AS MULHERES DO MAB COMO FORÇA DE RESISTÊNCIA
FRENTE ÀS HIDRELÉTRICAS DO MADEIRA: enfrentamento ao
patriarcado presente na sociedade da Pan-Amazônia
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Resumo
A análise de como se dá a resistência sociocultural das mulheres ativistas do Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), representadas por trabalhadoras do campo e da cidade, em defesa do espaço deliberativo a favor
do Projeto de Energia Popular em Rondônia é o que visa este trabalho. Com a construção do Complexo Hidrelétrico
Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira em Rondônia, as mulheres do MAB, além de exigirem o reconhecimento
feminino no espaço deliberativo de decisões políticas na agenda nacional e internacional discutindo sobre a
temática “Água e energia não são mercadorias!”, de maneira contrária aos propósitos imperialista e patriarcal,
segundo a Carta das Mulheres do MAB.
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Introdução
Com vistas a reconhecer o papel da mulher no espaço deliberativo do Movimento dos
Atingidos por Barragens – MAB este trabalho propõe, por um viés interdisciplinar com a
Geografia e a Semiótica, investigar esse espaço como lugar dos arranjos econômicos, históricos,
socioculturais e de gênero, como também o lugar possível do - em e no movimento - feminino
nas causas ambientais e energéticas no estado de Rondônia. Mas, para fazer isso é preciso
conectar o movimento dessas mulheres às duas construções hidrelétricas que aconteceram no
estado: as usinas Santo Antonio e Jirau, como ainda ao histórico do MAB.
O Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB tem histórico desde o final da
década de 1970, na ditadura militar brasileira.
O período foi marcado por uma grave crise energética a nível mundial, com a primeira
grande crise do petróleo. Isso fez com que os países centrais fossem em busca de
novas formas de gerar energia já pensando em como substituir a falta de petróleo.
Com isso, os países com potencial em outras fontes começaram a ser alvo de estudos
e implementação de formas “renováveis” de geração de energia.2
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No caso brasileiro, foi com a Eletrobrás que o desenvolvimento dos estudos sobre o
potencial hidrelétrico, análise dos rios e das bacias hidrográficas, desencadeou o mapeamento
detalhado dos lugares onde se poderiam construir as usinas hidrelétricas. Desse modo, o Estado
brasileiro teve papel fundamental como financiador dos projetos hidrelétricos.
Por outro lado, as escolhas do governo brasileiro deixaram de lado aqueles que seriam
os atingidos pelas formações dos grandes lagos e pelas alterações do meio ambiente. De acordo
com os documentos do Movimento dos Atingidos por Barragens:
A construção de grandes usinas em várias regiões do país, ao mesmo tempo que havia
um estudo sobre o potencial e como fazer o aproveitamento da energia, não havia uma
proposta de indenização adequada das famílias que viviam na beira dos rios.
Consequência disso foi a expulsão de milhares de famílias de suas terras e casas, a
maioria sem ter para onde ir. Muitas foram para as favelas das cidades, engrossaram
as fileiras de sem-terras.
Com isso, gerou-se um clima de insatisfação das famílias e surgiram vários focos de
resistência onde as obras estavam sendo construídas. Os principais locais de luta
foram: Tucuruí (PA) no norte do país, Itaipu (binacional com Paraguai) no sul,
Sobradinho e Itaparica no nordeste. E mais adiante, Itá e Machadinho também na
região sul. Nessas regiões os atingidos iniciaram com revoltas, lutas por indenização
e logo formaram organizações locais e regionais de resistência. Eram as chamadas
Comissões de Atingidos, CRAB (Comissão Regional dos Atingidos por Barragens)
na região Sul, CAHTU (Comissão dos Atingidos pela Hidrelétrica de Tucuruí),
CRABI (Comissão Regional dos Atingidos do Rio Iguaçu).3

