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Resumo: A construção da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu está trazendo consequências 

negativas para a vida das famílias de agricultores proprietárias de áreas localizadas às 

margens do Rio Iguaçu que passaram a ser denominadas “atingidas”. Objetiva-se 

apresentar a caracterização social dessas famílias e os principais impactos sociais trazidos 

às referidas.   A única alternativa das famílias atingidas pela construção da Usina 

Hidrelétrica do Baixo Iguaçu é deixar suas propriedades, sua comunidade e seus vínculos e 

lutar pela reconstrução de seu modo de vida em outra áreas. 

Palavras Chave: Famílias atingidas; impactos sociais; Usina Baixo Iguaçu. 

Abstract:Summary: The construction of the Baixo Iguaçu Hydroelectric Power Plant is having 

negative consequences for the lives of the families of farmers owning areas located on the 

banks of the Iguaçu River, which are now known as "affected". The objective is to present 

the social characterization of these families and the main social impacts brought to the 

aforementioned. The only alternative for families affected by the construction of the Baixo 

Iguaçu Hydroelectric Power Plant is to leave their properties, their community and their ties 

and fight for the reconstruction of their way of life in other areas. 
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1. Introdução 

O presente artigo é a condensação do estudo da Caracterização socioeconômica 

das famílias atingidas pela construção da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu realizado pela 

Defensoria Pública do Estado do Paraná através do Núcleo Itinerante das Questões 

Fundiárias e Urbanísticas - NUFURB que atua nos conflitos fundiários e urbanísticos, em 

parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Laboratório de Geografia das 

Lutas do Campo e da Cidade – GEOLUTAS do campus de Marechal Cândido Rondon. 

O objetivo da pesquisa foi de caracterizar a situação socioeconômica dos atingidos4 

pela construção da Usina do Baixo Iguaçu, e demonstrar os impactos sociais resultantes do 

processo de construção da barragem, das negociações e principalmente da desapropriação 

das áreas atingidas. 

Em 2007, deu-se início o processo de licenciamento ambiental da Usina do Baixo 

Iguaçu, conduzido pela empresa Sociedade da Água Consultoria Ambiental Ltda., a partir da 

revisão e complementação do EIA/Rima elaborado em 2004 pela empresa Engevix S/A. Em 

25 de julho de 2008 foi emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná a Licença Prévia N.º 1764 

para o empreendimento Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. Em 20.07.2012, foi publicado no 

Diário Oficial da União – DOU, Decreto de 19.07.2012, que outorga à empresa Geração Céu 

Azul S.A. concessão de uso de bem público para exploração do potencial de energia 

hidráulica. O Contrato de Concessão foi assinado em 20.08.2012.  

A possibilidade de instalação de uma usina hidrelétrica, desde o início dos estudos 

em meados de 2004, causou grande impacto social na região. Com a consolidação da 

construção, além de atingir os aspectos sociais, também trouxe alterações geográficas no 

oeste e sudoeste do Paraná. O empreendimento fará com que algumas propriedades rurais 

localizadas nos municípios de Capitão Leônidas Marques, Capanema e Planalto sejam 

inundadas pelas águas do rio Iguaçu. 

Scherer-Warren (2011) ao tratar dos impactos resultantes de grandes 

empreendimentos, baseada em pesquisas sobre o tema, afirma que as vítimas, “as 

pagadoras diretas dos custos sociais” (p.85) são categorizadas em expropriados, espoliados 

e explorados. Aqueles diretamente atingidos são as expropriadas, “com possíveis perdas 

em seus meios de produção e/ou que são removidos compulsoriamente de suas moradias 

e/ou terras para dar lugar à construção das grandes obras(...) submetidos a um processo de 

migração forçada, com efeitos de diversas ordens sobre seus cotidianos” (p.85 e 86).  

