa. 

Sustenta o jusfilósofo que inúmeros povos dos quais tiveram sua condição humana 

vilipendiada não estão incluídos no rol de fatos porque este critério desconsidera as 

desumanizações atravessadas pelos povos tidos como “inferiores” pela concepção 

ocidental de humanidade contemporânea
41

 

Indagará Herrera Flores: 

Algumas questões martelam nossas inteligências quando lemos as 

belas e terríveis páginas surgidas da paixão humanista (abstrata) de 

Hannah Arendt: a destruição sistemática dos sistemas produtivos, 

sociais e culturais das zonas colonizadas pelas metrópoles europeias 

desde o século XV até meados do século XX foram também um erro 

trágico ou não tinham nada a ver com a manifestação da condição 
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humana? E, daí, saltamos a outra questão: não falar dos genocídios 

perpetrados por espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, belgas, 

italianos e alemães não é outra maneira de banalizar o mal? E o 

fenômeno do deslocamento forçado de africanos à América para que 

os europeus pudessem adoçar com os açucares ultramarinos seus cafés 

e bolos
42

. 

Esta suposta condição humana universal instigou Herrera Flores a contestar 

outra visão propagada pela teoria tradicional: a concepção (geracional ou dimensional) 

dos direitos humanos. O autor tratará de argumentar que trata-se de um entendimento 

eurocêntrico, que ao explicar linearmente a evolução dos direitos ignora as diferenças 

sociais, sexuais, étnicas e territoriais como elementos constitutivos das realidades 

materiais que condicionem o acesso aos direitos e bens indispensáveis para viver uma 

vida digna
43

. 

O terceiro paradoxo apresentado pelo supracitado pensador espanhol é o “duplo 

critério”. Aqui Herrera Flores
44

 analisará através de eventos históricos, que a efetividade 

dos Direitos promulgados pelas Declarações de Direitos não atingem igualmente todos 

indivíduos, grupos e culturas. Sendo estes, até os dias de hoje, dotados de uma espécie 

de menor humanidade. 

Para exemplificar essa relação o autor cita a Revolução Haitiana de 1791, sobre 

a qual mesmo ocorrendo posteriormente à consagração dos valores advindos da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os escravos haitianos libertos tiveram 

seus direitos de liberdade, igualdade e fraternidade impedidos pelos exércitos francês
45

. 

O quarto paradoxo proposto por Joaquin Herrera Flores em relação à teoria 

clássica refere-se ao “do direito e do mercado”. Trabalhará-se conceitualmente duas 

funções do mercado. A primeira historicamente como um conjunto de regras, normas e 

procedimentos que regularam há produção e o intercâmbio de bens e a segunda, na 

atualidade, como domínio dos interesses acumulativos do capital irrestrita e 

infinitamente, com o mercado opondo-se a qualquer norma, regras ou procedimento que 

se apresentem como obstáculo
46

.  

Atesta Herrera Flores: 
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Toda essa história de apropriação capitalista do mercado deve nos 

fazer suspeitar que algo ocorre com isso que chamam de mercado, 

dado que os que, em teoria, deveriam ser seus defensores até a morte 

dedicam-se a lhe outorgar uma qualidade ideológica tão metafísica 

que o tiram de qualquer contexto real no qual se desenvolva a 

organização econômica
47

. 

Neste contexto, as normativas globais que protegem a concentração no poder 

pela lógica de mercado, constituem um novo engendramento social do qual a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos soube conviver. Nota-se, portanto, que os 

conceitos que a idealizaram acabaram por legitimar os processos de exclusão e 

dominação
48

. 

O quinto paradoxo estudado trata-se “do direito e dos bens”. Este colocará em 

xeque o dogma da priorização do direito sobre os bens. Estabelece, portanto, uma 

importância maior da norma jurídica em face dos valores que constituem a dignidade 

humana. Prosseguirá arguindo que um dos efeitos observados da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos definiu um rol de direitos e deveres, bem como direciona as lutas 

sociais para a possibilidade de viabilização de novos direitos ou de criar outros 

mecanismos de implementação dos direitos já existentes. Pauta-se, portanto, numa 

espécie de diretriz abstrata produzidas num contexto específico que pode não 

corresponder com os diferentes embates realizados nas diversas realidades concretas
49

. 

O sexto paradoxo da concepção clássica dos direitos humanos se refere ao “Os 

direitos humanos: produtos culturais ou produtos ideológicos?”.  Indicará o autor
50

 para 

a necessidade de superar a ideia de direitos naturais e conceber também os direitos 

humanos desde a teoria tradicional como produtos culturais emergidos dentro de 

contextos históricos carregados de particularidades e contidos de influências culturais 

proeminentemente ocidentais. 

Sustentará Herrera Flores que a teoria tradicional procura encontrar ferramentas 

que deem conta de construir os direitos humanos através de pautas éticas universais no 

intuito de serem acolhidas por toda humanidade no objetivo de legitimar os 

instrumentos necessários aos interesses hegemônicos. Portanto, dirá o professor
51

 

espanhol que a idealização e a universalização dos direitos humanos reproduzem 
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processos ideológicos que tendem a dificultar e impedir a ocorrência de ações sociais 

alternativas. 

Apresentados os paradoxos da teoria tradicional dos direitos humanos 

estruturados pelo professor Joaquin Herrera Flores, insta frisar que imaginar a 

possibilidade de efetivação dos padrões dignos de vida pela concepção clássica encontra 

uma dificuldade enorme em se estabelecer fielmente como um paradigma validamente 

contemporâneo, ainda mais se tratando dos conflitos sociais pertencentes à realidade 

periférica do subdesenvolvimento latino americano do século XXI. 

Douzinas
52

 sintetizará: “os direitos humanos têm apenas paradoxos a oferecer.” 

Sendo assim, será de fundamental relevância apresentar as proposições construídas por 

Joaquin Herrera Flores no que ele chamou de reinvenção dos direitos humanos para 

apontar uma nova perspectiva concepção, incluindo os diversos processos de luta social 

e de emancipação como produto cultural inerente de cada realidade específica, e de uma 

teoria comprometida com os contextos reais possibilitando formas de intervenção 

prática
53

. 

 

1.2.2 REINVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS A PARTIR DE HERRERA 

FLORES 

 

Herrera Flores no livro “A (re)invenção dos direitos humanos” além de 

problematizar e questionar a influência da concepção clássica, irá sistematizar um 

conjunto de proposições no intuito de auxiliar o surgimento de uma teoria crítica de 

direitos humanos que seja capaz de eludir perspectivas de ação política na luta social 

pela efetivação destes direitos. Advertirá logo nas primeiras páginas que não se trata de 

um desafio simples, uma vez que os direitos humanos se constituem como “o resultado 

sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso 

aos bens necessários para a vida”. Deste modo, Herrera Flores lembrará que esta nova 

maneira de conceber os direitos humanos não pode repetir a lógica tradicional de 

pautar-se na definição intrínseca dos direitos humanos como portadores de uma 

condição natural, limitando o âmbito dos debates teóricos em formular as normas de 
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como reconhecer e positivar esses direitos naturais em direitos promulgados
54

. 

Apontará o referido autor que se faz necessário contextualizar as dinâmicas 

sociais que envolvem as condições materiais e imateriais para avaliar com qual 

incidência e com que objetivos as normas jurídicas influirão em determinada realidade 

social. Neste sentido, Herrera assevera que deve começar a explicação se atentando aos 

bens necessários para a satisfação das necessidades inerentes a uma vida digna: 

“expressão, convicção religiosa, moradia, trabalho, meio ambiente, cidadania, 

alimentação sadia, tempo para o lazer e formação, patrimônio histórico-artístico, etc”. 

Os direitos, completará o professor, virão depois de os bens serem conquistados através da luta.  

Dirá Herrera Flores:  

Quando falamos de direitos humanos, falamos de dinâmicas sociais 

que tentem a construir condições materiais e imateriais necessárias 

para conseguir determinados objetivos genéricos que estão fora do 

direito (os quais, se temos a suficiente correlação de forças 

parlamentares, veremos garantidos em normas jurídicas). Quer dizer, 

ao lutar por ter acesso aos bens, os atores e atrizes sociais que se 

comprometem com os direitos humanos colocam em funcionamento 

práticas sociais dirigidas a nos dotar, todas e todos, de meios e 

instrumentos – políticos sociais, econômicos, culturais ou jurídicos – 

que nos possibilitem construir as condições materiais necessárias para 

poder viver
55

. 

 Dessa luta pela concretude do acesso aos bens, Herrera Flores
56

 elenca outro 

quesito fundamental na construção da teoria crítica que é considerar e possibilitar as 

diferentes formas de fazer humano. E que para tanto, devemos relevar que os diferentes 

contextos vividos pela divisão social (fatores étnicos, sexuais, territoriais) 

impossibilitaram o desenvolvimento do fazer humano em populações marginalizadas 

pela ordem hegemônica. 

 Desta forma, Herrera Flores esquematiza cinco postulados que classifica como 

bases da sua teoria:  

1) Devemos começar reconhecendo que nascemos e vivemos com a 

necessidade de satisfazer conjuntos culturalmente determinados de bens 

materiais e imateriais. Segundo o entorno de relações nas quais 

vivamos, serão os bens a que tentaremos ter acesso. Mas em primeiro 

lugar não são os direitos, são os bens.  

2) Num segundo momento, deve-se ter em conta que temos de 

satisfazer nossas necessidades imersos em sistemas de valores e 
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processos que impõem um acesso restringido, desigual e hierarquizado 

aos bens. Esse fato materializa-se ao longo da história por meio de 

marcos hegemônicos de divisão social, sexual, étnica e territorial do 

fazer humano. 

3) A história de grupos marginalizados e oprimidos por esses processos 

de divisão do fazer humano é a história do esforço para levar adiante 

práticas e dinâmicas sociais de luta contra esses mesmos grupos. Daí 

corresponder a nós pôr as frases dos direitos, mas admitir que a verdade 

deles reside em lutas raramente recompensadas com o êxito. 

4) O objetivo fundamental de tais lutas não é outro que poder viver com 

dignidade, o que, em termos materiais, significa generalizar processos 

igualitários (e não hierarquizados “a priori”) de acesso aos bens 

materiais e imateriais que conformam o valor da “dignidade humana”. 

5) E, por fim – se temos o poder político e legislativo necessários –, 

estabelecer sistemas de garantias (econômicas, políticas, sociais e, 

sobretudo, jurídicas) que comprometam as instituições nacionais e 

internacionais ao cumprimento daquilo conquistado por essas lutas pela 

dignidade de todas e de todos
57

. 

 

 

 Na sequência Herrera Flores
58

 irá “revisar” criticamente o preâmbulo e os 

primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e apresentar 

em forma de exemplo como seria a Carta Declaratória de Direitos Humanos imbuída do 

entendimento que o direito deve ser pautado na prática social e na sua possibilidade de 

intervenção  nas realidades sociais e nos seus contextos históricos concretos. 

  Contraporá a “Declaração dos Direitos Humanos da Teoria Crítica de Herrera 

Flores”: 

Preâmbulo: “reconhecendo que os direitos humanos não constituem 

um „ideal abstrato‟ que, como todo horizonte, se afasta a medida que 

nos aproximamos, proclamamos que tais direitos são o conjunto de 

processos que os indivíduos e os grupos humanos põem em marcha 

cotidianamente para ter acesso aos bens exigíveis para uma vida digna 

de ser vivida.” 