A retirada do homem do seu lugar natural de vivência e sobrevivência, para o
atendimento de grandes empreendimentos, há tempos vem gerando desigualdades sociais no
Brasil. Devido a essas situações de deslocamento vários movimentos, principalmente a partir
dos anos 70, surgiram em prol da defesa da terra, do trabalho digno, da defesa dos direitos
humanos, como o Movimento dos Sem-Terra – MST, Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
– MTST; entre outros. Acompanhando essa trajetória de organização e de luta, tão importante
quanto a posse da terra e da moradia, seja no campo ou na cidade, temos a defesa pela água e
pelo meio ambiente equilibrado em defesa da vida.
Em 1989, a partir das experiências de luta local, foi realizado o Primeiro Encontro
Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens4, que contou com a participação de
representantes de várias regiões do país. Foi nessa época que se realizou um levantamento
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global das lutas e experiências dos atingidos em todo o território brasileiro e se decidiu
constituir uma organização mais forte a nível nacional para fazer frente aos planos de
construção de grandes barragens.
Isso significa que há tempos, a organização dos atingidos por barragens vem se
colocando em pauta, que se intensificou na compreensão de que o problema central está no
modelo energético empreendido no Brasil. A partir dessa compreensão a ordem passou a ser
“Terra Sim, Barragem Não!”. “A luta pelo direito a ter terra, casa, vida digna continuou com a
compreensão de que era possível ter dignidade sem necessitar construir as barragens”.5
Nessa seara, visando à defesa da água como bem coletivo, o MAB coloca em pauta a
discussão sobre os empreendimentos que vinham se instalando no país e utilizando as águas
dos rios brasileiros para a produção de energia elétrica. Dos debates surgidos nos encontros dos
movimentos sociais favoráveis à causa emergiu o tema: “Água e energia não são mercadoria!”.
Para entender o projeto energético popular, nos moldes propostos pelo MAB, Liciane
Andrioli (Coordenadora, Coletivo de Educação, Movimento Atingidos por Barragens)
explicita:
O MAB vem aproximando-se de atores sociais na disputa da luta de classes, dentro
de um Estado Ampliado brasileiro; a aproximação com diversas universidades e
grupos de pesquisa vem sendo realizada ao longo de seus mais de vinte anos de
existência e resistência. Em muitos processos de formação, o referencial teóricometodológico marxista vem contribuindo para uma compreensão do processo
histórico vivido por atingidos por barragens. Os coletivos de Educação e
Comunicação do MAB vem construindo diferentes práticas educativas unitárias, que
buscam qualificar a formação política dos militantes do MAB, promovendo-se uma
qualificação teórico-prática no campo da compreensão crítica da realidade que
envolve o atual modelo de produção energética do país, de modo a buscar desvelar as
contradições presentes na sociedade capitalista e que implicam direta e indiretamente
na vida de diversos grupos sociais que se identificam como atingidos e ameaçados por
barragens. À medida que se aprofunda a compreensão sobre o processo histórico e
social decorrente do modelo energético hegemônico adotado pela classe dominante
capitalista, os militantes assumem o protagonismo e envolvem-se em diferentes ações
junto aos Grupos de Base do MAB, localizados nas diferentes comunidades atingidas.
A luta dos atingidos por barragens vem se qualificando ao longo de seus mais de 20
anos de trajetória, na medida em que a desigualdade social traduzida na violação de
direitos sociais é problematizada e enfrentada coletivamente. No atual estágio,
podemos ressaltar que a proposição da disputa por um outro modelo energético e
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popular, defendida pelo MAB, encontra apoio no pensamento histórico-dialético
marxista.6

Com viés histórico-dialético-marxista, na construção, discussão e defesa do Projeto
Energético Popular, o MAB e demais movimentos sociais, como a Federação Única dos
Petroleiros, a Aliança Operária e Camponesa, há tempos vêm trazendo proposituras à
concretização desse projeto, mesmo desafiados pelos grandes empreendimentos energéticos do
país. Segundo Antônio Moraes, da Federação Única dos Petroleiros, o que está sendo proposto
no Projeto Energético Popular é uma desconstrução do modelo energético instituído no Brasil.
Dentre as causas manifestas no discurso encontra-se o combate à mercantilização do corpo e da
vida das mulheres atingidas nos canteiros das obras de construção das barragens.
Entre os nossos principais desafios estão a democratização do modelo energético
brasileiro, com protagonismo e controle popular, a redução dos preços das contas de
luz, o combate à mercantilização do corpo e da vida das mulheres atingidas nos
canteiros de obras, a convocação de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do
Sistema Político, o combate à precarização do trabalho e à perda de direitos dos
trabalhadores do setor elétrico, fortalecendo a luta contra a regulamentação da
terceirização.7 (grifos nossos).

Segundo os registros da criação das comissões regionais dos atingidos:
Esse processo de organização em nível regional conseguiu desencadear lutas, bem
como obteve conquistas importantes para os atingidos, como foi o caso dos atingidos
pela UHE Itá, quando em 1987, as famílias conquistaram um acordo sobre a
construção de reassentamentos coletivos. Esse acordo mencionou sobre regras de
quem eram os atingidos e também sobre os padrões de casa, terra, assistência técnica
para as famílias reassentadas. O acordo é uma referência até hoje para a luta por
reassentamentos nas várias regiões onde os atingidos estão organizados. As conquistas
foram acontecendo através de muita luta e organização. Houve enfrentamentos entre
atingidos e empresas construtoras das obras para que os direitos fossem cumpridos.
Mesmo assim, a forma de indenização dos atingidos foi bastante diversa de acordo
com as lutas que se conseguiu travar em cada local.8

Outra questão importante prezada pelo MAB se refere à formação, qualificação e
educação dos seus membros. Para Alice Akemi Yamasak
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A trajetória histórica do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), com a
contribuição da Educação Popular em Paulo Freire, tem como prática políticopedagógica os processos de formação política dos militantes do MAB. Entende-se que
as práticas dos movimentos sociais, e em particular as atividades do MAB, inseremse no contexto da luta de classes contemporânea. Sendo assim, aos trabalhadores do
campo e, em particular, aos militantes do MAB, interessa compreender criticamente
a realidade de modo a tornar-se possível a formulação e a disputa por um outro modelo
energético, popular e soberano. A trajetória histórica da luta dos atingidos também
ocorre em articulação com grupos sociais progressistas que compõem um Estado
Ampliado brasileiro, como as universidades. Os esforços coletivamente realizados
para promover uma formação humana unitária tem-se apropriado de pressupostos
marxistas, ampliando e aprofundando a compreensão crítica da realidade e a
consciência sobre os desafios históricos que o contexto contemporâneo traz.
Finalmente, a recente experiência no campo da Comunicação ampliou a relação entre
a UFF e o MAB no sentido de potencializar a luta dos trabalhadores, por meio dos
militantes atingidos por barragens, na apropriação de tecnologias de comunicação em
favor de um modelo energético popular.

