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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho se insere num projeto interinstitucional coordenado pelo IPPUR - 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aprovado pelo CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o projeto tem como coordenador geral o 

Prof. Dr. Henri Acselrad, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem como título geral 

As lutas dos atingidos pela usina hidrelétrica de Tucuruí – das primeiras mobilizações em 

contexto autoritário às condições de mobilização subsequentes à redemocratização do país.  

O objetivo geral do projeto consiste em recuperar e sistematizar o conhecimento 

relativo à memória dos atingidos pela Hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, “dando 

ênfase às condições das primeiras ações de deslocamento compulsório no contexto autoritário 

da época” (Acserald, 2017).  

O município pesquisado é Jacundá, que teve seu território de origem, a antiga Jacundá, 

totalmente submerso; as populações predominantemente ribeirinhas tiveram suas dinâmicas 

de vidas interrompidas com a chegada da ELETRONORTE e o discurso de 

“desenvolvimento” e “progresso”. No entanto, essa dinâmica não considerou os moradores 

daquele município e resultou em inúmeras famílias deslocadas em condições precárias, o que 

desestruturou comunidades tradicionais como ribeirinhas, indígenas e pesqueiras, além de 

provocar destruições ambientais, impactos amplamente relatados (Acselrad,2004; Magalhães, 

1992; Nascimento, 2006, entre outros). 

A antiga Jacundá surge em 1892, às margens do rio Tocantins, com pouco mais de três 

mil habitantes. A população, caracterizada como ribeirinha, tirava seu sustento principalmente 

da pesca, coleta de castanha e retirada de diamantes. A dinâmica de vida desse povo foi 

interrompida, na década de 1970, quando a ELETRONORTE começou a colher amostras da 

biodiversidade da região e registrar quantidade de casas e lotes para que, posteriormente, 

houvesse a indenização dos bens daquela população e se realizasse a inundação. 

Os moradores tiveram que ser transferidos para a Vila Arraia ás margens da rodovia 

PA-150. Muitos passaram da atividade de pescadores e coletores de castanha autônomos a 

trabalhadores empregados nas madeireiras. Percebe-se que pouco ou nada se fala do 

protagonismo da Antiga Jacundá no período de antes e depois da abertura das comportas da 

barragem, o que provoca invisibilidade à história de luta desse povo. Caem no esquecimento 

os impactos causados pela ELETRONORTE em suas vidas: perdas socioculturais e 

econômicas, com indenizações injustas de bens apenas materiais, avaliados, quase sempre, em 

valores inferiores ao que correspondia os seus direitos e insuficiente para que prosseguissem 



nas mesmas condições anteriores em qualidade de vida, conforme depoimentos obtidos em 

pesquisa de campo. 

São diversas as problemáticas da história do povo de Jacundá, e entre essas 

destacamos uma ainda pouco abordada pelos estudos sobre a Hidrelétrica de Tucuruí e os 

impactos às populações atingidas. Diz respeito à Juventude/adolescência à época do 

deslocamento de suas famílias e a reflexão sobre como os pais conseguiram dar assistência 

para seus filhos e continuar suas vidas numa dinâmica diferente. Percebemos que era 

importante resgatar a memória da juventude/adolescência à época da construção da barragem, 

uma vez que a maioria das pesquisas já existentes traz a memória dos mais velhos, 

responsáveis pelo provimento das famílias quando do deslocamento. Nesse sentido, 

pretendíamos compreender as consequências dessa inundação e deslocamento na perspectiva 

da adolescência/juventude à época em que seus pais tiveram que mudar radicalmente suas 

trajetórias de vida.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa documental, bibliográfica e de campo, formam o tripé metodológico da 

pesquisa (Demo, 1985). Autores como Acselrad (1991, 2004, 2015); Bosi (1994); Carvalho 

(2017); Dias (2013) foram fundamentais para a construção teórica da pesquisa. Além da 

pesquisa bibliográfica, realizamos uma consulta documental no acervo da CEPASP (Centro 

de Educação, Pesquisa, e Assessoria Sindical e Popular), situado em Marabá –PA, analisando 

documentos referentes a Hidrelétrica. Em trabalho de campo utilizamos a técnica conhecida 

por “bola de neve”, que consiste em, a partir dos primeiros contatos, descobrir novos 

personagens e, assim, ter uma abordagem mais ampla sobre as opiniões colhidas em 

entrevistas com moradores.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Sul do estado do Pará, começa a ter reflexos em 

estudos sobre a biodiversidade das áreas que seriam afetadas, ainda na década de sessenta. O 

golpe militar de 1964 possibilitou a instalação de vários empreendimentos na Amazônia 

brasileira, a exemplo do Projeto Grande Carajás e com ele a vinda de outras empresas 

multinacionais. Fazia-se necessário uma fonte de energia elétrica para impulsionar a produção 

desses empreendimentos de expansão capitalista na região. 

Acselrad (1991) explica que a implantação da UHE de Tucuruí se deu em conjuntura de 

um Estado de regime autoritário e a construção desse projeto se desenvolveu sem consulta à 

população. Famílias rurais e ribeirinhas tiveram suas condições de existência alteradas pelas 

medidas preparatórias do enchimento do reservatório e inundação de seus espaços 

tradicionais, passando a conviver com a infertilidade dos solos, a falta de recursos de água 

próximos aos lotes, o desconhecimento pelos técnicos das práticas agrícolas dos povos 

ribeirinhos, a falta de estradas para acesso aos lotes em que as famílias eram transferidas e 

também dificuldades para chegar a hospitais, postos de saúdes e escolas. 