Artigo 1º. – Todos os seres humanos devem ter os instrumentos, meios 

e condições necessárias, a fim de que possam pôr em prática 

“processos de luta pela dignidade humana”.  

Artigo 2º. – A dignidade humana é um fi m perseguido pelos direitos 

humanos. A dignidade consiste na obtenção de um acesso igualitário 

aos bens, tanto materiais como imateriais, que se consegue no 

constante processo de humanização do ser humano.  

Artigo 3º. – Para conseguir o anterior, os seres humanos em luta para 

abrir processos de dignidade devem ter suficiente poder individual e 

coletivo para exigir das instituições legislativas, internacionais e 

nacionais, um sistema de garantias (políticas, sociais, econômicas e 

jurídicas) que lhes permitam gozar do resultado de suas lutas. Para tal 

efeito, declaram-se como garantias mínimas as que se relatam a 
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seguir...
59

 

  

 Herrera Flores irá apontar a necessidade emergencial de se repensar as maneiras 

indispensáveis para se inaugurar uma nova cultura de direitos humanos capaz de 

ultrapassar as concepções positivistas (direitos humanos vistos apenas texto jurídicos); e 

também de superar os pressupostos jusnaturalistas (direitos humanos como resultado da 

“condição humana” descontextualizada e abstrata, pensada e construída a partir do 

Ocidente). 

 Ainda lembrará o autor que é essencial para essa nova teoria que visa estar 

vinculada aos processos de intervenção no mundo que observa criticamente, estar 

conectada ao conhecimento dos processos de exploração que antagonizaram as relações 

humanas em níveis globais. 

 Almejando cumprir estas tarefas, Herrera Flores irá estabelecer algumas 

proposições como referencial metodológico para que as ações sempre estejam 

contextualizadas no agir cultural. São propostas seis atitudes intelectuais: 

A primeira trata de ativamente estabelecer o compromisso de visibilizarmos o 

esquecido e marginalizado pelas manipulações ideológicas do colonialismo e do 

imperialismo; de relacionar os processos que fragmentam nossa ação no mundo; e de 

assinalar constantemente cursos de ação alternativos, contestando os dogmas 

estabelecidos; 

  A segunda ação proposta indica a necessidade de Indignarmo-nos diante do 

sofrimento do outro, da qual essa indignação deve se configurar como um “horizonte 

absoluto”, um espaço de luta concreto e material em que atuamos a fim de construir as 

condições que permitam suprimir as causas da força que gera o sofrimento; 

Na terceira é trazida a importância de contrariarmos contra toda forma de 

fundamentalismo, e refutarmos a ideia de categorias como imutáveis ou intocáveis;  

A quarta refere-se a não sustentação de novos obstáculos para a criatividade e a 

ação transgressora;  

A quinta ação elencada indica a procura de pontos de encontro entre os 

elementos culturais sem haver a sobreposição de um processo cultural concreto em 

prejuízo de outro;  
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E a sexta e última coloca a reinvindicação da ideia que somos todos migrantes, 

ou seja, estarmos sempre dispostos a aprender com a interrelação com o outro.  

 Assim Herrera Flores
60

 também irá apresentar a ideia do diamante ético dos 

direitos humanos como marco pedagógico e de ação.  

 

Com o diamante ético nos lançamos a uma aposta: os direitos 

humanos vistos em sua real complexidade constituem o marco para 

construir uma ética que tenha como horizonte a consecução das 

condições para que “todas e todos” (indivíduos, culturas, formas de 

vida) possam levar à prática sua concepção de dignidade humana
61

. 

 

 Seguirá Herrerá Flores
62

 argumentando que o objetivo da sistematização que ele 

propõe com o diamante ético é gerar a capacidade de compreender uma situação social 

na sua forma de satisfação das necessidades humanas “desde” uma concepção 

materialista e relacional dos direitos humanos. 

 Propõe o referido autor a noção dois eixos relacionados intrínseca e 

mutuamente, sendo um eixo material e outro conceitual. O primeiro se compõe com as 

forças produtivas, as relações sociais de produção, as disposições da tomada de 

consciência da posição ocupada dentro da conjuntura, a historicidade, os processos de 

desenvolvimento e as práticas sociais. Já no segundo estariam as teorias, os valores, as 

posições ocupadas nas relações sociais, as características espaciais, as narrativas que 

compõe a definição da participação social e as instituições
63

. 

 Definirá Herrera Flores:  

 

O objetivo, portanto, dessa imagem metodológica se baseia na ideia de 

que tanto a dignidade humana como os direitos não são elementos 

isolados e, também, não são dados com antecedência, mas sim 

construídos passo a passo pela própria comunidade ou grupo afetado, 

o que lhes outorga um caráter de direitos em movimento que se podem 

gerar e revisar através da metodologia que se propõe
64

. 
 

 Entendidos os pressupostos elencados na Teoria Crítica desenvolvida pelo 

professor Joaquín Herrera Flores, voltaremos no terceiro capítulo a tratar do contexto da 
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realidade das lutas empregadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragen , bem 

como os trabalhos desenvolvidos pelo próprio Movimento no âmbito dos direitos 

humanos, para intentarmos, posteriormente, fazer esta discussão servir de pano de fundo 

para estarmos hábeis para sustentar as observações do estudo de caso da Usina 

Hidrelétrica São Roque e verificar a efetividade dos direitos humanos da população 

atingida.  
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2. OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS BRASILEIROS E A POLÍTICA 

ENERGÉTICA  

 

Neste capítulo, analisaremos as questões pertinentes aos conflitos 

socioambientais conectados à política energética relativa à questão elétrica, bem como a 

posição periférica da qual o capitalismo brasileiro se situa no sistema neocolonial de 

exploração capitalista e apresentaremos alguns aspectos pertencentes ao instituto do 

licenciamento ambiental que intensificam os processos de embate social com as 

populações atingidas. 

 Com a finalidade de responder e elencar os quesitos pertinentes ao 

conflito socioambiental estudado, partiremos da análise da questão de classe para situar 

os agentes que defrontam os interesses capitalistas envolvidos na construção destes 

empreendimentos. Ainda que haja uma considerável e importante diversidade na 

composição da identidade cultural dos grupos atingidos pelas barragens no âmbito 

nacional, nos reduziremos aqui, a trabalhar a relação dos conflitos socioambientais a 

partir dos trabalhadores rurais, afinal essa é a configuração social do caso prático 

estudado no capítulo posterior e não caberia no presente trabalho a pretensão de elencar 

e trabalhar os contextos específicos da variedade antropológica existente entre os povos 

tradicionais (indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais) grupos esses que 

também são diretamente afetados pelas UHE‟s e até participantes do Movimento de 

Atingidos por Barragens em muitas regiões do país. Ainda que as realidades específicas 

comunguem do fato de se defrontarem contra os mesmos interesses capitalistas e 

expansionistas no dorso de conflito sociais, necessitaria abordar com mais 

complexidade as dinâmicas envolvidas nos aspectos da interculturalidade caso 

almejássemos englobar toda gama de realidades socioculturais afetadas. 

Para compreender com mais precisão as dinâmicas envolvidas na questão 

energética brasileira, passaremos a expor alguns fundamentos da teoria marxista da 

dependência para almejar tecer algumas considerações inerentes aos processos 

imperialistas e neocoloniais de dominação política, social e econômica para entender a 

dinâmica e os desafios que a posição periférica do capitalismo nacional influi no 

conflito social acirrado pelo sistema de construção de Usinas Hidrelétricas no Brasil. 
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2.1 A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA BRASILEIRA DESDE A TEORIA DE RUY 

MAURO MARINI 

 

 Para compreendermos as particularidades do desenvolvimento socioeconômico 

nacional, é imprescindível relevar os fundamentos teóricos da Escola da Dependência 

brasileira que tem como grande referência o professor Ruy Mauro Marini. Nos seus 

postulados é desenvolvido um nível categorial no âmbito da América Latina para 

explicar a posição periférica do capitalismo brasileiro. Aspecto do qual utilizaremos no 

presente tópico para relacionar posteriormente com as dinâmicas envolvidas no tocante 

ao modelo energético brasileiro e suas implicações socioambientais. 

 Marini
65

 sustentará a existência de uma forte subordinação no que se refere às 

relações produtivas entre as nações, processos estes, tidos formalmente como 

independentes. Dessa maneira as relações de troca de mercadoria são influenciadas 

fortemente por uma realização contraditória das relações de produção entre países 

centrais e periféricos, sento estes últimos destinados a conduzir as diretrizes de sua 

cadeia produtiva nacional em razão dos interesses do capitalismo central. 

 O professor exilado no México seguirá apontando que a economia latino-

americana se desenvolveu historicamente em uma estreita correspondência com as 

pretensões da economia central. Sustentará Marini
66

 que essa relação tem seu 

fundamento no período colonial e ainda que posteriormente essa relação de 

subordinação se eleve em níveis mais acentuados e propicie uma série de características 

inéditas, ela representa o seguimento de um encadeamento econômico em operação 

desde o período colonial demarcado fortemente pelas relações metrópole-colônia. 

 Sustentará Marini
67

 que as colônias latino-americanas ao serem constituídas 

como produtoras de metais preciosos contribuíram ao aumento de fluxo de mercadorias, 

permitindo o desenvolvimento do capital comercial e bancário na Europa e 

impulsionaram o sistema manufatureiro à criação da grande indústria. O que nas 

palavras de Marx é colocado como “acumulação primitiva de capital”. 

 Explicará Marini
68

 no tocante ao processo de industrialização dos países latino-

americano ocorrido concomitante ao decurso da independência política frente às 

metrópoles, que se mantiveram relações de subordinações aos países centrais, ganhando 
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inclusive se um novo engendramento mais vinculante: as ex-colônias passaram a 

exportar bens primários em troca de importar manufaturas de consumo, processo que 

gerava sistemáticos endividamentos, sobretudo em relação à Inglaterra e que iniciou a 

problemática das dívidas externas, sobre as quais os teóricos da dependência sustentarão 

como uma das formas de perpetuação dessa relação econômica dependente. 

 No transcurso da industrialização das nações latino-americanas encontra-se outra 

estrutura definida: a divisão internacional do trabalho. Processo que determinará o 

desenvolvimento ulterior da região. Marini
69

 argumentará no sentido de que é a partir da 

divisão internacional do trabalho que se configura a subordinação entre as nações 

formalmente independentes, sob o interesse de que as relações de produção das nações 

subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da 

dependência. O resultado da dependência, portanto, não pode ser outro que a 

continuação de mais dependência, e a sua superação supõe necessariamente eliminar as 

relações de produção que a sustenta. 

 Assinala Marini
70

 que a função cumprida pela América Latina no cenário 

capitalista mundial transcende a simples disponibilização dos recursos físicos induzidos 

na acumulação realizada nos países industriais. Pois além de facilitar o crescimento 

quantitativo que permitiu a industrialização dos países centrais, a América Latina opera 

sua participação no mercado mundial de modo que a condicionar a acumulação 

dependendo do aumento das capacidades produtivas através de uma maior 

intensificação do trabalho. Ou seja, essa dinâmica coaduna no que Marini
71

 chamará de 

superexploração do trabalhador possibilitada pela divisão internacional do trabalho.  