Nestes termos diz Alain Touraine:
Entendo que uma relação social de dominação só pode suscitar uma ação que mereça
o nome de movimento social se atuar sobre o conjunto dos principais aspectos da vida
social, ultrapassando as condições de produção em um setor, de comércio ou de troca
ou, ainda, a influência exercida sobre os sistemas de informação e de educação.9

Assim, o MAB ou as mulheres do MAB se apresentam como possibilidade analítica
para entendermos as relações de poder estabelecidas a partir das práticas e do modelo político
sentenciado no âmbito do estado de Rondônia, no que trata a produção energética. Com o
discurso “Água e energia não são mercadorias!” têm-se os temas: público e privado; coletivo e
particular; vida e morte; interior e exterior; que embora permitam serem analisados cada qual
com suas especificidades, do particular ao geral, não é possível nesse contexto desconsiderar
que tais relações não estejam fundadas no poder hegemônico dos grandes empreendimentos em
detrimento dos direitos dos atingidos por eles.
Logo, entendendo tais relações de poder presentes aí, observam-se as rupturas e
descontinuidades nos modos de vida dos atingidos, à medida que tais empreendimentos ao se
deslocarem de lugares, tal como redes, aqui e agora em terras rondônicas, em seguida ali no
Pará, logo após e acolá no Amazonas, ou alhures, reproduzem ações/reações, revelando,
consequentemente, quem é o dominador e o dominado.
Nos dizeres de Castell:
A forma de organização em redes é o que caracteriza a nova base material das
atividades, em toda a estrutura social na era da informação. São sistemas abertos,
9
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plásticos, compostos por um conjunto de nós interconectados que reorganizam as
relações de poder. As redes, contudo, não são homogêneas e é variável o papel dos
atores na sua regulação e funcionamento. Tampouco a rede é dissociada do Lugar que
recepciona instalações de redes elas próprias distintas, rejeitando uma noção que
relaciona as redes à desterritorialização.10

Segundo Milton Santos significa que: “as redes são um veículo de um movimento
dialético que, de uma parte, ao Mundo opõe o território e o lugar; e, de outra parte, confronta o
lugar ao território tomado como um todo”11. A estrutura do Lugar dá a diversidade das
instalações de redes e dos eventos. Para entender os eventos propostos a partir dos grandes
empreendimentos hidrelétricos, como é o nosso objeto, o autor corrobora nos seguintes termos:
Em cada momento, a unidade do mundo produz a diversidade dos lugares. Se o evento
esgota as suas próprias possibilidades, jamais ele esgota ou utiliza todas as
possibilidades oferecidas pelo mundo. (...) É apenas nesse sentido que se pode dizer
que um evento é uma causa de outro evento. De fato, só a totalidade em movimento
cria novos eventos. Mas a totalidade em movimento também inclui as ações tornadas
possíveis em um lugar particular, a partir do qual acabam por influenciar outros
lugares. E as ações não são indiferentes à realidade do espaço, pois a própria
localização dos eventos é condicionada pela estrutura do lugar. 12

Por isso é necessário resistir, e os movimentos sociais através da Via Campesina, MST
e MAB, as mulheres no interior dos seus movimentos iniciaram uma agenda de ações contra o
descaso social, as invasões do poder público e dos consórcios de energia e a favor da vida. A
particularidade expressa, não está somente na agenda unificada, mas nos sujeitos que estão
tornando essas ações e lutas possíveis – as mulheres dos diversos segmentos sociais
(movimentos sociais, sindicatos, ONGs, Igreja, etc.) e de diversas regiões/municípios do Brasil.
Desse modo, pretendemos analisar a presença das mulheres no lugar – Rondônia -,
especialmente no Movimento dos Atingidos por Barragens, querendo constituir e/ou formular
em seu espaço deliberativo, concebido a partir da vivência comunicativa feminina, o que
significa que aquilo que as mulheres do MAB dizem e como dizem, diz respeito a sua presença
(no e em movimento): o espaço das mulheres e sua espacialidade se referem à visibilidade
feminina em defesa dos direitos e pela construção de um projeto energético popular.
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Por outro lado, significa que é preciso compreender os discursos imanentes no modelo
de sociedade capitalista e patriarcal, para analisar os modos como não permitem a visibilidade
das mulheres do MAB: a ausência delas nos espaços deliberativos, ou o seu não reconhecimento
nesses espaços, tem profundas relações com o fenômeno sociocultural vigente da sociedade que
não preza as propriedades fundamentais relacionadas à participação e à comunicação dos
sujeitos para a formulação e o movimento natural dos espaços do mundo vivido.
Empoderamento
As mulheres que fazem parte do MAB lutam por direitos e pela construção de um
projeto energético para Rondônia, nos moldes do modelo proposto pelo MAB.
No entanto, à medida que se desenrolaram os acontecimentos e os debates se estendiam,
a representação masculina nas reuniões diminuía ao longo do tempo, por outro lado a presença
das mulheres permanecia de modo fidedigno aos princípios e/ou objetivos do movimento.
A partir daí foi possível conferir também que, além de exigirem o reconhecimento
feminino no espaço deliberativo de decisões políticas, participando das reuniões, elaborando
pautas para a agenda nacional e internacional discutindo sobre a temática, de maneira contrária
aos propósitos imperialista e patriarcal, segundo a Carta das Mulheres do MAB, essa presença
significativa no e em movimento também ia aos poucos sendo esvaziada simbolicamente pela
opressão e violência contra elas por parte dos representantes dos empreendimentos Santo
Antonio e Jirau.
A opressão e violência de natureza verbal, física e emocional faziam com que elas
sofressem as mais diversas injustiças, como por exemplo: o não reconhecimento do trabalho
feminino em defesa dos propósitos defendidos pelo MAB; a perda de renda tendo em vista que
com as instalações das usinas muitas atividades realizadas se perderam pela falta de recursos
naturais; a truculência dos funcionários das empresas contratadas para as construções das usinas
hidrelétricas, que as discriminavam; agravamento da violência sexual e da prostituição, e crimes
de morte contra a vida das ativistas, gerando o medo e a invisibilidade feminina nos espaços de
decisões.
Um dos fatores de violação dos direitos das mulheres atingidas diz respeito
diretamente ao não-reconhecimento do trabalho. Por exemplo, no cálculo da
indenização para os atingidos pela barragem de Itá (Santa Catarina, 1987), a força de
trabalho de uma mulher adulta foi considerada como 80% da de um homem da mesma