Uma primeira ida à Jacundá teve por objetivo conhecer moradores, lideranças e jovens 

da época que vivenciaram o processo de deslocamento da Antiga Jacundá para a Nova 

Jacundá, bem como as primeiras mobilizações de resistência contra a Eletronorte. Como diz 

Bosi (1994) “lembrar não é reviver, mas refazer”. É reflexão, compreensão do agora. No 

campo surgiram as problemáticas a respeito da juventude, o que provocou ajustes no plano de 

trabalho inicial. 

Em Contribuição ao estudo de juventude e luta de classes, Carvalho (2017) fez uma 

análise sobre a juventude numa perspectiva marxista e procurou adotar uma concepção 



materialista para a compreensão desta área. Para o autor, deve-se pensar em juventude em 

termos de classes sociais, uma vez que existem jovens abastados que estudam e não precisam 

se preocupar com trabalho assalariado, e os jovens da classe trabalhadora, que por sua vez 

deixam a escola para ajudar no sustento da família. 

Nessa perspectiva é necessário, também, no que diz respeito à construção da barragem 

de Tucuruí, ser feita uma análise sobre a atuação do Estado. Montenegro (2011) cita Ellen 

Wood (2007) para explicar que existe na estrutura do sistema capitalista uma separação 

mistificadora entre o político e econômico, e isso reflete e interfere diretamente na construção 

da ideologia desenvolvimentista, uma vez que nas democracias modernas o econômico está 

protegido do e pelo político. Essa concepção permitiu que a ideologia dominante, segundo a 

autora, fosse capaz de produzir, na sociedade capitalista, uma teoria da democracia que 

distingue o tema do poder político e distribuição de propriedade. No caso da Hidrelétrica de 

Tucuruí, refletimos sobre como essa condição afetou especialmente a juventude. 

 O BAIRRO ELETRONORTE 

Em segunda visita à Jacundá, as entrevistas foram esclarecedoras para respostas às 

questões que foram suscitadas após a primeira, apesar da dificuldade de encontrar os 

jovens/adolescentes daquele período, uma vez que devido às condições precárias em que suas 

famílias foram deslocadas, muitos migraram em busca de empregos e/ou melhores condições 

de estudos, embora pais e avós ainda vivam na cidade. Foram eles que nos contaram sobre a 

trajetória da juventude desde a época da inundação. 

Segundo relatos coletados, no processo de deslocamento das famílias para a vila 

Arraias (atual Jacundá) a ELETRONORTE distribuiu 81 casas no Bairro Alcobal, próximo ao 

centro administrativo da cidade. Nessas casas passam a morar agentes do Estado e 

trabalhadores do setor público, num bairro de infraestrutura bem organizada.  Depois de muita 

reivindicação a empresa anunciou a construção de outras 110 casas de alvenaria nas “quadras” 

como era conhecido o local, posteriormente batizado de Bairro ELETRONORTE. As casas 

foram construídas sem cumprir o que fora prometido, com estrutura bem simples e pequena, 

feitas de madeira, cobertas com telha Brasilit, com capacidade de abrigar quatro pessoas e 

para onde se mudaram as famílias que antes viviam da pesca e da agricultura. 

Perceber a contradição de classes, e mesmo no interior delas, na perspectiva da 

juventude foi no mínimo intrigante. Por um lado, famílias influentes na política ou nos órgãos 

administrativos da cidade, também trabalhadores, relataram as complicações e crises no 

processo de deslocamento, mas conseguiram as primeiras casas no bairro Alcobal, no centro 

da cidade e viabilizaram o desenvolvimento de seus filhos, facilitando sua reestruturação, 

formação acadêmica e profissional. 

Por outro lado, as famílias mais vulneráveis, no bairro Eletronorte, não gozaram de 

nenhuma alternativa, a não ser redirecionar suas vidas a circunstâncias que complicaram tanto 

a vivências dos mais velhos quanto dos jovens, subordinados a trabalhos contrários ao que 

eram habituados, complicando a escolaridade dos jovens que hoje se encontram 

desempregados, semianalfabetos, ou em subempregos. 

4. CONCLUSÃO 

A experiência de Tucuruí é portadora de muitas lições que indicam que o 

desenvolvimento não pode considerar apenas o fator econômico, mas muito para além dele, as 

consequências ambientais e, sobretudo, as sociais, onde os atingidos são sempre compostos 

pelas populações mais pobres e vulneráveis, que ficam à margem do que comumente se 

apresenta como progresso.  

Pensar na História da UHE Tucuruí é perceber que, mesmo passados anos e várias 

pesquisas terem sido realizadas, ainda há um vasto campo a ser explorado e perceber a 



opressão que ainda reverbera na tentativa de silenciar e apagar as memórias desse período no 

atual regime democrático. Existem, ainda hoje, famílias que não receberam indenizações, 

muitas que vivem em situações precárias e pagam altas taxas de energia mesmo morando 

próximas à barragem. 
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