 Este desenvolvimento industrial necessitou elevar a capacidade de 

especialização do trabalho em escala mundial, possibilitando que algumas nações se 

especializem suas indústrias a direcionarem a produção de bens primários e produtos 

agrícolas. Para tanto, foi necessário que os capitais concentrados nos países centrais 

retornassem a América Latina para exatamente permitir estes investimentos em 

atividades primárias fossem concretizados, fato que eleva e evidencia a subordinação 

originária da indústria brasileira em outro âmbito histórico
72

. 

 Marini
73

 vai identificar três mecanismos que configuram a inauguração de uma 
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nova forma de produção que se intensifica exclusivamente no fortalecimento da 

exploração do trabalhador sem majorar o desenvolvimento de sua capacidade produtiva: 

a) a intensificação do trabalho; b) o prolongamento da jornada de trabalho; c) a 

exploração da quota do tempo trabalho necessário para que o operário possa readquirir 

sua força de trabalho. 

 Marini explicará o liame da superexploração do seguinte modo:  

Importa señalar además que, en los três mecanismos considerados, la 

característica essencial está dada por el hecho de que se la niega al 

trabajador las condiciones necessárias para reponer el desgaste de su 

fuerza de trabajo: em los dos primeiros casos, porque se le obliga a um 

dispêndio de fuerza de trabajo superior al que debería proporcionar 

normalmente, provocándose así su agotamiento prematuro; em el 

último, porque se le retira incluso la posibilidad de consumir lo 

estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo em 

estado normal. Em términos capitalistas, estos mecanismos (que 

además se pueden dar, y normalmente se dan, em forma combinada) 

significan que el trabajo se remunera por debajo de su valor y 

corresponden, pues, a uma superexplotación del trabajo
74

. 

 O professor
75

 atribuirá ainda esta acumulação baseada na superexploração do 

trabalhador como a contradição essencial da dependência latino-americana. Dirá que o 

continente foi levado a desenvolver sua economia mercantil em consonância com o 

mercado mundial e portanto, necessitou faze-la mediante a superexploração do 

trabalhador para contribuir com a acumulação com base na capacidade produtiva do 

trabalho. 

Deste modo, a capacidade interna de consumo não satisfaz o engendramento da 

economia dos países latino-americanos. Estas nações são condicionadas a estarem 

articuladas as exigências dos países centrais e a sua circulação capitalista no mercado 

mundial. Funciona assim, segundo Marini, a separação dos dois momentos 

fundamentais do ciclo do capital: produzir e circular as mercadorias, opondo através do 

capital, o trabalhador enquanto vendedor e comprador de mercadorias
76

. 

Elencados os pressupostos do desenvolvimento econômico latino-americano pelo 

viés da teoria da dependência, passaremos a expor alguns dos indicadores de como essa 

subordinação socioeconômica se constitui no século XXI dentro do contexto específico 

do setor elétrico brasileiro, bem como analisaremos aspectos relativos aos conflitos 

socioambientais emergidos pela exploração da matriz energética da hidroeletricidade. 
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2.2 A QUESTÃO ENERGÉTICA 

 

Resultado dos processos que intensificaram o aprimoramento das forças 

produtivas demarcadoras do contexto da Revolução Industrial, a eletricidade se 

desenvolveu como uma mercadoria de altíssimo valor, assim como um elemento de 

vital necessidade ao modo de produção capitalista corrente. De modo que a energia 

elétrica simboliza um marco promulgador da sociedade moderna. 

As dinâmicas existentes no processo de acumulação capitalista desenrolado nos 

séculos XIX e XX como a ampliação da capacidade industrial e o crescimento da 

potencialidade de consumo, fizeram com que o volume de produção de energia tivesse 

que ser aumentado para suportar essa nova escala em formação. O carvão, o petróleo e 

posteriormente a energia proveniente dos recursos hídricos foram as modalidades 

exploradas no intuito de condicionar essa relação produtiva. 

No contexto histórico e econômico brasileiro, as Usinas Hidrelétricas aparecem 

neste liame, sendo as responsáveis pela geração de enormes quantidades de energia para 

atender as grandes unidades consumidoras de energia dos grandes centros industriais. 

Para que isto se torne possível, fez-se necessário a construção de obras de grande 

proporção e com altos níveis de impacto socioambiental, configurando-se nos últimos 

40 anos, a intensificação do conflito socioambiental em relação aos contingentes de 

camponeses atingidos, da mesma maneira que estes empreendimentos implicaram em 

abundantes exemplos de biomas, ecossistemas e áreas de preservação ambiental 

modificadas, afetadas e permanentemente comprometidas. 

Carlos Lessa nos lembrará da importância do setor elétrico nas relações 

socioeconômicas da seguinte maneira: 

O macrovetor técnico determinante da produtividade média do 

trabalho humano é a disponibilidade de energia por habitante. A 

disponibilidade de energia tem o poder de veto ao crescimento de 

investimentos produtivos e à ampliação dos suportes materiais do 

bem-estar. É, isoladamente, o setor mais estratégico para o futuro 

desenvolvimento das forças produtivas
77

. 

Lembrará o engenheiro Célio Bermann
78

 como se deu a solidificação da 

                                                           
77

 LESSA, CARLOS. Energia, vetor fundamental do desenvolvimento. Artigo. Jornal Valor 

Econômico, 28/09/2005 
78

 BERMANN, Célio. Exportando a nossa natureza, produtos intensivos em energia: implicações 



 
 

39 
 

indústria nacional se deu no período do pós-Segunda Guerra Mundial, quando ficou 

definido o papel que o Terceiro mundo estaria destinado a cumprir no cenário 

econômico internacional. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

incentivariam o desenvolvimento da acumulação capitalista em escala mundial, 

baseando-se em investimentos em projetos de infraestrutura nestas regiões periféricas, 

permitindo assim a expansão da produção industrial. Na América Latina, esta influência 

se deu em forma de “substituição de importações” e foi tido como sinônimo de 

desenvolvimento pela ordem hegemônica. Então a partir da década de 1950, a maioria 

dos países latino-americanos começou a receber estes investimentos dos Organismos 

financeiros Internacionais no intuito de aprimorar a malha industrial. 

Por conseguinte, é imperioso pontuar o contexto do qual o setor elétrico 

brasileiro ficou submetido, bem como a forte influência dos interesses dominantes 

concretizados pelo investimento financiado pela ordem hegemônica internacional que 

solidificou da indústria dos países periféricos. Nestes investimentos estão situadas as 

barragens e os grandes empreendimentos, sobre os quais Oswaldo Cevá irá dizer:  

As mega-obras são campos de ação dos interesses de classes e de 

grupos sociais, cenário de disputas de oportunidades de lucros e de 

exercício do poder em âmbito extra local e extra-nacional, por causa 

da cadeia financeira e produtiva da obra e nas suas duas pontas – a de 

fornecimento durante a construção e a de despacho de eletricidade 

depois de pronta e operacional, ou seja na etapa de realização da 

mercadoria a ser produzida
79

.  

O professor Célio Bermann, no seu livro “Exportando a Nossa Natureza - 

Produtos intensivos em energia: implicações sociais e ambientais” sistematizou o papel 

do setor energético brasileiro no mercado internacional e as consequências sociais e 

ambientais de tal dinâmica. Demonstrará Bermann que a esmagadora maioria dos 

consórcios empresariais construtores dos empreendimentos hidrelétricos são oriundos 

dos setores industriais eletrointensivos: cimento, alumínio siderurgia, papel e celulose, 

ferroliga e petroquímica. Sendo estes, exatamente, os grupos industriais representam 

ativamente os sustentadores do sistema de construção de barragens. Bermann seguirá 

apontando que estes agrupamentos empresariais, além de se configurarem como 

modalidades industriais que demandam alta proporção de energia, se constituem como 
                                                                                                                                                                          
sociais e ambientais. Cadernos sobre Comércio e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Fase, 2004. 
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alterações naturais, transformações sócias e a destruição dos monumentos fluviais. In SEVÁ, Oswaldo 

(org). Tenotã-Mõ: alertas sobre as consequências dos projetos no rio Xingu. São Paulo: IRN, 2005. p. 
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especialistas em exportadores de bens primários com baixo valor agregado, o que 

impossibilita a geração de divisas ao Estado brasileiro, bem como possui baixa 

capacidade de ampliação dos postos de trabalho. 

Bermann
80

 trará o estudo que demonstra que estes seis ramos eletrointesivos no 

ano de 2009 consomiram 30% da totalidade da energia produzida no Brasil. 

Especificará Bermann ainda sobre o alumínio apontando como um dos produtos 

eletrointensivos mais exploratórios em termos socioeconômicos e ambientais. Sua 

produção consome 8,8% da totalidade da energia consumida no setor industrial e 3,6% 

da energia elétrica produzida no Brasil e apenas 28,6% se destina ao mercado interno, e 

71,% são exportados
81

. 

Essa relação produtiva a qual se designa as indústrias eletrointensivas irá 

corroborar ao processo que grandemente influi na conjuntura socioeconômica atual, 

fazendo-se necessário, portanto, conceituar o termo neodesenvolvimentismo, que 

segundo Alves
82

:  

 

é considerado como sendo um novo modo de 

desenvolvimento capitalista no Brasil apoiado numa frente 

política composta, por um lado, pela grande burguesia 

interna constituída pelos grandes grupos industriais [...] todos 

beneficiados pelo aumento das exportações focado numa agressiva 

politica de financiamento através do BNDES, voltados para promover 

as empresas e os investimentos brasileiros no exterior.  

 

Neste ínterim, é fundamental frisar que o caráter expansionista de busca 

interminável pelo aumento das capacidades elétricas atende a lógica capitalista pautada 

na acumulação. As necessidades humanas, tanto usadas nas narrativas de 

desenvolvimento mostram-se nada mais que um argumento persuasivo para o 

convencimento da obrigatoriedade das barragens. O importante pensador das relações 

de contradição entre capital e trabalho, Istvan Mészáros irá pontuar: 

O capital não tem mais condições de se preocupar com o aumento do 

círculo de consumo para benefício do indivíduo social pleno (...) mas 

apenas com sua reprodução ampliada a qualquer custo, que pode ser 

assegurada, pelo menos por algum tempo, por várias modalidades de 
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destruição
83

. 

 Essas relações de modalidades de destruição trazidas por Mészáros será de 

grande relevância para contextualizarmos a realidade socioambiental brasileira no 

concernente ao tema das barragens, uma vez que foram construídas mais de 2.000 

barragens desde a segunda metade do século XIX e tão logo seguem projetados para os 

próximos anos de norte ao sul do país inúmeros projetos nas áreas restantes de potencial 

hídrico.  

Mészáros dirá que o capitalismo age na totalidade dos planos da vida social, 

intervindo na produção de demandas que acarretam numa elevação do consumo e 

sustentará a incongruência entre os desperdícios realizados no atual modo de produção. 

Dirá Mészáros:  

Contradição básica do sistema capitalista de controle é que este não 

pode separar “avanço” de destruição, nem “progresso” de desperdício 

– ainda que os resultados sejam catastróficos. Quanto mais o sistema 

destrava os poderes da produtividade, mais ele libera os poderes da 

destruição; e quanto mais dilata o volume de produção, tanto mais tem 

de sepultar tudo sobre montanhas de lixo asfixiante
84

. 