                                                 
4
 “Uma das formas mais específicas do Movimento de Atingidos por Barragens em sua postura contra 

hegemônica vem sendo a busca pelo alargamento desse conceito de “atingido”, em que se considerem os 

impactos e mudanças sociais implícitas na implantação de uma barragem, de forma a garantir direitos 

sistematicamente violados no modelo de desenvolvimento do setor elétrico adotado no Brasil, em fato, no 

modelo de desenvolvimento econômico capitalista liberal instalado na sociedade moderna”. (SANTOS, 2015, p 

114) 
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Os atingidos pela construção da barragem do Baixo Iguaçu encontram-se na 

condição de expropriados rurais, conforme será caracterizado no decorrer deste estudo, 

pois apresentam-se perdas em diversos aspectos, entre eles sociais (com seus 

desdobramentos), econômicos e culturais. 

Para o desenvolvimento do estudo foram utilizadas abordagens de pesquisa 

qualitativa e quantitativa. O principal instrumento de pesquisa foi a aplicação de questionário 

e entrevistas narrativas. O questionário, em formato semiestruturado, foi aplicado aos 

atingidos pela Usina que se voluntariaram a responder, totalizando 61 questionários. De 

forma complementar foram obtidos dados através de entrevistas narrativas realizadas junto 

aos atingidos, com amostras aleatórias de 7 famílias, totalizando 14 pessoas. 

Flick (2004), em seu estudo sobre pesquisa qualitativa, se utiliza das obras de 

Hermanns (1995) e Riemann e Suchütze (1987) para compreender o uso das narrativas e 

argumenta que estas permitem ao pesquisador abordar o mundo experimental do 

entrevistado, de modo mais abrangente. Segundo Riemann e Suchütze (1987, p. 353, apud 

FLICK, 2004), a entrevista narrativa é iniciada com a utilização de uma “questão gerativa 

narrativa”, que tem por finalidade estimular a narrativa principal do entrevistado.  

Em razão da restrição de espaço, este artigo limita-se a caracterização social das 

famílias participantes da pesquisa, abordando também os impactos na vida comunitária que 

a implementação da obra da Usina do Baixo Iguaçu trouxe e ainda trará aos atingidos. 

 

2. Caracterização das famílias atingidas pela Usina do Baixo Iguaçu participantes da 

pesquisa de campo  

 

Das 61 famílias que responderam aos questionários, todas vivem no meio rural há 

mais de 20 anos. A idade média dos responsáveis pelos estabelecimentos é de 30 a 70 

anos para mulheres e de 33 a 75 anos para homens. Já a idade dos filhos varia de 3 a 26 

anos para 0 mulheres e de 2 a 38 anos para homens.   

As unidades familiares abordadas são consideradas policultoras com  produção  

tanto para consumo, quanto para a comercialização. Em Capanema 77% das famílias 

dedicam-se às atividades mistas (agricultura e pecuária), assim como em Planalto (92%) e 

em Capitão Leônidas Marques (74%). 

Referente aos imóveis atingidos predomina a situação de arrendatários. Observou-

se que parcela significativa daqueles que se declararam arrendatários mantém essa relação 

nas propriedades da própria família, ou seja, os arrendatários são filhos, filhas, genros ou 

noras dos proprietários. Isso demonstra uma vinculação com a terra.  
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Dos casos entrevistados do município de Capanema, do total de 22 famílias que 

declararam ser arrendatárias, 8 arrendam terras de pais ou sogros e 01 arrenda a terra da 

avó. Do total de 12 famílias que se declararam arrendatários e são do município de Planalto, 

07 arrendam terras de seus ascendentes. E do município de Capitão Leônidas Marques, dos 

27 arrendatários, 16 o fazem nas propriedades de seus pais e/ou sogros. 

Sobre essa situação o entrevistado A relata que tem se apresentado um 

entendimento equivocado de que os arrendatários são exploradores: 

É dos herdeiro, nóis na verdade temo contrato com a mãe, eu meu piá e minha 
irmã... o pai era vivo, desde os dezoito ano tenho contrato... até em 2012 quando 
eles fizeram o levantamento o meu piá tem o contrato antes disso né... então eles 
dizem que tem muito explorador, não é assim não, conheço cada um, de um por um 
da nossa linha, aqui não tem explorador não. A gente sempre trabaiô aqui né, não 
roubou nada de ninguém. (...)A empresa diz que é gente de fora, que vem gente de 
fora...isso é mentira. 

 

Nesse sentido esses arrendatários familiares, são os prováveis herdeiros da terra, o 

que denota uma relação mais próxima com a terra, vinculada a história de vida das pessoas, 

que receberam as propriedades de seus pais como uma continuidade do trabalho familiar. 