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 10 - Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água
ISSN: 1980-4555

faixa etária. Para os idosos, enquanto a força de trabalho masculina foi reduzida à
metade, a das mulheres caiu para 25% de um homem adulto.
As mulheres também são mais diretamente afetadas com a desagregação da
comunidade, pois, pelo papel que ocupam no cuidado da casa e dos filhos, dependem
de uma rede de apoio de vizinhos e familiares, seja no trato com as crianças e os
idosos, na garantia da alimentação, entre outras coisas.
Sem contar que ainda hoje na maior parte dos casos o conceito de atingido adotado
pelas empresas é o territorial-patrimonialista, ou seja, quem não for proprietário da
terra não é considerado atingido. As mulheres ainda são a minoria entre os titulares de
propriedades, ficando sem reconhecimento como atingidas e permanecendo na
dependência de seus maridos ou familiares.
Para além das violações decorrentes da construção das obras, as mulheres também são
vítimas das contradições do modelo energético. A ausência de energia e água, situação
precária a que muitas famílias atingidas são submetidas, torna o trabalho das mulheres
muito mais árduo, pois elas acabam gastando mais energia humana para compensar a
falta de energia elétrica em casa, além de ter que percorrer grandes distâncias para
conseguir água para a família.13

O sentimento de medo, segundo Norbert Elias14, leva ao sentimento da vergonha e viceversa, o que significa de acordo com ele, que o sujeito modelado pela vergonha tem medo, não
se expõe, não aparenta a coragem necessária para enfrentar os problemas do mundo vivido,
torna-se tímido. Eis os motivos pelos quais é de praxe, nos dizeres de Elias, que os aspectos
específicos de mudança estrutural da sociedade civilizatória consistem na peculiar tentativa de
modelação do outro na relação de dominador-dominado, afinal, não é menos característico do
processo de dominação “que esse modelo peculiar de modelação consiste na economia das
pulsões”15 ou economia das emoções.16

13
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Na esteira da pacificação, mudou também a sensibilidade das pessoas à conduta
social. Os medos interiores crescem na mesma medida que diminuem os exteriores –
os medos de um setor da personalidade no lugar dos de outros. Como resultado dessas
tensões internas, as pessoas começaram a sentir experiências umas das outras que
haviam sido veladas enquanto enfrentavam constantemente sérias e inescapáveis
ameaças de origem externa.17

Essa violência foi conferida e sentida com a morte de Nilce de Souza Magalhães, a
Nicinha como era comumente conhecida. O crime contra Nicinha é a prova cabal que as
mulheres do MAB sofreram e sofrem as violências do sistema opressor.
Nicinha desapareceu no dia 7 de janeiro deste ano (2016) no distrito de Nova MutumParaná. O corpo da vítima teria sido jogado em um rio, e a suposta ossada só foi
encontrada cinco meses após o crime, em julho.
"Ela era a principal liderança do movimento pelos direitos dos pescadores em Jirau,
por isso vinha conquistando muitas desavenças", relatou João Dutra, do MAB, após o
descobrimento da ossada.18

Portanto, o desafio frente às questões que nos são impostas a partir dessa realidade é
entender as relações de poder manifestas nesses acontecimentos e outros da cartografia diária
do mundo das mulheres do MAB.
Desse modo, assim como “uma situação geográfica é uma situação delimitada, de que
se pode dar representação cartográfica em escala variável”19, também os acontecimentos
vividos pelas mulheres do MAB constituem-se em acontecimentos socioculturais por escalas
distintas, constituindo registros cartográficos passíveis de significação.
Assim, os modos de organização e de interpretação, apresentados nos textos
jornalísticos, como a matéria acima e outra que segue abaixo como exemplos desses
acontecimentos, podem nos dar inferências dos mapas da vida, tal qual uma espécie de
“cartografia do mundo, resume em si a filosofia política do momento”20 , em Rondônia.
Os dois suspeitos de terem matado e ocultado o corpo de Nilce de Souza Magalhães,
ativista do Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), serão julgados nesta
quarta-feira (7) pela Justiça de Rondônia em Porto Velho. Nicinha, como era
conhecida, é uma das 36 lideranças de movimentos sociais que foram mortas desde o

17

Idem, p. 66.