 No tocante ao contexto brasileiro, essa expansão se aprimorou com o contexto 

do novo desenvolvimentismo proposto pelos governos “democrático-populares” do 

Partido dos Trabalhadores, a partir, sobretudo do segundo mandato do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Bresser-Pereira
85

 irá explicar que o novo desenvolvimentismo 

argumentando que este defende um crescimento centrado no comércio internacional via 

exportação preocupação com a estabilidade macroeconômica.  

  

Há de se concordar com a análise (...) quanto ao caráter classista dos 

tipos de conflitos em jogo. Os conflitos salariais que tem marcado os 

movimentos dos eletricitários, ou os conflitos decorrentes dos 

reassentamentos compulsórios que atingem as populações ribeirinhas 

– via de regra acompanhados por compensações financeiras irrisórias, 

ou mesmo inexistentes – para aqui citar alguns dos confrontos 

envolvendo o setor elétrico brasileiro, demonstram que seus 

protagonistas têm em comum o fato de estarem excluídos da forma-

mercadoria, seja através da não valorização do seu trabalho para os 

primeiros, seja através do não reconhecimento e valorização das bases 

materiais e culturais de existência dos “trabalhadores atingidos”
86

. 
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 Explicado desenvolvimento econômico dependente brasileiro que leva o setor 

energético a operar de acordo com as lógicas hegemônicas internacionais, passaremos a 

expor alguns aspectos de como esse processo se dá no âmbito do licenciamento 

ambiental. 

 

2.3 ASPECTOS DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE E DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL  

 

Capra
87

 lembra que o principal desafio deste século – para os cientistas sociais, 

os cientistas da natureza e todas as pessoas – será a construção de comunidades 

ecologicamente sustentáveis, organizadas de tal modo que suas tecnologias e 

instituições sociais – suas estruturas materiais e sociais – não prejudiquem a capacidade 

intrínseca da natureza de sustentar a vida. 

Ao definir equilíbrio ambiental, Luis Paulo Sirvinskas
88

 assevera ser 

fundamental analisar o art. 225 caput da Constituição, no qual garante a todos o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defender e presar para as presentes e futuras gerações. 

Neste mesmo sentido, Sirvinskas também disserta que a expressão meio 

ambiente ecologicamente equilibrado: 

deve ser interpretada conciliando o binômio: desenvolvimento (art. 

170, VI, da CF) versus meio ambiente (art. 225, caput, da CF). Assim, 

compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar 

os problemas ambientais dentro de um processo contínuo de 

planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de ambos e 

observando-se as suas inter-relações particulares a cada contexto 

sociocultural, político, econômico e ecológico, dentro de uma 

dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto implica dizer que a 

política ambiental não se deve erigir em obstáculo ao 

desenvolvimento, mas sim em um de seus instrumentos, ao propiciar a 

gestão racional dos recursos naturais, os quais constituem a sua base 

material
89

. 
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No que toca à conceituação do termo meio ambiente, Américo Luiz Martins da 

Silva
90

 vai dizer que se trata ramo das ciências humanas que estuda a estrutura e o 

desenvolvimento das comunidades humanas em suas relações com o meio ambiente e 

sua consequente adaptação a ele, assim como os novos aspectos que os processos 

tecnológicos ou sistemas de organização social possam acarretar para as condições de 

vida do homem. 

Destacando a importância do olhar desde as comunidades tradicionais 

culturalmente ligas ao meio ambiente que se estabeleceram, Elida Seguin
91

 também 

garante a qualidade de vida como objeto do Direito Ambiental, se constituindo como 

um dever o norteamento pela harmonização da natureza, pela garantia da manutenção 

dos ecossistemas e da sadia qualidade de vida para que o ser humano possa se 

desenvolver plenamente. Restaurar, conservar e preservar são metas a serem alcançadas 

através deste ramo do Direito, com a participação popular. 

Nesse mesmo sentido, José Afonso da Silva reforça que: 

o objeto de tutela jurídica não é tanto o meio ambiente considerado 

nos seus elementos constitutivos. O que o direito visa proteger é a 

qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida. Pode-se 

dizer que há dois objetos de tutela, no caso: um imediato que é a 

qualidade do meio ambiente, e outro mediato, que é a saúde, o bem-

estar e a segurança da população, que se vêm sintetizando na 

expressão qualidade de vida
92

. 

Outra contribuição é o entendimento do meio ambiente como um patrimônio 

público, que ao ser atingido, o responsável sofrerá os rigores da lei, onde Farinha
93

 dirá 

que o patrimônio ambiental é formado pela qualidade do meio ambiente, que converte-

se, assim, num bem que o direito reconhece e protege. 

  Ademais Gonçalves
94

 salienta a respeito do direito ambiental: se trata de direitos 

difusos e coletivos, pulverizados de sujeitos, transindividuais, pertencentes a um grupo 

indeterminado ou indeterminável de pessoas, ligados apenas pelos fatos ocorridos: o 

interesse transindividual se caracteriza por pertencer a um grupo, categoria ou classe de 
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pessoas que tenham entre si um vinculo, seja de natureza jurídica, seja de natureza 

fática. 

Neste ínterim, Derani
95

 explica vai explicar que, o desenvolvimento sustentável 

exige regras específicas de gestão, analisando o capital natural como um fator 

insubstituível do crescimento econômico, os recursos naturais como fontes de bem-estar 

além de que certos recursos não renováveis, com o seu esgotamento ou 

desaparecimento, tornar-se-ão irreversíveis ou sem substituto artificial. 

Destarte, Rezende
96

 vai dizer que o licenciamento ambiental implica num 

essencial instrumento de gestão da Administração Pública: por meio dele é exercido o 

fundamental controle em relação às atividades humanas que interferem nas condições 

socioambientais. Através dele há a conciliação do desenvolvimento econômico com a 

utilização dos recursos naturais, devendo-se assegurar a sustentabilidade do meio 

ambiente nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos.  

O licenciamento ambiental é um procedimento que deve ser feito atendendo aos 

princípios do devido processo legal, como observam Fiorillo e Rodrigues: 

Dez aspectos principais estão ligados ao respeito pleno do due process 

na área do EIA/RIMA: a) um órgão neutro; b) notificação adequada 

da ação proposta e de sua classe; c) oportunidade para apresentação de 

objeções ao licenciamento; d) o direito de produzir e apresentar 

provas, aí incluindo-se o direito de apresentar testemunhas; e) o 

direito de conhecer a prova contrária; f) o direito de contraditar 

testemunhas; g) uma decisão baseada somente nos elementos 

constantes da prova produzida; h) o direito de se fazer representar; i) o 

direito à elaboração de autos escritos para o procedimento; j) o direito 

de receber do Estado auxílio técnico e financeiro; l) o direito a uma 

decisão escrita motivada
97

.  

Deste modo, Machado
98

 (2001, p. 156), afirma que, as verificações e análises do 

estudo de impacto ambiental acarretam num “juízo de valor, ou seja, uma avaliação 

favorável ou desfavorável ao projeto”. 

Nesse sentido, Castro, Dantas e Timponi
99

 vão dizer que a geração de energia 
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utiliza recursos naturais como insumos e gera necessariamente impactos sobre o meio 

ambiente, a melhoria de condições de vida da geração atual sem o comprometimento 

dos recursos a serem disponibilizados para as gerações futuras exige a adoção de 

estratégias sustentáveis no setor de energia.  

O Poder Público, segundo Campos e Silva
100

 tem o dever de gerenciar os 

recursos naturais observando os perigos de danos existentes. No caso das hidrelétricas, 

por exemplo, devem-se observar os requisitos necessários para a realização de 

licenciamento ambiental, pois o mesmo serve também para garantir que a obra seja 

viável, uma vez que os impactos podem ser de tal grandeza que tornem a obra inviável, 

tornando os prejuízos ambientais e sociais superiores aos benefícios econômicos.  

A respeito da possibilidade de não licenciamento, Granziera discorre: 

O licenciamento ambiental também decorre do exercício do poder de 

polícia, fundamentado no princípio da supremacia do interesse público 

sobre o particular. Assim, se a atividade estiver em desacordo com as 

normas, critérios, padrões e princípios da legislação ambiental, é 

presumível que ela esteja contrária ao interesse público, portanto, não 

deverá ser licenciada
101

.  

A cerca da influência dos princípios ambientais no processo de licenciamento, 

Antunes
102

 dirá: que o estudo de impacto ambiental é procedimento formal e material. 

“É formal, pois não se pode licitamente deixar de realizar nenhum dos procedimentos 

determinados nas normas concernentes à sua realização. É material, pois a 

implementação das regras formais deve ser feita com a utilização de todos os recursos 

técnicos disponíveis e, na análise dos resultados, devem ser aplicados os princípios 

norteadores do Direito Ambiental”. 

Seguem Fink, Alonso Junior e Duwalibi:  

O Estado chama a si a tarefa de impor critérios técnicos e jurídicos 

para a utilização de recursos naturais, de tal forma que seu uso 

racional não prejudique a capacidade das futuras gerações de prover as 

próprias necessidades. Por consequência, passa a ser legalmente 

exigível, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
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causadora de significativa degradação ambiental do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade
103

. 
 

A respeito dessa publicidade no tocante aos empreendimentos hidrelétricos, 

Boamar
104

 destaca o relato do então prefeito do munícipio de São Carlos: “quando se 

anunciou a barragem de Iraí, muitas indústrias deixaram de vir para cá, o prefeito da 

época deixou de investir na infraestrutura, afinal porque investir se será inundado pelas 

águas”. 

Afirma Sigaud neste sentido dirá que: 

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 pais como um todo, a redução do 

estoque de alternativas disponíveis de apropriação do território
105

. 

 

Vainer e Araújo reforçando explicarão que:  

as empresas seguindo uma lógica do lucro e do imediatismo, ao 

elaborar os estudos de impacto ambiental, e na hora da construção da 

barragem, vêem a população atingida, os usos da água feito por essa 

população bem como todas as atividades econômicas e sociais que 

preexistem ao projeto, como um mero obstáculo a ser retirado, 

enquanto os atingidos tem em mente, a vontade de preservar os seus 

níveis e modo de vida
106

. 

 

Na década de 70 após o anúncio de mais de 20 projetos na Bacia do Rio 

Uruguai, região que será trabalhada no capítulo posterior, surgiu pelo Movimento dos 

Atingidos por Barragem, uma luta organizada de resistência aos empreendimentos 

hidrelétricos e também um movimento de luta pelos direitos das populações atingidas. 

Souza
107

 define o MAB como “movimento construído a partir das necessidades 

imediatas dos camponeses diante da expropriação de suas terras e tem como, bandeira 

de luta o reassentamento e a justa indenização”. 

Para corroborar com esse vínculo das populações com o rio como exercício do 
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direito ao meio ambiente, assegura Onghero e Franceschi
108

 que o Rio Uruguai tem uma 

importância fundamental na configuração do modo de vida das populações que viveram 

e vivem em seu entorno. Além de construir um ecossistema complexo, proporcionar o 

sustento de famílias e promover a economia regional, ele é uma referência para a 

identidade da memória da população. 
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3. O MOVIMENTO DE ATINGIDOS POR BARRAGENS E OS DIREITOS 

HUMANOS NO CASO PRÁTICO DA UHE SÃO ROQUE 

 

 Para que possamos compreender a dinâmica dos conflitos socioambientais 

promovidos na Hidrelétrica de São Roque, bem como situar o Movimento de Atingidos 

por Barragens como possível agente efetivador dos direitos humanos das populações 

afetadas, traremos a seguir um histórico de atuação do MAB no âmbito dos direitos 

humanos para servir de contextualização ao caso da hidrelétrica estudada. 