As propriedades são frutos do trabalho em conjunto da família, resultante de anos de 

dedicação, fruto do cultivo e preparo da terra. Essa situação está expressa na forma como o 

entrevistado A expõe: 

Essas terra aqui o finado pai entregou na mão minha eu que destoquei no arado de 
boi... então hoje minha coluna é só com injeção e remédio tem que tomar três quatro 
por dia. 

Verificou-se ainda que parcela significativa das terras que serão atingidas estão 

com pendências relativas às questões de propriedade, tais como contratos de 

arrendamento, registro do imóvel e inventários. Não foi possível coletar dados suficientes 

para mensurar a quantidade de famílias que estão na referida situação5, todavia o 

entrevistado C apresentou um dado relevante: 

(...) tem muita gente, tem eu acho, eu não to bem lembrado se é 23 ou 25 por cento 
das propriedades que tão em parte de inventário, sem fazer inventário. (…) aqui é 
várias propriedades. (...) Se tem quase 500 propriedade, se é 25 por cento, tem 
cento e poucas famílias pra fazer inventário. (Entrevistado C) 

No que refere-se à renda, esta foi calculada pelas famílias, de acordo com a renda 

anual e feita uma média dos rendimentos mensais sendo que 55% das famílias 

entrevistadas de Capanema recebem de 1 a 3 salários mínimos, 32% recebem menos de 

um salário e 14% recebem mais de um salário, para o município de Planalto 58% das 

famílias recebem de 1 a 3 salários mínimos, 25% menos de um salário e 17% mais de 3 

                                                 
5 

Esta realidade foi conhecida pela equipe de pesquisa apenas durante sua realização, o que impossibilitou o 

levantamento integral da informação. 
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salários e em Capitão L. Marques 48% das famílias recebem de 1 a 3 salários mínimos, 

19% menos de um salário e 33% mais de 3 salários. Contudo a renda foi calculada pelo  

A renda familiar expressa na pesquisa é baixa, considerando que a soma dos 

rendimentos de todos os componentes da família está em até três salários mínimos e um 

número expressivo de famílias vive com menos de um salário mínimo, Capanema 32% das 

famílias, Planalto 25% e Capitão Leônidas Marques 19%.  

Ainda sobre a renda familiar, apresentam-se dados referentes a auxílio 

governamental, sendo que do município de Capanema 23% das famílias entrevistadas são 

beneficiárias do Programa Bolsa Família6. No município de Planalto 8% das famílias 

entrevistadas são beneficiárias do referido programa e em Capitão Leônidas Marques, 4% 

das famílias entrevistadas complementam sua renda com valores recebidos do Programa 

Bolsa Família. 

2.1 Participação em Organizações Comunitárias 

A participação em atividades comunitárias é uma das características dos 

trabalhadores rurais atingidos e participantes da pesquisa. Percebeu-se que todos 

assinalaram participar de no mínimo dois tipos de atividades comunitárias. 

Góis (2005, p. 89) define atividade comunitária como: 

[...] a atividade prática e coletiva realizada por meio da cooperação e do diálogo em 
uma comunidade, sendo orientada por ela mesma e pelo significado (sentido 
coletivo) e sentido (significado pessoal) que a própria atividade e a vida comunitária 
têm para os moradores da comunidade. Ela é uma rede de interações sociais, 
instrumental e comunicativa, direcionada para a autonomia do morador e da própria 
comunidade, na perspectiva do fortalecimento de uma identidade social [...] de 
comunitário, do desenvolvimento da consciência social e pessoal, e da construção 

da responsabilidade comunitária.  

Góis (2005, p. 61) também ressalta a comunidade como lócus privilegiado de 

interação e de surgimento do psiquismo. Por essa razão, o autor a conceitua como  

[...] um lugar de moradia, um “hogar” social, de permanência estável e duradoura, de 
relação direta (face-a-face) entre seus moradores, de crescimento e de proteção da 
individualidade frente à natureza e à sociedade. Apresenta, como o município e a 
sociedade maior, que exercem influência sobre ela, um processo social próprio 
cheio de contradições, conflitos e interesses comuns, que servem de base à 
construção e orientação das ações de seus moradores com relação a próprio lugar, 
ao município onde se encontra e ao conjunto da sociedade.  

