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RESUMO

No Brasil, 85% do consumo interno de energia correspondem à fonte hidrelétrica, segundo a ANEEL. A energia é um fator essencial para o 
desenvolvimento econômico. Porém a construção das usinas gera problemas sociais, por desapropriar famílias do local para a implantação 
da usina. O processo de remanejar essas famílias é um dos principais problemas desse empreendimento. Pois existem modalidades de 
remanejamento, que compreendem desde indenização em dinheiro até reassentamento. Os atingidos precisam escolher a melhor das 
opções que estão sendo impostas, mas existe a pressão do empreendedor, que prefere a modalidade de indenização em dinheiro ou carta 
de crédito, por não gerar vínculos com as famílias, e a luta do MAB, por remanejamentos mais adequados conforme a estrutura dos 
atingidos. Seguindo esse raciocínio, o trabalho tem como problema, para nortear a pesquisa, a seguinte questão: qual a influência da 
cultura política na decisão dos atingidos, observando as variáveis MAB e empreendedor nas hidrelétricas de Itá e Foz do Chapecó?

Este trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Avaliação dos Resultados e Proposição de Modelo de Elaboração de 
Programas de Remanejamento da População Atingida por Empreendimentos Hidrelétricos.

OBJETIVOS

Além de descobrir a influência da cultura política na decisão dos atingidos, observando as variáveis MAB, empreendedor e opinião pública 
nas hidrelétricas de Itá e Foz do Chapecó, esse estudo busca também: fazer um levantamento do arcabouço legal, científico e histórico; 
fazer um levantamento dos processos de remanejamento desde a hidrelétrica de Itá até Foz do Chapecó; fazer um levantamento dos tipos 
de remanejamentos escolhidos pelos atingidos; observar como as variáveis MAB, empreendedor e opinião pública influenciam nas famílias 
atingidas; identificar como aconteciam os processos de relacionamento nessas comunidades antes da desapropriação.

JUSTIFICATIVA

Esse trabalho é relevante para a compreensão dos processos de remanejamento, assim como da influência da cultura política nesse 
processo. Pois, além de não existirem muitos estudos no país relacionados às implantações das hidrelétricas, o êxito da pesquisa permitirá 
mais análises na área. E constitui-se como trabalho da área de ciência política por tentar compreender a disputa de poder, entre 
empreendedor e MAB, pela decisão do atingido, e os métodos utilizados para conquistar essa decisão.

METODOLOGIA

Além das definições teóricas dos conceitos de cultura política e atingido, o trabalho operacionaliza a pesquisa através de surveys com as 
famílias e entrevistas com responsáveis do MAB e do empreendimento. As primeiras impressões desse trabalho foram obtidas na pesquisa 
de campo exploratória, realizada entre os dias quatro e oito de junho de 2011, feita pelo Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Avaliação 
dos Resultados e Proposição de Modelo de Elaboração de Programas de Remanejamento da População Atingida por Empreendimentos 
Hidrelétricos

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

A pesquisa de campo exploratória permitiu a percepção de elementos, além do capital social, clientelismo, participação e patrimonialismo, 
como a atuação da família (esposa e filhos) no processo de escolha do remanejamento, pressão das obras (desde explosões, ocupação do 
local pelos trabalhadores do empreendimento até a impossibilidade de trabalhar nas terras), pressão dos vizinhos (que já haviam escolhido 
sua modalidade e saído do lugar), tempo (com a construção em andamento o atingido necessita escolher logo o remanejamento) e ideologia 
(a participação no MAB, em sua maioria, depende do apoio da família e, principalmente, da opinião do indivíduo em relação aos seus 
direitos por um melhor remanejamento). Além desses elementos, a satisfação dos entrevistados (sendo diferente a modalidade escolhida) 
em relação à atuação do empreendedor foi um dado novo para o projeto, demonstrando, que apesar do desconforto com a saída da 
moradia, a hidrelétrica proporcionou certo crescimento econômico a essas famílias.
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