 

3.1. O MOVIMENTO DE ATINGIDOS POR BARRAGEM E OS DIREITOS 

HUMANOS 

 

 Roberto Lyra Filho, um dos professores mais ousados e transgressores no 

âmbito da teoria do direito e um dos pensadores militantes do “Direito Achado na Rua”. 

Lyra Filho
109

 irá reconhecer a representação no texto constitucional como um passo 

inicial dentro de um processo histórico de aquisição e transformação de direitos, mas 

que este direito insurgente em questão não possui um fim específico, mas um horizonte 

permanentemente indeterminado. Sendo as lutas as produtoras de novas construções 

marcadas pela concretude das experiências da rua.  

 Neste sentido, tomaremos como objeto o Movimento Nacional de Trabalhores 

Atingidos por Barragens, e suas experiências concretas nas lutas travadas nas últimas 

décadas para apresentar as proposições adquiridas e desenvolvidas pelo próprio 

movimento no âmbito dos direitos humanos. 

 

3.1.1 HISTÓRICO E CARACTERÍSITAS DO MAB  

 

 Junto ao processo de término da ditadura militar e de recuperação do regime 

democrático surgiu, no final da década de 1980, uma nova série de movimentos sociais 

possibilitados pela conjuntura de retomada da participação política nas questões 

nacionais. Até então, os grupos afetados pelas represas se organizavam de maneira 
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isolada para garantirem através da mobilização coletiva algum tipo de reparação frente 

aos deslocamentos compulsórios trazidos pelas Usinas Hidrelétricas em todo país, visto 

que desde a década de 70, quando sob o prisma do “milagre econômico” foi incentivado 

uma enorme quantia de investimentos na indústria nacional que demandava alta 

produção de energia para atender os interesses capitalistas internacionais, como 

veremos no capítulo seguinte seguir.  

O Movimento de Atingidos por Barragens surge neste momento histórico no 

sentido de solidificar as resistências dos trabalhadores rurais atingidos em um 

movimento social em nível nacional para lutar pelos direitos de indenização e reparação 

das perdas.  

Na conjunção das Comissões Regionais de Atingidos por Barragens (CRABs), 

com a Comissão dos Atingidos pela Hidrelétrica de Tucuruí (CAHTU) e juntamente 

com a Comissão Regional dos Atingidos do Rio Iguaçu (CRABI) que já estavam, há 

pelo menos uma década, exercendo suas atividades em muitos lugares do país, realizou-

se em 1989, o Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens 

na cidade de Goiânia-GO. Organizando-se para lançar o Movimento Nacional de 

Atingidos por Barragens no I Congresso dos Atingidos de todo o Brasil no mês de 

março de 1991 na capital nacional em Brasília. 

Num primeiro momento, o confronto se deu no âmbito do Estado brasileiro, 

visto que a maior parte das barragens construídas neste período histórico foi 

movimentada pelo financiamento estatal, não havendo nem um marco legal, tampouco 

qualquer garantia frente aos atingidos em relação à reparação dos danos causados.  

 Apontará Benincá
110

 que em razão do fortalecimento do neoliberalismo a partir 

do início dos anos 90, a classe trabalhadora entendeu ser obrigatório repensar seus 

mecanismos de estratégia de luta, os atingidos, compreenderam a necessidade de tornar 

a resistência massiva, e então procuraram acumular força para lançar o MAB como um 

movimento nacional a partir ano de 1991.  

 O assunto já tinha sido tratado no encontro na capital goiana dois anos antes 

como pode-se observar:  

Entre os principais compromissos assumidos pelos participantes do 

encontro, constavam: lutar por uma nova política para o setor elétrico 

com a participação da classe trabalhadora; pleitear solução imediata 

para os problemas sociais e ambientais gerados pelas barragens já 
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construídas; exigir cumprimento de acordos firmados; fim de 

subsídios às indústrias; reforma agrária; demarcação das terras 

indígenas e de comunidades quilombolas e o não pagamento da dívida 

externa. Em Goiânia, ficou claro que os atingidos de todo o país 

tinham os mesmos problemas e os mesmos inimigos. Mas ficou claro 

também que em cada região, em cada vale ou beira de rio, os 

movimentos tinham encontrado caminhos próprios para a organização 

e a luta cada vale ou beira de rio, os movimentos tinham encontrado 

caminhos próprios para a organização e a luta
111

. 
  

 Dirá Benincá
112

 ainda que a resolução final do Congresso Nacional de Atingidos 

de Barragens em 1991 foi o objetivo de seguir mantendo os embates agora se propondo 

além da luta pelas indenizações, ampliou-se a concepção para conceber a luta para 

impedir a construção de novas barragens. Almejando, igualmente, pautar a busca de 

fontes alternativas de energia.  

 Luiz Dalla Costa ratificará no mesmo sentido:  

 

Quando iniciamos o movimento, conseguíamos bons resultados nas 

indenizações e reassentamentos porque tínhamos uma relação direta 

com o Estado. Na medida em que apareceu a privatização, isso ficou 

muito mais difícil. Começou a haver um triângulo: o Movimento, o 

Estado e as empresas privadas (multinacionais). Nós que lutávamos 

contra a construção de barragens passamos a ser vistos como 

dinossauros. Tanto o Estado quanto as empresas passaram a ter uma 

relação de ódio conosco. Então, começamos a perceber que, além de 

lutarmos contra as barragens e exigirmos indenização justa, 

precisávamos discutir a questão energética, tendo a participação do 

Movimento, do governo, das empresas privadas e da sociedade
113

. 
 

 Feito este breve panorama histórico a cerca do surgimento, podemos entender 

suas dimensões no tempo atual, estando presente em 17 estados brasileiros e integrando 

de forma orgânica à Via Campesina, composta também pelo Movimento Sem Terra, 

Movimento de Pequenos Agricultores, Movimento de Mulheres Camponesas. Bem 

como se articula com a Comissão Mundial de Barragens e com organizações de 

atingidos de outros países que lançaram um movimento internacional no ano de 2016 na 

cidade de Chapecó/SC, o Movimento de Afetados por Represas.  

 Pode-se dizer que o MAB converge em três diretrizes: a) é reivindicatório, no 
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sentido que luta pela conquista e a garantia da população atingida; b) é político, na 

medida em que discute alternativas ao modelo energético; c) é popular, dado que 

trabalha na organização do povo visando a transformação social
114

. 

 

3.1.2 AS LUTAS DO MAB PELOS DIREITOS HUMANOS 

  

Na história do MAB, os casos de violação e negação dos direitos da população 

atingida por barragens acumularam-se nas últimas décadas, contudo, a partir das fortes 

resistências mobilizadas a partir dos anos 80 e início de 90, em algumas localidades 

obtiveram-se consideravelmente conquistas que asseguraram o respeito a alguns direitos 

das famílias afetadas. 

Os anos 90 foram marcados pelo recrudescimento do tratamento social nas 

comunidades atingidas em razão do processo de privatização do setor elétrico. Os 

governos nacionais da época adotaram a posição de corrente de transmissão das práticas 

indicadas pela ordem internacional e montaram um plano de supressão do aparato 

estatal. Essa política permitiu a entrada das corporações transnacionais no setor elétrico 

brasileiro, o que intensificou um processo de ataque aos avanços sociais e ambientais 

obtidos nos anos anterior
115

. 

Documento produzido pelo próprio movimento
116

 indicará que as medidas 

autoritárias foram retomadas com um novo engendramento, agora cometidas pelas 

empresas privadas com respaldo do governo e do Estado brasileiro.  

 

Somente na Bacia do Rio Uruguai, na região sul, mais de 120 

lideranças foram processadas, outras tantas foram presas e 

perseguidas. Juntamente com outras entidades, o MAB fez um amplo 

debate com a sociedade e denunciou toda a onda de criminalização de 

suas lideranças e de negação histórica dos direito dos atingidos e 

atingidas
117

. 

 

Outros casos críticos ocorridos na região como Barra Grande e Campos novos 

entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somados a Tucuruí no Pará e Serra Mesa 

em Goiás, levaram o Movimento a formular um dossiê no qual relatava-se os processos 
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de criminalização, as violações, os desrespeitos e a negação dos direitos das populações 

afetadas, conduziram a uma forte movimentação política que possibilitaram a presença 

do MAB na reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) 

em março de 2006.  

Da presença do MAB no Conselho, foi impulsionada a criação de uma Comissão 

Especial para verificar as denúncias apresentadas e propor medidas capazes de 

impossibilitar novas violações. Então, a partir de 2006 a Comissão começou a visitar os 

locais apresentados pelo MAB e pelo Ministério Público Federal e no ano de 2010 

acolheu o relatório produzido pela Comissão e considerou verificável e verídica a 

denúncia apresentada pelo MAB
118

. 

  

3.1.3 CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA 

 

Em reunião realizada na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul em 

novembro de 2010, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana aprovou o 

Relatório da Comissão Especial que se destinou a estudar as denúncias de atropelo dos 

direitos humanos na construção das barragens brasileiras.  

 O relatório foi produzido em dois âmbitos, se dedicando tanto às recomendações 

e considerações gerais de proteção aos direitos humanos da população atingida, como 

foram investigados os casos específicos de UHE Foz do Chapecó, UHE Aimorés, UHE 

Canabrava, UHE Tucuruí, barragem de Acauã e as PCHs de Fumaça e Emboque. 

 Aponta o relatório: 

Os estudos de caso permitiram concluir que o padrão vigente de 

implantação de barragens tem propiciado, de maneira recorrente, 

graves violações de direitos humanos, cujas consequências acabam 

por acentuar as já graves desigualdades sociais, traduzindo-se em 

situações de miséria e destruição social, familiar e individual
119

.  

 Dos estudos da Comissão, verificaram-se a violação sistemática dos seguintes 

direitos: 

1. Direito à informação e à participação; 

2. Direito à liberdade de reunião, associação e expressão; 
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3. Direito ao trabalho e a um padrão digno de vida; 

4. Direito à moradia adequada; 

5. Direito à educação; 

6. Direito a um ambiente saudável e á saúde; 

7. Direito à melhoria contínua das condições de vida; 

8. Direito à plena reparação das perdas; 

9. Direito à justa negociação, tratamento isonômico, conforme critérios 

transparentes e coletivamente acordados; 

10. Direito de ir e vir; 

11. Direito às práticas e aos modos de vida tradicionais, assim como  ao acesso e 

preservação de bens culturais, materiais e imateriais; 

12. Direito dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais; 

13. Direito de grupos vulneráveis à proteção especial; 

14. Direito de acesso à justiça e à razoável duração do processo judicial; 

15. Direito à reparação das perdas passadas; 

16. Direito de proteção à família e aos laços de solidariedade social e comunitária
120

. 