 

No caso de Capanema 25% declararam participar de associações comunitárias, 

                                                 
6
 O Bolsa Família é um Programa de transferência de renda a famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, ou seja, estão desprovidas dos meios necessários para a subsistência. Abramovay apud 

Guareschi (2007) define situações de vulnerabilidade social aquelas nas quais determinados grupos, famílias e 

indivíduos encontram-se incapacitados para lidar com as circunstâncias do cotidiano da vida em sociedade e de 

se movimentarem na estrutura social.  
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22% de clube de mães, 20% de grupo religioso e 18% de grupo esportivo. Em Planalto 12% 

participam de associações comunitárias, 11% de clube de mães, 11% de grupo religioso e 

6% de grupo esportivo. De forma semelhante em Capitão Leônidas Marques, 29% 

participam de associações comunitárias, 20% de clube de mães, 23% de grupo religioso e 

16% de grupo esportivo. Destaca-se que todos os entrevistados declararam participar de 

algum tipo de atividade comunitária o que demonstra uma integração dos moradores com a 

comunidade em que vivem.  

Os moradores das localidades atingidas estão organizados em associações 

comunitárias, apresentando-se nesta realidade dois tipos e com dois objetivos diferentes de 

associação. Primeiramente aquelas voltadas para as atividades de lazer, de socialização, 

prática de esportes e religiosas e a segunda voltadas para o trabalho no campo buscando 

de forma coletiva as facilitações do trabalho com a aquisição e uso de instrumentos e 

maquinários.  

O primeiro tipo de associação está presente nos três municípios atingidos, 

especificamente nas comunidades ou linhas onde as propriedades estão localizadas. 

Obteve-se relatos de atingidos que exercem função de liderança nas associações, 

portanto estão reconhecidamente comprometidos com a comunidade que estão sendo 

obrigados a abandonar, em razão da desapropriação. Além disso, os atingidos deixando de 

participar das associações, deixam para traz a história de suas famílias como é o caso 

relatado pelo entrevistado D: 

Nessa parte aí pra você ter uma ideia nosso finado pai fundo essa comunidade que 
tem ai a Linha Santo Antonio, que o nome dele era Hildefoncio Antonio Hartmann, daí 
ele usou o segundo nome para fundar a comunidade, poucas pessoas conhecem a 
história, mas a gente que sabe fala para as pessoas que foi o finado pai, através dos 
irmão dele fundaram a comunidade aqui (...) Sim, foi ele que começou tudo isso aqui, 
a Igreja, o pavilhão ele foi o linha de frente... o seu Airton conhece bem ali, se criemo 
tudo junto, todo mundo conhece a gente, é igual feijão preto... (risos)... Temo muito 
orgulho dessa história...a gente vive simples por aí mas com orgulho!! Por isso que 
né... precisa da usina, mas daí mexe com tudo a família fica em pânico, no causo, até 
resolver essas coisas... a gente queria uma coisa pra seguir né. 

O segundo tipo de associação se constitui para fins de produção e cultivo da terra. 

Uma das referidas associações caracteriza-se pela união de cerca de 50 agricultores 

(conforme informação obtida em entrevista) na aquisição conjunta de instrumentos, 

maquinário e implementos agrícolas utilizados no preparo e cultivo da terra.   

Com a provável desocupação da área atingida os agricultores associados serão 

onerados com a perda de sua organização coletiva para o trabalho, perderão instrumentos 

importantíssimos para o cultivo da terra. Além disso, a incorporação nesse tipo de 

associação minimiza os custos da produtividade. Não havendo os referidos instrumentos à 

disposição é demandado ao produtor rural contratar a prestação de serviço do preparo da 
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terra.  

Percebe-se também que a frequência nas atividades comunitárias é relativamente 

alta, sendo que declararam participar sempre das atividades comunitárias 73% dos 

entrevistados de Capanema, 67% de Planalto e 59% de Capitão L. Marques, sendo que 

ninguém declarou não participar. 