18
G1-RO. Rede Amazônia. Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/12/acusados-de-matarnicinha-sao-julgados-pela-justica-em-porto-velho.html. Acesso em 20 jan 2017.
19

GEORGE, P. Sociologia e Geografia. Rio de Janeiro/São Paulo, Forense, 1969, p. 202.

20

AUGÉ, M. Por uma antropologia da mobilidade. Maceió, Uneps, 2010, p. 109.
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começo de 2015 até 2016 em Rondônia. Um número alto, que coloca o estado em
primeiro lugar no mapa da violência no campo. (grifos do autor).21

Por isso, além de analisar o espaço deliberativo e o movimento das mulheres nesse
espaço é preciso entender os acontecimentos que permeiam a sua espacialização.
Por espaço aqui está compreendido segundo Milton Santos:
[...] algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação humana. O espaço
seria o conjunto indissociável de sistemas de objetos, naturais ou fabricados, e de
sistemas de ações, deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e novas ações vêm
juntar-se às outras, modificando o todo, tanto formal quanto substancialmente.22

Mas, para Santos23 as ações humanas são envolvidas pela racionalidade, muitas vezes a
serviço dos agentes hegemônicos de poder, consequentemente, as ações desses agentes são
intencionais e pragmáticas, muitas vezes soam estranhas para o local onde se instauram, e a
partir dessa intencionalidade distante dos modos de vida local, desconstroem o sistema
simbólico do lugar interferindo direta ou indiretamente no cotidiano das pessoas.
Nesse sentido, o espaço deliberativo que as mulheres do MAB reivindicam no
documento: “Carta Final do Encontro Nacional das Mulheres do MAB”, emitido em 07 de abril
de 2011, é outro mapa importante para entender esse espaço como esfera da possibilidade da
existência feminina. Na Carta elas denunciam, com base no modelo de sociedade e no atual
modelo energético, a violação dos seus direitos e como afetam a vida das mulheres.
Não há o reconhecimento do trabalho doméstico e do campo;
Pela perda do trabalho e da renda;
Pela ausência das mulheres nos espaços deliberativos;
Pela não qualificação das mulheres do campo para o trabalho urbano;
A forma autoritária e truculenta com que os funcionários das empresas tratam e
discriminam as mulheres;
Ausência de serviços básicos que inviabilizam a mobilização e a participação das
atingidas;
Perda dos vínculos com a comunidade;
Perda e quebra dos laços familiares;

21

G1-RO
com
informações
da
Rede
Amazônica
–
RO.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/12/acusados-de-matar-nicinha-sao-julgados-pela-justica-em-portovelho.html. Acesso em 21 jan 2017.
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SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e meio técnico-científico-informacional. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 46.
23

Idem.
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Agravamento da violência sexual e da prostituição.24

Ao exigirem o reconhecimento e a participação nesse espaço de empoderamento – de
deliberações das mulheres, pressupostamente, elas encontram a valorização, e enquanto lugar
do discurso, da voz, da comunicação da mulher, permite nele construir e reconstruir significados
na cartografia vivida. Sobre esse reconhecimento e exigência em poder participar dos processos
políticos e decisórios no espaço deliberativo, as mulheres do MAB querem adquirir
competência para poder-fazer e desconstruir os discursos de opressão que sempre sofreram
interna e externamente devido ao modelo patriarcal, machista e segregador. Elas dizem:
Outro reflexo da opressão é a ausência das mulheres nos espaços deliberativos. A voz
sufocada das mulheres no espaço público (ou político) é uma consequência de sua
circunscrição à esfera privada. Os homens, seus maridos, irmãos e pais, oferecem
resistência à sua participação nas reuniões sobre a implantação da barragem, pois não
reconhecem na opinião delas força política.25

Góes, Schaefer e Gemaque mencionam que dentre as situações de conflito nas relações
entre homens e mulheres caracterizam a diferença social dentro da sociedade. Para as autoras,
A diferença social do que é ser homem ou mulher é um papel determinado pela
sociedade, que historicamente é reforçado pelos laços fortes que o patriarcado ainda
exerce, ainda que mudanças e rupturas esteja ocorrendo na atualidade, o sexo
masculino continua privilegiado, principalmente quando se trata de questões
referentes ao meio rural, em que o direito maior cabe ao homem, por ser considerado
o “chefe da família”.26

Por isso, vimos relevância nos estudos sobre elas. Contudo, é impossível abordar sobre
as mulheres do Movimentos dos Atingidos por Barragens sem tratar sobre o empoderamento.

24

MAB. Carta Final do Encontro Nacional das Mulheres do MAB. Publicado em sex, 08/04/2011 – 10h46min.
Texto lido durante ato de encerramento do 1º encontro das mulheres atingidas por barragens, no parque da cidade,
em Brasília. Disponível em: http://www.mabnacional.org.br/noticia/carta-final-do-encontro-nacional-dasmulheres-do-mab. Acesso em 15 jan 2017.

25

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS – MAB. O modelo energético brasileiro e a violação
dos direitos das mulheres. 1. Energia para quê e para quem?. Disponível em:
http://www.mabnacional.org.br/artigo/mulheres-atingidas. Acesso em 28 jan 2017.