 

Ao confirmar as denúncias realizadas pelo MAB e MPF, o relatório da 

Comissão Especial aponta alguns fatores como fundamentais para corroborar com tal 

realidade social verificada nas regiões alagadas de norte a sul do país. Um elemento 

determinante, dirá o relatório
121

, se configurou devido à inexistência de uma política 

nacional que reconheça e garanta os direitos da população atendida. Bem como está 

elencado a ausência de atuação do poder público para implementar os direitos 

desrespeitados, a precariedade e a insuficiência dos estudos ambientais conduzidos 

pelos governos federal e estaduais e a definição restrita e limitada do conceito de 

atingido adotado pelas empresas responsáveis pelo empreendimento. 

Outras considerações interessantes feitas pelo CDDPH incluem o 

reconhecimento da importância da luta organizada dos atingidos que impediu maiores 

níveis de desrespeito aos direitos violados. Consta no relatório: “a principal garantia do 

pleno do exercício dos direitos humanos está na presença de uma sólida organização da 

sociedade civil, informada e vigilante”. O relatório dirá ainda que a privatização do 

setor elétrico enrijeceu o conflito social existente entre as comunidades afetadas, que o 
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padrão de violação de direitos se assemelha nos diferentes casos em nível nacional e  

internacional. 

Por fim, serão sugeridas três linhas descritas como “mais que necessária, mais 

que indispensável, uma ação decidida impõe-se com urgência”. E seriam elas:  

1) Imediata suspensão de situações, processos e ações, de 

responsabilidade direta ou indireta de agentes públicos ou 

privados, que configurem violação de direitos humanos; 

2) Reparação e compreensão de violações de direitos humanos 

constatadas, de modo a resgatar, ainda que progressivamente, a 

dívida social e ambiental acumulada ao longo das últimas 

décadas. 

3) Prevenção de novas violações do futuro, através de políticas, 

programas e instrumentos legais que assegurem o pleno gozo dos 

direitos por parte das populações, grupos sociais, comunidades, 

famílias e indivíduos atingidos e atingidas por barragens
122

. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

Localizada na Região Sul do Brasil, a Bacia do Rio Uruguai ao longo das 

últimas quatro décadas têm sido alvo de inúmeros projetos de aproveitamento hídrico 

para produção de energia elétrica. Caracterizada por ser a principal bacia hidrográfica 

da região, sua geografia é composta por um complexo sistema de rios e corredeiras em 

confluência desde a Serra Geral do estado de Santa Catarina até a sua foz, onde 

juntamente com o Rio Paraná irá formar o Rio da Prata até desaguar no Oceano 

Atlântico dividindo as nações do Uruguai e da Argentina.  

Devido aos interesses econômicos e políticos demonstrados no capítulo anterior, 

a região, mais especificamente a parte compreendida como Alto Uruguai, esteve e 

continua veementemente pautada pelos responsáveis de conduzir a matriz energética 

brasileira uma vez que dispõe de um elevado potencial de geração de energia, em razão 

de sua composição natural que facilita a construção de Usinas Hidrelétricas e permite 

altos desníveis de altura entre o reservatório e a jusante, conferindo alto índice de 

geração de eletricidade.  

Ao todo, conforme o caderno da região
123

 produzido pelo Ministério do Meio 
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Ambiente, a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai abrange 384 munícipios brasileiros dos 

estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, possuindo uma área aproximada de 

385.000km², dos quais 174.000km² são em terras brasileiras, constituindo 

aproximadamente 2% do território nacional. Nos munícipios de Barracão/RS e Campos 

Novos/SC o Rio Pelotas e o Rio Canoas se encontram formando o Rio Uruguai que terá 

2.200km de extensão
124

.  

A bacia apresenta um grande potencial para geração de energia hídrica, cerca de 

42.030 MW, sendo que 47,8% já são explorados
125

. 

Desde a década de 1970, a região esteve visada pelos interesses do setor elétrico 

para a construção de barragens, pois oferece uma das proporções de maior eficácia entre 

o custo (praticado no molde tradicional) necessário e o megawatt produzido. Já estão em 

operação 21 usinas, sendo destas, sete de grande porte: Passo Fundo, Itá, Machadinho, 

Barra Grande, Campos Novos, Monjolinho e Foz do Chapecó. Além de mais de 50 

pequenas centrais hidrelétricas e outros 149 projetos inventariados. 

Estudos de impacto ambiental deram conta de demonstrar que este montante de 

empreendimentos acarretou num contundente processo de modificação dos ecossistemas 

e num permanente comprometimento da biodiversidade original da região como é o 

emblemático caso de Barra Grande, quando mediante prática de fraude no 

licenciamento ambiental foi suprimida uma extensa área de floresta primária de 

araucária que foi omitida na fase licenciamento prévio. 

Somado aos estudos que apontam para a fragilidade ambiental da região, sendo 

mantida apenas 17% da mata costeira original, as últimas quatro décadas de exploração 

do aproveitamento do potencial hídrico para uso das Usinas Hidrelétricas têm marcado 

um intenso conflito social entre os Consórcios responsáveis pela construção e operação 

das Usinas e as populações atingidas.  

Ao longo dos últimos quarenta anos, os processos de implementação das 

barragens na Bacia do Rio Uruguai operam dentro da promessa de desenvolvimento e 

direta ou indiretamente têm afetado um significativo contingente populacional. Um 

exemplo representativo é o munícipio de Itá/SC que teve de ser inteiramente realojado, 

restando apenas as torres da igreja da antiga cidade a cima das águas do reservatório 

                                                                                                                                                                          
http://mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao03032011023025.pdf. Acesso em 

26.06.2017. 
124 Cf. Idem, ibidem. 
125
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formado pelo lago da UHE Itá. 

Em meio aos direitos ameaçados das comunidades ribeirinhas e da população 

atingida pelos empreendimentos, emergiu o Movimento de Atingidos por Barragem 

(MAB) como um movimento social atuante em defesa dos direitos das pessoas afetadas 

pelos empreendimentos hidrelétricos.  

Neste contexto, a partir de 2012 começou-se a construção da obra da Usina 

Hidrelétrica São Roque na Serra Catarinense, localizada há 320km da capital 

Florianópolis. A UHE São Roque representa o último local de alto potencial hídrico na 

região e a única grande barragem que atualmente se encontra em fase de construção e 

negociação coletiva no estado de Santa Catarina. 

Abordaremos nesse capítulo, o resultado de uma pesquisa de campo realizada 

com as famílias atingidas pela UHE São Roque no intuito de verificar o 

(des)cumprimento das prerrogativas legais pela empresa responsável mediante a 

população atingida. Analisaremos, especificamente, o caso das famílias que sofreram o 

despejo forçado de suas residências em janeiro e fevereiro de 2016 buscando apontar as 

ilegalidades e a violação dos direitos humanos na comunidade de Rio Marombas 

localizada no município de Brunópolis/SC. 

 

3.3 A PESQUISA EMPÍRICA 

 

 Tomei conhecimento da brava luta das famílias afetadas pela UHE São Roque 

na Serra Catarinense através do Estágio Interdisciplinar de Vivência conduzido por um 

projeto de extensão da Universidade Federal em Santa Catarina no ano de 2016. O 

programa é realizado através de uma faz de formação política-pedagógica no 

Assentamento Rural Jóse Maria do MST na cidade de Aberlado Luz/SC, juntamente 

com um período de vivência, do qual os estagiários são emersos na realidade dos quatro 

movimentos sociais camponeses: Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) e Movimento de Atingidos por Barragem (MAB). 

 Durante os dias de estágio, fomos introduzidos à realidade do MAB no oeste 

catarinense, conhecemos os projetos desenvolvidos pelo movimento, tivemos contato 

com inúmeros militantes, participamos de uma etapa da escola de formação de 

lideranças e visitamos os diferentes polos catarinenses de resistência aos projetos 

hidrelétricos que compreendem o período anterior à construção como é o caso de 
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Itapiranga, o período posterior quando a Usina já se encontra em operação como é o 

caso da UHE Foz do Chapecó e, por fim, o período mais acirrado que é o período 

concomitante a construção da barragem no caso da UHE São Roque. 

 A pesquisa de campo se deu através do método indutivo, com pesquisas in loco 

na comunidade atingida, colhendo relatos sob meio de perguntas estruturadas, 

utilizando-se da pesquisa-ação, participando de reuniões, mobilizações, ocupação do 

canteiro de obras, e manifestações. Além de diálogos individuais e documentos 

produzidos pelo próprio MAB no período constado entre fevereiro e agosto de 2016.  

 Em decorrência da eminente ameaça do não cumprimento dos direitos referentes 

a um significativo número de famílias atingidas nas negociações com a empresa 

responsável pela UHE São Roque, formou-se um coletivo organizado de atingidos e 

atingidas que se mobilizaram através do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) 

e implementou-se desde o ano de 2014 um acampamento rotativo na área do canteiros 

de obras localizado no município de Vargem/SC para reivindicar as medidas de 

mitigação, bem como para exercer a luta pelos direito de reassentamento coletivo e de 

justa reparação pelas perdas causadas pela obra. 

 Junto à pesquisa de campo, foram estudados alguns documentos jurídicos 

inerentes à questão: os autos do inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal de 

número 1.33.004.000109/2010-91), o Contrato de Concessão nº 01/2012 entre a União e 

a empresa responsável com o número processo 48500.006740/2011-14 no Ministério de 

Minas e Energias. 

 

3.4 A UHE SÃO ROQUE 

 

A Usina Hidrelétrica de São Roque localiza-se entre os munícipios de Vargem e 

São José do Cerrito na Serra Catarinense. Seu barramento será no Rio Canoas, alagando 

aproximadamente 4.577 hectares de comunidades rurais das cidades de Brunópolis, 

Curitibanos e Frei Rogério, além das já citadas Vargem e São José do Cerrito. Haverá a 

supressão de 2.071 hectares de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em estágio 

médio e avançado de regeneração. 

Implica-se também na de eliminação de aproximadamente 345 (trezentos e 

quarenta e cinco) casas da área rural, além de patrimônios coletivos e públicos como 

igrejas, estradas, cemitérios, escolas e pontes. 

A empresa responsável pela obra é a Engevix Construções, Engenharia e 
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Montagens S/A, incluindo o projeto básico, projeto executivo, aquisições, subestações, 

linha de transmissão, montagem e comissionamento dos equipamentos eletromecânicos. 

O investimento estimativo segundo dados oficiais do Programa de Aceleração 

do Crescimento compreende o montante de R$855.952.000,00
i
. O estudo prévio 

começou a ser realizado no ano de 2002 e se concretizou integrando o Leilão nº 7/2011, 

promovido pela ANEEL e realizado em 20 de dezembro de 2011, sob o Contrato de 

Concessão nº 01/2012 assinado em 20 de agosto de 2012, com prazo de validade de 35 

anos. Conforme verifica-se: 

 

[...] denominada neste contrato com UHE, cuja concessão foi 

autorizada por meio do Decreto de 1º de agosto de 2012, publicado no 

Diário Oficial [da União] nº 149, de 2 de agosto de 2012 (contrato de 

concessão nº 01/2012 – MME –UHE São Roque). 

 

No contrato em análise, carecem referências a cerca do tratamento social a ser 

destinado às populações que residem nas áreas alagadas, bem como na área atingida e 

nas comunidades parcialmente inundadas pelo lago do reservatório, havendo apenas 

uma indicação da responsabilidade do empreendedor: 

XVII – Apresentar o Cadastro Socioeconômico da População Atingida, pela 

UHE observando o disposto no Decreto nº 7.342, de 26 de outubro de 2010, e 

sua regulamentação a ser estabelecida em conjunto dos Ministérios de Minas 

e Energia, do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do 

Desenvolvimento Agrário e da Pesca e Aquicultura (contrato de concessão nº 

01/2012 – MME –UHE São Roque). 