 

3.  Relações entre as famílias e a luta pelo reassentamento coletivo. 

Muitas das atividades rurais demandam de mão-de-obra, que muitas vezes é 

impossibilitada quando apenas uma pessoa está atuando nela. Nesse sentido, faz-se 

necessário o trabalho coletivo, conjunto, para o alcance do objetivo. Isso é demonstrado nas 

atividades declaradas, das quais muitas são realizadas em conjunto destacando-se que 

todas as famílias declararam realizar no mínimo 02 tipos de atividades de ajuda mútua. 

Nesse sentido, as atividades de ajuda mútua entre os vizinhos se objetiva junto aos 

atingidos desta pesquisa. O que denota um envolvimento dos trabalhadores rurais com os 

seus pares que residem em torno de sua propriedade e que também serão atingidos, de 

forma direta ou indireta, esta última quando perderem seus laços de vizinhança e convívio 

com aqueles que forem atingidos e deixarem o local. A respeito também relata o 

entrevistado E: 

Trabalho sempre junto né, quando um carneia um porco sempre chama os outros, 
daí divide em três aquela carne do porco pra não ficar velha, carneia um bezerro 
também divide em três, vai fazer um serviço da colheita sempre colhemo 
individualmente mais sempre um ajuda o outro colhendo né...sempre tivemo a 
parceria, sempre junto né. Então independente que cada um tenha a sua cultura, 
mas sempre um ajudando o outro né... quando vai fazer silagem se programa, uma 
fala pro outro que vai fazer silagem se pode ajudar...sempre tamo se ajudando um e 
outro com trator, maquinário. 

 

Chama a atenção os aspectos relacionados aos “Cuidados gerais na propriedade 

quando da ausência da família”, das 61 famílias que responderam o questionário 53 

declaram que esta é uma atividade de ajuda mútua que costuma fazer com os vizinhos. 

Importante destacar que algumas atividades laborais na vida rural são necessariamente 

realizadas ininterruptamente, independente do dia da semana, do clima ou da época do ano, 

como por exemplo o trato de animais, colheita de hortaliças, coleta de ovos e ordenha de 

vacas o que obriga o produtor rural a permanecer na propriedade. Em casos de eventuais 

necessidades, o que possibilita que este se ausente da propriedade é a confiança e em 

alguém que possa retirar o seu produto da propriedade, e conforme verificado na pesquisa, 

esta confiança é depositada nos vizinhos. Essa situação se torna preocupante pois os 
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vínculos de vizinhança estão ameaçados com a chegada da inundação pela implantação da 

Usina e na hipótese de não realização de reassentamento coletivo a configuração da 

vizinhança será alterada e os atingidos terão acrescidos aos seus prejuízos a perda dos 

vizinhos. 

As questões relacionadas aos “Cuidados prestados a membro da família (criança, 

idoso, pessoa com deficiência, outros)” também foi expressivo nas atividades de ajuda 

mútua com os vizinhos, o que demonstra novamente a vinculação de confiança que os 

atingidos estabelecem com seus vizinhos. Como afirma a entrevista H: “Sempre se ajuda, 

troca favores, tem confiança”. 

O homem é um ser social que se encontra inserido em um conjunto de redes 

sociais diversas, sendo as principais a família, amigos, comunidade religiosa, vizinhança, 

colegas de trabalho. Inserido nesses grupos sociais, adquire sua identidade enquanto ser 

humano e os meios fundamentais para a sua sobrevivência. De acordo com Oliveira (2001), 

a não socialização descaracteriza o ser humano como tal. 

Para todo ser humano a vida social é fundamental é inerente à sua sobrevivência. 

Nesse sentido, “a socialização se processa pelo desenvolvimento do sentimento coletivo de 

solidariedade social e do espírito de cooperação nos membros de uma sociedade, visando à 

sua integração a grupos” (Oliveira, 2001, p.10) 

Esse sentimento coletivo de solidariedade social, de interação e de cooperação 

está expresso nas falas dos atingidos que atualmente sentem-se inseguros frente à 

configuração de sua vida social. Quando questionados a respeito da importância do convívio 

com vizinhos foram obtidas respostas que reforçam a existência de laços de amizade, 

solidariedade e cooperação. Dentre estas destaca-se:  

“São laços de amizade e confiança para tudo desde trabalho até doença estamos 

servido um ao outro”. 