26

GÓES, Kelyany; SCHAEFER, Ana Paula e GEMAQUE, Raimunda. Geografia e gênero: políticas públicas
para as mulheres rurais no assentamento Joana d’Arc III – Porto Velho/RO. DOI: 10.5212/Terra Plural, v. 9, n.
Especial, 2015.
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A palavra empoderamento, um neologismo do educador Paulo Freire tem origem no
termo inglês “empowerment”, que define um conceito fundamental para entender as aspirações
dos movimentos sociais atuais, como o caso do movimento das mulheres do MAB.
Para Marco Aurélio Ruy:
A palavra “empoderamento” é descrita em dicionários da língua portuguesa como
Aurélio e Houaiss. De acordo com eles, o termo conceitua o ato ou efeito de promover
conscientização e tomada de poder de influência de uma pessoa ou grupo social,
geralmente para realizar mudanças de ordem social, política, econômica e cultural no
contexto que lhe afeta.
A ideia é dar a alguém ou a um grupo o poder de decisão em vez de tutelá-lo. O
movimento feminista negro, por exemplo, trabalha para empoderar mulheres negras,
promovendo conscientização, por meio de educação comunitária, palestras e produção
de conteúdo. O objetivo é dar instrumentos necessários para que esse grupo
reivindique políticas públicas que beneficiem ou diminuam suas dificuldades
específicas.
É, portanto, um conceito fundamental para explicar as principais faces de movimentos
sociais que defendem mais participação social e oportunidades para minorias.27

O termo empoderamento foi cunhado para tentar definir formas de poder adquiridas por
grupos minoritários, com pouco poder, ou emergentes e cuja definição tem diversas vertentes.
Como definição para esse termo, tomamos as análises de Léon28

É preciso abarcar o empoderamento a partir de duas dimensões: uma coletiva e outra
individual. O empoderamento implica, pois, no reconhecimento das restrições sociais
a que a categoria está submetida e da necessidade de reversão dessa situação, por meio
de mudanças em um contexto amplo/público e também em contextos mais
específicos, ou individuais.29

Para Maria das Graças Nascimento Silva e Silva empoderamento significa:
A noção de empoderamento refere-se à mudanças ou pelo menos melhoria das
condições sociais de existência de mulheres com poucos recursos sociais e políticos.

27

RUY, Marcos Aurélio. A origem do conceito de empoderamento: a palavra da vez. Disponível em:
http://portalctb.org.br/site/noticias/cultura-e-midia/30585-a-origem-do-conceito-de-empoderamento-a-palavrada-vez, Acesso em 20 jan 2017.
28

León, M. El empoderamiento de las mujeres: encuentro del primer y tercer mundos em los estudios de género.
La ventana, (13), 94-106, 2001. Disponível em:
http://publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventana/Ventana13/vetana13-4.pdf. Acesso em 10 jan 2017.
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Organização das Nações Unidas – ONU. Princípios de Empoderamento das Mulheres. Disponível em:
http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/. Acesso em 15 jan 2017.
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[...] Mas para que isso aconteça é necessária toda uma eficiência na gestão de políticas
públicas que cheguem até essas mulheres. (NASCIMENTO, p. 26)30

De acordo com o documento da ONU-Mulheres:
Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais
e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o
impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens
e crianças, e para o desenvolvimento sustentável.

Os sete princípios de empoderamento das mulheres, conforme documento da ONUMulheres31 são:
1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível.
2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e
apoiando os direitos humanos e a não-discriminação.
3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que
trabalham na empresa.
4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres.
5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento
das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing.
6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao
ativismo social.
7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade
de gênero.32

Mas o que dá o empoderamento ou “dá o poder” às mulheres do MAB? Para isso é
preciso olhar para a cartografia diária das mulheres do MAB como elas veem, sistematizam,

30

GÓES, Kelyany; SCHAEFER, Ana Paula e GEMAQUE, Raimunda. Geografia e gênero: políticas públicas para
as mulheres rurais no assentamento Joana d’Arc III – Porto Velho/RO. DOI: 10.5212/Terra Plural, v. 9, n. Especial,
2015, p. 26)

31

Em julho de 2010, a Assembleia Geral da ONU criou a ONU Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Ao fazê-lo, os Estados-Membros da ONU deram um
passo histórico para acelerar a implementação das metas da Organização sobre a igualdade de gênero e o
empoderamento das mulheres. A criação da ONU Mulheres surgiu como parte da agenda de reforma das Nações
Unidas, reunindo recursos e mandatos para gerar mais impacto. A instituição agrega e constrói sobre o importante
trabalho de quatro setores prévios distintos do Sistema das Nações Unidas, que se centravam exclusivamente na
igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres: Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW). Instituto
Internacional de Pesquisas e Capacitação para o Progresso da Mulher (INSTRAW). Escritório de Assessoria
Especial para Questões de Gênero e Promoção da Mulher (OSAGI). Fundo de Desenvolvimento das Nações
Unidas para a Mulher (UNIFEM). Principais Funções: Apoiar os organismos intergovernamentais como a
Comissão sobre o Status da Mulher na formulação de políticas, padrões e normas globais, e ajudar os Estadosmembros a implementar estas normas, fornecendo apoio técnico e financeiro adequado para os países que o
solicitem, bem como estabelecendo parcerias eficazes com a sociedade civil. Ajudar o Sistema ONU a ser
responsável pelos seus próprios compromissos sobre igualdade de gênero, incluindo o acompanhamento regular
do progresso do Sistema. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/.
Acesso em 10 jan 2017.
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refletem, constituem o espaço deliberativo que lhe é próprio como instância de poder, buscando
também compreender como se dão as relações nesse espaço com os demais sujeitos do seu
mundo vivido, como os homens do movimento, os membros da comunidade onde vivem, as
mulheres que não fazem parte do movimento, são alguns deles.