 

Passaremos a expor a conjuntura da situação encontrada pela população 

atingida, bem como alguns pontos tocantes à ação política do MAB para 

contextualizarmos o caso específico a ser trabalhado posteriormente. 

 

3.5 A SITUAÇÃO DOS ATINGIDOS 

 

As situações verificadas na construção da Usina Hidrelétrica São Roque 

constitui a sistêmica dinâmica enfrentada pelo MAB na região sul que passou por 

experiências semelhantes ao longo da Bacia do Rio Uruguai, inclusive em projetos 

hidrelétricos operados pela mesma empresa com histórico de violações e atropelos. O 

modus operandi no sistema de construção de barragens se configura em se ausentar de 

fazer a devida internalização dos custos sociais inerentes aos deslocamentos dos grupos 
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sociais afetados.  

Como vimos anteriormente, a função do setor elétrico nacional emergida no 

contexto da dependência econômica brasileira acarreta nos processos descritos por 

Marini como a superxploração dos trabalhadores nos sistemas capitalistas situados nas 

posições periféricas do mercado internacional. 

Sobre este ponto, Bermann dirá:  

 

Há de se concordar com a análise (...) quanto ao caráter classista 

dos tipos de conflitos em jogo. Os conflitos salariais que tem 

marcado os movimentos dos eletricitários, ou os conflitos 

decorrentes dos reassentamentos compulsórios que atingem as 

populações ribeirinhas – via de regra acompanhados por 

compensações financeiras irrisórias, ou mesmo inexistentes – 

para aqui citar alguns dos confrontos envolvendo o setor elétrico 

brasileiro, demonstram que seus protagonistas têm em comum o 

fato de estarem excluídos da forma mercadoria, seja através da 

não valorização do seu trabalho para os primeiros, seja através 

do não reconhecimento e valorização das bases materiais e 

culturais de existência dos “trabalhadores atingidos
126

. 

 

Em São Roque, foi constatado através do embasamento empírico adquirido no 

contato com as famílias atingidas, que desde o surgimento dos rumores que sondavam a 

implementação de uma barragem na região, as comunidades começaram a conviver com 

a perspectiva de terem que deixar a localidade onde sempre residiram, mantinham seus 

vínculos culturais e suas atividades na pequena agricultura. Esse prisma futuro do 

eminente desmantelamento das comunidades afetadas fez com que o desenvolvimento e 

os investimentos nas propriedades fossem refecidos, afinal não restariam razões para 

ampliar as condições de trabalho, de melhora das residências, dos maquinários agrícolas 

se nos anos seguintes tudo seria desapropriado para que a área pudesse ser alagada.  

Mesmo assim, os atingidos e atingidos da região seguiram acreditando na 

ocorrência da compensação de suas perdas através de uma justa indenização e reparação 

das perdas causadas pela construção da barragem, ainda mais em razão das promessas 

realizadas na fase em que foram realizados os primeiros trabalhos de cadastramento 

socioeconômico.  

No entanto, conforme o verificado nas etapas subsequentes, as dificuldades 
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impostas pela empresa nos critérios de reconhecimento das famílias atingidas acabaram 

por obstaculizar um grande número de famílias que não dispunham dos documentos 

exigidos ou não se enquadravam nos critérios. As estimativas produzidas pelo próprio 

Movimento de Atingidos de Barragem apontam que aproximadamente 1300 pessoas 

serão diretamente atingidas pelo lago construído após o enchimento do reservatório, 

sendo que 54% não desempenhou outra atividade laboral que não seja a agricultura. 

Destas famílias extraem-se todos os tipos de exemplo de situação. A empresa 

tentou basear-se unicamente no critério dos indivíduos proprietários de terras alagadas 

como possíveis atingidos detentores de alguma compensação.  Reiteradamente, através 

da negociação individual, procurou firmar acordos com os atingidos mediante o 

pagamento de valores notadamente menores em relação aos preços praticados na região, 

o que impediu muitos agricultores de adquirir uma nova propriedade com o mesmo 

padrão. Alguns deles sendo, portanto, compulsoriamente levados a migrarem para as 

cidades próximas e passar a trabalhar nos postos de emprego urbanos. Modificando a 

economia dos pequenos munícipios que basicamente se sustentam pelas atividades 

agrícolas, bem como contribuindo ao processo de êxodo rural. 

Outra situação sofrida pelas comunidades atingidas é que as áreas oferecidas 

pela empresa para compensação não correspondem com as características das áreas 

desapropriadas para utilização da Usina, incorrendo, portanto, num prejuízo flagrante 

aos atingidos.  Este tema, inclusive, foi debatido em audiência pública realizada no 

Ministério Público de Joaçaba:  

A comunidade também questionou que os levantamentos para a apuração de 

valores médios de indenização foram efetuados em áreas muito diferentes 

daquelas que são atingidas, sendo que foram comparadas com os locais que 

não tem utilização agrícola, o que não é a realidade dos locais atingidos, onde 

as áreas são produtivas
127

. 

 

 Havendo outros tantos atingidos seguem recorrendo judicialmente para uma 

maior valorização das quantias apresentadas. Outra prática constante foi manter as 

dificuldades de reconhecimento das pessoas atingidas que não detinham o título de 

propriedade sobre o território inundado, mas faziam o uso da área inundada como fonte 

para seu sustento, como são os casos de arrendatários, posseiros, meeiros, filhos de 

proprietários e bóias frias.  

A situação mais grave talvez seja das pessoas que tiveram seu direito negado 
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completamente pela UHE São Roque, não sendo reconhecido em nenhuma proporção.  

 

Que há muitos casos de filhos de agricultores que residem nas áreas atingidas 

que não têm título, que não constam em nenhum cadastro, sendo que o 

empreendedor não manifestou qual a solução
128

. 

 

Frente este impasse, o Movimento de Atingidos por Barragem travou diversas 

lutas e mobilizações visando pressionar a empresa a garantir os direitos da população 

atingida. O MAB pauta-se pela negociação coletiva e cobra da empresa a compra de 

terras a serem destinadas aos Reassentamentos Rurais Coletivos. 

Mesmo que inexista uma política nacional que defina o conceito de atingido, dispõe-se 

de um decreto que indica algumas diretrizes ao empreendedor das barragens:  

 

Art. 2
o
  O cadastro socioeconômico previsto no art. 1

o
 deverá contemplar os 

integrantes de populações sujeitos aos seguintes impactos: 

I - perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do 

empreendimento; 

II - perda da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de 

imóvel que faça limite com o polígono do empreendimento e por ele tenha 

sido parcialmente atingido; 

III - perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos 

pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva; 

IV - perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam 

economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do 

empreendimento; 

V - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com 

inviabilização de estabelecimento; 

VI - inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais 

e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo 

as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e 

o modo de vida de populações; e 

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a 

montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida 

de populações.  

Parágrafo único.  Para os efeitos do disposto neste Decreto, o polígono do 

empreendimento abrange áreas sujeitas à desapropriação ou negociação 

direta entre proprietário ou possuidor e empreendedor, incluindo as áreas 

reservadas ao canteiro de obras, ao enchimento do reservatório e à respectiva 

área de preservação permanente, às vias de acesso e às demais obras 

acessórias do empreendimento
129

.  

 

Não caberia no presente trabalho, explicar minuciosamente toda a gama de 

relações envolvidas no conflito social engendrado pela UHE São Roque, que inclui a 
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judicialização da negociação, a aceleração da obra mediante à não resolução dos casos 

das famílias impedidas de manterem as relações de trabalho, assim como processos de 

interdito proibitório no intuito de impossibilitar o acesso das lideranças do Movimento 

no canteiro de obras.  

Para fins de contextualização, o saldo da conjuntura dos atingidos no ano de 

2017, após um período de intensos embates compreendidos nos anos de 2014 e 2015 e 

parte de 2016 é de, segundo dados dos próprios atingidos, a manutenção de 367 pessoas 

que aguardam o pagamento das suas indenizações.  

A construção da obra, todavia, está paralisada há cerca de um ano devido à crise 

financeira atravessada pela Empresa Engevix, que alega estar sem recursos para dar 

seguimento ao empreendimento que já detém com 80% da sua engenharia concluída.  

 Os atingidos seguem se reunindo e organizando suas lutas e reinvindicações  

através do MAB, bem como continuam mantendo o acampamento no canteiro de obras 

para pressionar a nova empresa que comprar os ativos e tocar o empreendimento deste  

momento em diante. 

 

3.6 OS CASOS DE DESPEJO FORÇADO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016  

 

 Sobre o despejo forçado, lembrará Barreto:  

 

é preciso lembrar que o despejo promove impacto no direito de 

moradia, alimentação e trabalho, removendo pessoas que se 

estabeleceram há décadas ou gerações em determinado espaço, 

as quais passam a conviver com a perda do valor afetivo do 

lugar, das relações de vizinhança, dentre outros. Por isso, e a 

partir de outros fatores, os despejos são justificados em casos 

excepcionais e de acordo com as normas nacionais e 

internacionais que versam sobre os direitos humanos
130

. 

 

 Martins ao falar dos camponeses que são obrigados a sair compulsoriamente de 

suas terras afirma que: 

sua expulsão da terra, embora muitas vezes mascarada por decisão 

legal, aparece-lhe como ato iníquo, porque é sempre violento e 

compromete a sua sobrevivência. Porque priva-o do que é seu – o seu 

trabalho, meio e instrumento de sua dignidade e de sua condição de 

pessoa
131

. 
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Nos últimos dias de janeiro e na primeira semana de fevereiro do ano de 2016, 

na localidade de Rio Marombas no interior do município catarinense de Brunópolis, 

ocorreu uma série de eventos originados por ações de despejo movidas pela UHE São 

Roque contra três unidades familiares residentes da área a ser inundada. 

 Entrevistamos estas três unidades familiares em agosto de 2016 e as 

identificaremos no presente tópico como “Entrevistada 1”, “Entrevistada 2” e 

“Entrevistada 3”.  