“Os meus vizinhos são 2 famílias que fazem parte da minha sobrevivência em caso 

de doensa trabalho e outros sempre estão a minha disposição”. 

Dessa forma expressam o interesse no reassentamento coletivo, para que possam 

reconstruir suas vidas com o apoio daqueles que já fazem parte do seu círculo de confiança, 

com as quais detém vínculos. 

Obteve-se ainda o relato de pessoas que residem perto de suas famílias, irmãos, 

pais, sogros, cunhados, sendo que alguns serão atingidos outros não. Dessa forma famílias 

que atualmente, decidiram residir próximas umas às outras serão distanciadas em razão da 

intervenção da construção da barragem nesse território. Os relatos expressam esse 

sentimento de perda:  

“Nóis aqui na verdade queremos o reassentamento coletivo né...porque vai mexer 
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com a família geral né... a gente nasceu e se criou aqui né...já pensou se tiver que sair 
separado? Todo mundo se conhece, todo mundo se criou junto... nois nascemo e se 
criemo aqui...eu to 46 anos já e daí sair daqui, por exemplo ir para um lugar estranho, 
até se adaptar lá né...é complicado! Se for pra sair daqui e ir para um reassentamento 
a gente quer uma sociedade né...todo mundo perto, junto pra continuar a vida do jeito 
que ta aqui...” (Entrevistado D) 

 
“Ah, seria difícil né, tem o meu sogro, meus cunhado...tudo mora aqui ne, na mesma 
linha... Todo o fim de semana a gente ta junto...se nóis ir morar mais longe vai ficar 
difícil...(...) sim... todo o fim de semana a gente tem... que nem domingo temo junto de 
novo, temo marcado outro almoço junto de novo... se morar longe, vai ficar mais difícil 
daí...” (Entrevistado K) 
 
[...] “o assunto da família é a barragem e é muito complicado porque a gente não sabe 
onde a gente vai se coloca. Eu mesmo, terminei meus estudo mas tô trabalhando com 
ele aqui, a minha vida inteira foi trabalhar aqui com o pai e a mãe. Plantemo fumo um 
tempo, eu ajudava o pai e a mãe, depois que eu tive o Vinicius vim trabalhar com a vó 
e o vô, desde pequena eu venho aqui, minha irmã tem 14 anos, de vez em quando 
vem aqui, a minha mãe também vem. ” (Entrevistada L) 

  
“Samo em cinco que mora aqui... todos se ajudam, se reunimo sempre e se morar 
longe um do outro fica mais difícil né.” (Entrevistado O) 

 

Considerações Finais 

 Pode-se perceber, através deste estudo que as famílias entrevistadas residem às 

margens do Rio Iguaçu e afluentes, em pequenas propriedades cuja história de vida foi 

construída nesse pedaço de terra. São filhos, netos de pequenos produtores baseiam sua 

atividade na agricultura familiar, tendo a terra um significado para além da produção. 

         Durante as entrevistas foi possível compreender que há entre os atingidos o medo e 

as incertezas quanto ao futuro: a sobrevivência, a moradia, a relação com os vizinhos, o 

novo ambiente, o desconhecido e não planejado futuro da forma como se pretendia, 

considerando que as rotinas cotidianas estavam definidas e a grande maioria não tinha 

perspectivas ou planos para mudanças. 

As incertezas sobre o futuro têm se manifestado com um sentimento de 

insegurança por parte dos atingidos, o que foi repetidamente relatado pelos entrevistados: 

 
Na verdade nóis não sabendo o que vamos fazer daqui pra frente, não é fácil, a 
gente vê que a barragem ta crescendo cada vez mais, a gente vai lá em cima ver a 
construção já ta subindo e nós pensa...onde nós vamo achar um lugar que nem 
esse tá localizado... 31 ano o vô e a vó morando aqui, eu desde que nasci, os 
vizinho são todo amigo, não temo intriga com ninguém... uma comunidade boa. Não 
é fácil a gente não sabe o que vai ser dos meus avós... O que a gente vai fazer com 
eles? Nóis não podemos deixar eles, eles tem amor pela terra, pela família e tudo 
que nóis construímos em cima. Na verdade é muito preocupante. (Entrevistada L) 