Fundamento teórico

Desse modo, a fim de compreender esses acontecimentos do mundo vivido para o
interior do espaço deliberativo, antecipamos um pouco sobre a fundamentação teórica, ou seja,
é na Semiótica Discursiva, Francesa ou Narrativa que orienta a Sociossemiótica, que
encontramos o conceito de Mediação que exige do investigador mergulhar no texto do sujeito
para tornar possível que os “vários lugares que eram por si mesmos incompatíveis se
encontrassem presentes em um só lugar” para a realização da ação.

[...] a semiótica da ação, atribuindo o status formal aos conceitos de actante e de
transformação, condição para a instauração de sua sintaxe, não fez outra coisa senão
deslocar a problemática dos investimentos semânticos, descarregando-se sobre a
noção de estado. Ora, o estado, na perspectiva do sujeito que age, é ou o resultado da
ação, ou seu ponto de partida: haveria, portanto, “estado” e “estado”, e as mesmas
dificuldades ressurgem; o estado é antes de mais nada um “estado de coisas” do
mundo que se acha transformado pelo sujeito, mas é também o “estado de alma” do
sujeito competente em vista da ação e a própria competência modal, que sofre ao
mesmo tempo transformações. Com base nessas duas concepções do “estado”,
reaparece o dualismo sujeito/mundo. Apenas a afirmação de uma existência
semiótica homogênea – tornada tal pela mediação do “corpo que sente” – permite
enfrentar essa aporia: graças a essa transmutação, o mundo enquanto “estado de
coisas” vê-se rebaixado ao “estado do sujeito”, isto é, reintegrado no espaço
interior uniforme do sujeito. (grifos nossos).33

Nos termos de Carvalho e Gastaldo a teoria da Semiótica, com base estruturalista, e a
Geografia podem embasar as constatações acerca dos modos como as mulheres do MAB atuam,
se movimentam, se empoderam, etc. Mencionam os autores:
Teorias estruturalistas fundadas na constatação da existência de classes sociais,
buscando denunciar a opressão e a exclusão de grupos sociais (como o feminismo da

33

GREIMAS, Algirdas Julien. FONTANILLE, Jacques. Semiótica das paixões: dos estados de coisas aos estados
de alma. De 1991, Greimas e Fontanille 1993, p. 14-15.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 10 - Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água
ISSN: 1980-4555

segunda geração e o neo-marxismo, entre outras) embasaram a produção de conceitos
como a determinação social do empoderamento34

Logo, nesse espaço deliberativo, de empoderamento, as mulheres do MAB resistem,
querem se tornar presentes e visíveis, querem-ser-vistas; não nas clausuras do modelo de
sociedade imperialista e patriarcal como sempre lhe foram impostas, mas nas dobras do tempo
e do espaço onde, como protagonistas, acompanham o movimento do mundo do qual fazem
parte, com suas multiplicidades de sentidos. E isso tem a ver com o que Foucault35 apregoa,
isto é, “é preciso reconhecer as pluralidades e compreender as trajetórias e as inter-relações das
mesmas, porque elas emanam relações de poder.” E segundo Carvalho e Gastaldo:

À dissonância encontrada entre os arranjos centralizadores sobre a gestão de coletivos
e a experiência cotidiana dos indivíduos, bem como nas racionalidades distintas que
procuram consolidar-se como discursos dominantes para constituir verdades de um
determinado tempo e lugar. Relações de poder produzem condições de resistência uma
vez que, as “tentativas de governabilidade externa não podem simplesmente se impor
sobre os sujeitos” porque sempre existirá a possibilidade de que esta seja quebrada
uma vez que “cada ator social, cada local, é um ponto de intersecção entre forças e,
portanto um ponto de resistência em potencial a qualquer modo de pensar e agir” e
lugar de afirmação e de organização de um programa diferente e (ou) de oposição. 36

É nessa perspectiva que se pode valorizar o caráter semiótico das linguagens para o
interesse da Geografia Humana, entre elas as linguagens visual-iconográfica e discursivaverbal, por exemplos, contidas nos documentários, Cartas, artesanatos, etc., elaborados pelas
mulheres do Movimento dos Atingidos por Barragens; pois ambas as linguagens nos permitem
construir e reconstruir significantes e significados nos mais diferentes contextos espaçotemporais, em particular nas narrativas do espaço-tempo da Amazônia, Rondônia, Porto Velho.