 A Entrevistada 1 trata-se de uma família composta por quatro pessoas, sendo 

três membros dependente. Sempre viveram na casa da qual foram despejadas, sendo a 

pessoa provedora da família, moradora da localidade há mais de 40 anos. Lá exerciam a 

atividade de agricultura e pecuária em nível familiar. Plantavam principalmente milho e 

feijão, bem como outros cultivos para subsistência, além de criarem um pequeno 

número de galinhas, suínos e gado. Contou a Entrevistada 1 que não teve acesso a 

participação das audiências públicas anteriores ao Licenciamento Prévio e o primeiro 

contato foi no momento do cadastramento socioeconômico. Relatou a Entrevistada 1 

que somente teve conhecimento da ação do despejo no dia anterior, quando recebeu a 

notificação através de um oficial de justiça, sob alegação de que a área se configurava 

como área de rico, sofrendo a ameaça no sentido que “se houvesse resistência, as 

crianças seriam levadas ao Conselho Tutelar”. Descreveu a Entrevistada 1 que por estar 

enquadrada na forma de Reassentamento, acreditava que teria seu direito de moradia 

assegurado até a estrutura da nova propriedade acordada junto a empresa ser 

concretizada. Disse ainda a Entrevistada 1 que o despejo ocorrido em janeiro de 2016 se 

deu de forma violenta, provendo-se de estrutura policial com armas em punho na 

presença das crianças da família.  Relatou ainda que a mudança não dispôs cuidado 

necessário para que os móveis fossem transportados com o devido tratamento, 

resultando em danificações. Expôs ainda que não teve escolha para qual local estaria 

sendo realizada a mudança, que entre as cidades próximas teria preferência de ser 

conduzida a Vargem ou Brunópolis, mas que a empresa já havia alugado uma casa no 

município de Curitibanos. Contou ainda seus cultivos agrícolas e seus animais de 

criação ficaram a revelia, não conseguindo mantê-los, em razão da distância de 50km 

que passou a residir após a mudança. Contou ainda que a empresa se recusou nos 

primeiros meses a pagar as contas de luz e água da residência do aluguel social, que 

houveram atrasos e cortes de luz. Contou ainda que teve prejuízos em relação as 

madeiras do galpão deterioradas durante o transporte e que sua fonte de renda foi 



 
 

64 
 

suprimida em razão da impossibilidade de manter-se na atividade agrícola. 

 

A Família Entrevistada 2 refere-se à uma unidade familiar também residente da 

localidade de Rio Marombas, em Brunópolis. Disse ainda, a Entrevistada 2 que residiam 

no local há 46 anos, que na propriedade eram cultivados as culturas de milho, feijão, 

soja além de poucas galinhas, porcos e gado. Relatou a Família entrevistada que não 

houveram convites à participação da comunidade em relação às audiências públicas. 

Mostrou ainda que desde o início preenchia os requisitos necessários exigidos pela 

empresa para o enquadramento na situação de reassentamento e que apenas participou 

de negociação coletiva depois dos atingidos estarem organizados pelo MAB. Contou 

ainda que foi avisada da ação de despejo com pouca antecedência e que não teve tempo 

suficiente para fazer a remoção. Descreveu, destarte, que imaginava que somente sairia 

da sua residência para a área de reassentamento acordada pela empresa. Contou ainda 

que teve que deixar os animais de criação e as áreas de lavoura abandonadas visto que a 

empresa, que não teve opção de escolha para onde seria conduzida no regime de aluguel 

social. Disse também que estando no aluguel social, já teve a água cortada por falta de 

pagamentos, que sua renda diminuiu, que não teve nenhuma restituição pelos gastos 

extras por morara na zona urbana e que em êxito tem procurado emprego na cidade de 

Curitibanos, para onde foram deslocados em ação de despejo executada no mês de 

fevereiro de 2016. 

De igual modo, a terceira família entrevistada é moradora da comunidade de Rio 

Marombas no município de Brunópolis. São trabalhadores rurais que na área cultivavam 

milho, feijão, soja, batata, hortaliças além da criação em pequena quantidade de 

galinhas, porco e gado. Contam que além de sua propriedade, trabalhavam como 

arrendatários numa fazendo localizada perto de sua residência e destas atividades de 

agricultura familiar obtinham-se o sustento mensal. Relatou-se ainda que não estiveram 

presentes em nenhuma audiência pública, nem tomaram conhecimento. Disse ainda, a 

Entrevistada 3, que desde o primeiro cadastro socioeconômico os requisitos necessários 

ao enquadramento de reassentamento estavam cumpridos e que também já haviam 

negociado uma propriedade com a empresa para serem realocados. Contam que ficaram 

surpresos com a notificação uma semana antes da ordem de despejo. Descreveu ainda a 

Entrevistada 3 que não conseguiu tempo hábil para organizar as mudanças, que não teve 

opção de escolha em relação ao local que seriam removidos. Relataram ainda que 
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tiveram seu galpão desmontado e que as estruturas não foram transportadas de maneira 

adequada para não serem avariadas, bem como ficaram abandonadas sem proteção se 

deteriorando por meses. Conta que passaram um dia a revelia porque a casa que a 

empresa havia alugado na Vila Butiá em Curitibanos não tinha condições mínimas de 

moradia. Que após a remoção continuou trabalhando na lavoura da área desapropriada, 

tendo que se deslocar por 140km diariamente, sem nenhum tipo de reparação dos gastos 

extras e que sofreu ameaças das pessoas da empresa no sentido de que se manter a 

plantação na área despejada “será preso”. 

 Do contato com as famílias, percebeu-se o seu descontentamento em haverem 

sido retiradas das suas localidades onde sempre mantiveram um modo de vida simples, 

fazendo da lide camponesa o seu sustento, para compulsoriamente estarem abandonados 

ao cotidiano das cidades urbanas. Situação ainda mais agravada mediante ao fato de não 

haverem sido reparadas pelos danos causados e pelo volumoso tempo de espera nestas 

condições até a empresa adquirir a área destinada ao reassentamento. 

 Cruzando os relatos das entrevistas com o relatório da Comissão Especial do 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, podemos verificar que o 

tratamento com que as famílias despejadas pela UHE São Roque em janeiro e fevereiro 

de 2016 tiveram os seguintes direitos violados: 

1) Direito à informação e à participação 

2) Direito à liberdade de reunião, associação e expressão; 

3) Direito ao trabalho e a um padrão digno de vida; 

4) Direito à moradia adequada; 

5) Direito à educação; 

6) Direito a um ambiente saudável e á saúde; 

7) Direito à melhoria contínua das condições de vida; 

8) Direito à reparação das perdas; 

9) Direito à justa negociação, tratamento isonômico conforme critérios 

transparentes e coletivamente acordados; 

10) Direito de ir e vir; 

11) Direito às práticas e aos modos de vida tradicionais, assim como ao acesso e 

preservação de bens culturais, materiais e imateriais; 

12) Direito de grupos vulneráveis à proteção especial; 

13) Direito de acesso à justiça e à razoável duração do processo judicial; 
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14) Direito à reparação por perdas passadas; 

15) Direito de proteção à família e aos laços de solidariedade social e comunitária. 

 

CONCLUSÃO 

  

 O modo operante do sistema de construção de barragens no país têm, ao longo 

das últimas décadas, se mostrado um contumaz provocador de conflitos socioambientais 

que colocam em xeque os direitos humanos dos grupos sociais, das comunidades e dos 

indivíduos atingidos. Influenciado pela formação dependente da economia nacional, 

determinados setores da indústria nacional especializados nos ramos eletrointensivos se 

propuseram a financiar a construção de Usinas Hidrelétricas para possibilitar a 

capacidade energética e suportar as altas demandas de energia que se configurou nos 

últimos ramos como uma excelente mercadoria do ponto de vista da rentabilidade. 

 Estes embates se dão no plano socioambiental entre as populações atingidas e os 

grupos empresariais responsáveis pelos empreendimentos. As reflexões trazidas no 

presente estudo monográfico puderam relacionar as semelhanças entre os diversos 

processos de implementação das barragens no cenário nacional, sobretudo no tocante 

aos direitos violados, desrespeitados e negados aos grupos afetados.  

 Pode-se verificar, destarte, que os pressupostos universalistas disseminados pela 

concepção clássica dos direitos humanos que nos remetem a uma pretensão de 

salvaguardar os direitos naturais intrínsecos a condição humana, parecem improváveis 

de se praticarem com a concretude e a eficácia aclamada pelos povos sistematicamente 

oprimidos que têm suas pautas e seus interesses invisibilizados pela mesma ordem 

hegemônica que abarca a teoria tradicional. 

 Para além da promulgação dos direitos humanos no corpo dos textos 

constitucionais, como pudemos perceber com a Teoria Crítica dos Direitos Humanos 

desenvolvida pelo professor espanhol Joaquín Herrera Flores, a necessidade de entender 

os direitos humanos dentro dos processos de luta social e cultural nos distintos 

contextos histórico culturais, têm se mostrando com maior capacidade de responder às 

atrocidades sociais que desalojam e oprimem inúmeros contingentes populacionais em 

pleno século XXI. 

Da mesma maneira, indica-se a prática da luta socioambietal pelos direitos 

humanos como real possibilidade de enfrentamento à ordem imposta, uma vez que, 

como observado pela Teoria Crítica dos Direitos Humanos desenvolvida por Joaquín 



 
 

67 
 

Herrera Flores, os pressupostos universalistas apregoados pela teoria clássica não foram 

capazes ao longo das últimas décadas de responder as atrocidades e violações que 

assolaram inúmeros grupos sociais nos últimos anos. Aponta-se para a ineficácia e 

inoperabilidade dos mecanismos de garantia aos direitos humanos contextualizados à 

realidade brasileira.  

 Verificou-se que o trabalho desenvolvido pelo Movimento de Atingidos por 

Barragem na atuação em defesa dos direitos humanos ameaçados e violados nos 

processos de construção das Usinas hidrelétricas se constitui com um exemplo rico em 

elementos para fazer reflexões em relação às lutas práticas por direitos humanos nos 

dias atuais. 

 No cenário específico da UHE São Roque, pode-se perceber que o brutal 

tratamento em que as populações atingidas foram submetidas pela empresa responsável, 

a inoperância do poder público, bem como a conivência dos governos estadual e federal 

corroboraram para a ocorrência de agressivos processos de expulsão das famílias 

ribeirinhas e camponesas residentes da margem do Rio Canoas entre os municípios de 

Vargem, São José do Cerrito, Brunópolis, Curitibanos e Frei Rogério.  

Indicamos, de igual modo, a necessidade de os órgãos competentes 

reconhecerem o Movimento de Atingidos por Barragem como um movimento social, 

representante legítimo da população atingida pela Construção da UHE São Roque como 

um ator político atuante na defesa dos direitos humanos. 

Bem como se aponta para a necessidade do reconhecimento de uma política 

nacional que possa definir um conceito de atingido para defender as comunidades 

afetadas das arbitrariedades historicamente repetidas pelo conflito socioambiental 

provocado pela construção das barragens brasileiras. 

Assim, partindo-se do relatório desenvolvido pelo Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana como método de análise ao caso específico estudado, nos 

utilizamos da pesquisa empírica para correlacionar a realidade social da qual a 

população atingida pela Hidrelétrica de São Roque foi e continua submetida com os 

direitos violados.  

Concluiu-se, portanto, que foram incorridos processos de conflito 

socioambiental que acarretaram na ofensa aos seguintes direitos:  

a) Direito à informação e à participação; b) Direito à liberdade de reunião, 

associação e expressão; c) Direito ao trabalho e a um padrão digno de vida; d) Direito à 

moradia adequada; e) Direito à educação; f) Direito a um ambiente saudável e á saúde; 
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g) Direito à melhoria contínua das condições de vida; h) Direito à reparação das perdas; 

i) Direito à justa negociação, tratamento isonômico conforme critérios transparentes e 

coletivamente acordados; j) Direito de ir e vir; l) Direito às práticas e aos modos de vida 

tradicionais, assim como ao acesso e preservação de bens culturais, materiais e 

imateriais; m) Direito de grupos vulneráveis à proteção especial; n) Direito de acesso à 

justiça e à razoável duração do processo judicial; o) Direito à reparação por perdas 

passadas; p) Direito de proteção à família e aos laços de solidariedade social e 

comunitária. 
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