  

Olha, plano não tem nenhum, só tem lamentação (...) Então, é tudo isso ali que 
deixa a gente assim meio sem jeito, meio sei lá, como nóis estava falando esses 
dias pensando em faze planos, não tem nem como faze planos, porque tu não sabe 
a gente já podia pensa, vamo faze isso, vamo faze isso, vamo parti pra aqui, pra lá, 
mas não tem, não tem, tu não sabe, não sabe como, então, tu tá ali, tamo 
trabalhando porque tu precisa trabalha, precisa ganha. (Entrevistada J) 
 

Para ilustrar tal situação, cabe aqui as palavras de Itacaramby (2006, p. 33): 

Desde a notícia sobre a necessidade de se retirar a população, outros danos graves 
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já se apresentam, muitas vezes, na forma de stress psicológico, depressão ou algo 
que se assemelha a um “desencantamento” pela vida. Tais sintomas parecem estar, 
de forma direta ou indireta, associados tanto à insegurança generalizada provocada 
pela notícia da mudança súbita (inclusive, no que tange ao conhecimento e controle 
sobre os próprios destinos) quanto a sentimentos de pertencimento a um lugar, 
donde não será mais possível interagir e que, além de ter sido componente da 
história e da memória coletiva, faz parte da realidade cotidiana e de um modo de 
ser. [...] Por estas e outras questões típicas em situações como estas, não são raros 
os casos de óbito [...]. 

  

Os atingidos pela barragem vivenciam ao longo dos anos alterações nas suas 

condições de vida, seja pela perda ou ruptura das relações sociais tais como parentesco, 

amizade ou compadrio, seja pelo rompimento com o processo produtivo e até mesmo pela 

destruição do espaço ocupado há gerações. 

A situação que se coloca para os atingidos a partir da instalação da Usina 

Hidrelétrica do Baixo Iguaçu é a de reconstruir a sua condição de existência. Pois será 

necessária a recomposição das condições de vida das famílias atingidas, novas 

organizações da forma de trabalho, o restabelecimento de espaços produtivos (que 

dependerá do tipo de terra que encontrarão), reconstrução da moradia, instalação de 

equipamentos, reconstrução da rede social entre outros. 

Portanto, as alterações estão impactando e impactarão ainda mais no modo de vida 

das famílias atingidas, a reconstrução em outro espaço com certeza será um processo 

difícil, pois, apesar dos atingidos estarem cientes de sua saída (ou retirada) do território em 

que residem, estão sendo contrariados em seus desejos e escolhas sobre a sua própria 

forma de vida. Sua condição de existência (do que eu vivo?), seu quadro de vida (onde eu 

moro?) e o modo de vida (como eu vivo?) estão sendo alterados, e não por sua escolha, ou 

na busca de novas perspectivas de vida, pelo contrário, os atingidos declararam nas 

entrevistas que sua opção de vida era de continuar em seu espaço, da forma como já 

estavam organizados.   

A construção da Usina Baixo Iguaçu está causando vários impactos sociais onde 

comunidades estão sendo destruídas em nome do progresso e do lucro, não se trata 

apenas de questões relacionadas à propriedade, reassentamento ou indenização, direitos 

estão sendo violados, vínculos rompidos, histórias esquecidas e sonhos interrompidos. As 

pessoas de certa forma são obrigadas a deixar a sua subjetividade e reconstruí-la em outro 

espaço, num novo e desconhecido território, deixando para trás seus vínculos de amizade e 

de convívio. 

Como forma de minimizar os impactos no seu modo de vida, a maioria dos 

entrevistados declararam desejar o reassentamento coletivo, pois reconstruir seu modo de 

vida conjuntamente com as pessoas que fazem parte do seu círculo de confiança fortalece-
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os nesse processo, pois conforme exposto no presente estudo, estão muito presentes no 

cotidiano dos atingidos as atividades de ajuda mútua, sendo necessárias para o sucesso de 

determinadas atividades. Além disso as relações associativas estabelecidas, tanto para as 

atividades de lazer como para o trabalho o estão como expressão da socialização e forma 

de garantir um pouco de qualidade de vida, apesar de todos os impactos sofridos. 
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