34

CARVALHO, S.R.; GASTALDO, D. Promoção à saúde e empoderamento: uma reflexão a partir das
perspectivas crítico-social pós-estruturalista. Ciênc. saúde coletiva. v.13 supl.2 p.dez. 2008, p. 2036. In: Gleys
Ially Ramos dos Santos. Mulheres em movimento: os limites do espaço e do gênero em face do Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais no Tocantins. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, do
Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás (PPGG/IESA/UFG). UFG. Goiás, 2013.
35

FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, H.; RABINOW, P. (Org.). Michel Foucault. Uma trajetória
filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense universitária, 1995. p. 231-249.
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CARVALHO, S.R.; GASTALDO, D. Op. cit.; 2008, p. 2013.
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Conclusão

Nesse sentido, embora as mulheres do MAB tentem se organizar para avançar nos
espaços de deliberação e de formação, com o objetivo de compreenderem o modelo energético
no contexto amazônico, e encontrar mecanismos e/ou instrumentos de combatê-lo, haja vista
ameaçar tanto os recursos naturais da região, quanto o protagonismo das mulheres, em
decorrência do modelo injusto e opressor (agentes hegemônicos com suas ações pragmáticas,
essa tentativa de esvaziamento por parte do opressor tem a intencionalidade de gerar a
invisibilidade feminina do MAB, reafirmar o projeto energético nos moldes do capitalismo;
dissipar o patriarcalismo e o discurso de violência contra elas.
Nessa perspectiva, merece a citação de David Harvey sobre o significado de espaço.
Para o autor, a fim de entender a sociedade atual e suas relações, como ainda a sobrevivência
do modo de produção capitalista que é justamente o modelo energético para Rondônia, é preciso
atentar para as relações entre espaço e tempo. Harvey retoma a importância do conceito de
espaço para as ciências humanas e sociais discutindo o ajuste espacial, nos seguintes termos:
O desenvolvimento desimpedido do capitalismo em novas regiões é uma necessidade
absoluta para a sobrevivência do capitalismo. Essas novas regiões são os lugares onde
o excesso de capitais superacumulados podem mais facilmente ser absorvidos, criando
novos mercados e novas oportunidades de investimentos rentáveis.37

Segundo Harvey (2012) a contribuição de Henry Lefebvre é importante para definir o
espaço de maneira tripartite: “espaço material (o espaço da experiência e da percepção aberto
ao toque físico), a representação do espaço (o espaço como concebido e representado) e o
espaço de representação (o espaço vivido, das sensações, das emoções e significados)”38.
A partir da experiência das lideranças do MAB é possível compreender como o ser
humano pode ser o sujeito construtor de um mundo ordenado de objetos de acordo com sua
cultura, seja assentado em símbolos da presença, seja assentado em símbolos da ausência. Se o
37

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2006, p. 118.
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Original: Harvey, D. 2006. Space as a keyword. In: Castree, N. e Gregory, D. (org.) David Harvey: a critical
reader. Malden e Oxford: Blackwell. Tradução livre: Letícia Gianella. Revisão técnica: Rogério Haesbaert e
Juliana Nunes. Dada a formatação de nossa revista, optamos por incorporar a divisão em tópicos presente na
tradução francesa (HARVEY, D. 2010. Géographie et Capital: vers um matérialisme históricogéographique. Paris:
Syllepse). HARVEY, David. O espaço como palavra-chave. Universidade de Nova York.
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mundo é ordenado desta ou de outra forma, para analisá-lo é preciso compreendê-lo enquanto
mundo da experiência, enquanto espaço que pode ser garantido a partir da leitura do mundo em
que vivemos e como o percebemos. Desse modo, espaço não somente conceitual, mas como
campo sígnico que não nega o racional, mas deixa de ser pura objetividade para se transformar
em subjetividade histórica, segundo o qual, a Semiótica e a cultura podem explicá-lo, de modo
a dar condições aos homens e às mulheres se moverem e serem capazes de alcançar uma
realidade que lhes é exterior, sem anular o que lhes é interior.

Referências Bibliográficas
ANDRIOLI, Liciane. A trajetória do Movimento dos Atingidos por Barragens no contexto
da luta de classes do século XXI no Brasil. Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2013:
Marx hoje, 130 anos depois NIEP-Marx / UFF – Niterói, 29 de setembro a 04 de outubro de
2013.
AUGÉ, M. Por uma antropologia da mobilidade. Maceió, Uneps, 2010, p. 109.
CASTELLS, M. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CAVALCANTE, Maria Madalena de A., NUNES, Dorisvalder Dias; SILVA, Ricardo Gilson da
Costa; LOBATO, Luiz Cleyton Holanda. Políticas Territoriais e Mobilidade Populacional
na Amazônia: contribuições sobre a área de influência das Hidrelétricas no Rio Madeira
(Rondônia/Brasil) », Confins [Online], 11 |2011, posto online no dia 27 Março 2011, consultado
o 29 Janeiro 2017. URL : http://confins.revues.org/6924 ; DOI : 10.4000/confins.6924. p. 5
CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural. Florianópolis: Ed. UFSC, 2001, p. 22.
CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço, um conceito chave da Geografia. In: CASTRO, Iná Elias
de; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: Conceitos e Temas.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 15-47.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Formação do Estado e Civilização. Teoria dos
processos civilizadores. Tradução: Ruy Jungmann. Revisão, apresentação e notas: Renato
Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, Vol. 2. p. 242.
FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, H.; RABINOW, P. (Org.). Michel
Foucault. Uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de
Janeiro: Forense universitária, 1995.
FREIRE, Paulo. Política e Educação: ensaios. 7ª Edição. (Coleção Questões da Nossa Época)
São Paulo: Editora Cortez, 2003, pp. 11-12.
GEORGE, P. Sociologia e Geografia. Rio de Janeiro/São Paulo, Forense, 1969, p. 202.

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária
GT 10 - Agrohidronegócio e Conflitos pelo Uso da Água
ISSN: 1980-4555

