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RESUMO 
O artigo aborda a luta dos movimentos sociais em prol da conscientização ambiental e a 
formação de uma racionalidade que possibilite o uso consciente dos recursos naturais. O 
presente trabalho de cunho bibliográfico parte do Movimento de Atingidos por Barragens 
(MAB) e sua formação histórica, de luta, de sujeitos conscientes e autônomos que 
reivindicam por melhorias e constroem um futuro alicerçado na sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente. Desta forma, faz-se uma referência histórica e social do 
MAB, seu discurso e proposta ambiental pautada no uso racional dos recursos naturais em 
contraponto ao discurso pautado no capital. 
 
Palavras-chave: Racionalidade capitalista; Racionalidade ambiental; Sustentabilidade; 
MAB. 
 
 
ABSTRACT 
The article deals with the struggle of social movements for environmental awareness and the 
formation of a rationality that allows the conscious use of natural resources. This working 
bibliographic nature of the Movement of Dam Affected People (MAB) and its historical 
formation, of struggle, aware and autonomous subject claiming for improvements and build a 
future founded on sustainability and preservation of the environment. Thus, it is a historical 
and social reference MAB, his speech and environmental proposal guided the rational use of 
natural resources as opposed to discourse ruled in the capital. 
 
Keywords: Rationality capitalist; Environmental rationality; sustainability; MAB. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente podemos afirmar com propriedade que o discurso ambiental está 

relacionado com todas as atividades direcionadas a conscientização dos indivíduos em 
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torno dos problemas que afetam o planeta. Este discurso vem contrapor, conscientizar e 

alertar sobre o domínio e as formas alienantes de uma racionalidade voltada para o lucro 

que se formou ao longo de muitas décadas, ou seja, a capitalista.  

 Em nome do progresso, os homens abrem mão de coisas que são essenciais para 

sua sobrevivência explorando e degradando o seu espaço de vida e passam a conviver com 

a incerteza, ou seja, não conseguem prever ou definir minimamente como será seu futuro e 

de seus descendentes.  

 O capitalismo enraíza a ideia do homem como o centro de tudo (antropocentrismo) o 

que transforma as relações interpessoais extremamente superficiais e conturbadas, assim 

como, num mundo totalmente desequilibrado que busca o desenvolvimento tendo como 

principal foco o lucro. Em contrapartida a esta realidade que os movimentos sociais buscam 

desenvolver uma racionalidade que vise à convivência harmônica e a preservação e 

manutenção do meio ambiente. 

 Partindo destes pressupostos, esta atividade tem como intuito abordar alguns 

embates a partir do exposto acima, analisando o processo histórico que estruturou tal e a 

necessidade de mudança de paradigma como pressuposto de preservação e formação de 

uma racionalidade que tenha como principal foco a sustentabilidade e a preservação. 

Enrique Leff (2010, p.86) afirma que a problemática ambiental não só abre novas 

perspectivas para os estudos dos movimentos sociais, como obriga a repensar o conceito 

de força produtiva para incorporar o potencial produtivo dos ecossistemas. Enriquece o 

conceito de formação social ao conceber as formações ideológicas e as práticas produtivas 

das comunidades como uma nova rede de relações socioambientais. 

 A grande luta dos movimentos sociais, neste caso o MAB, está em se contrapor a 

uma cultura econômica, científica e tecnológica solidamente instituída, apresentando uma 

nova cultura que propõe uma mudança de paradigma com vistas para a sobrevivência da 

atual e futuras gerações. Desta maneira, percebe-se que o padrão de racionalidade 

econômico aos poucos esta sendo deixado de lado, tendo em vista não atender ou 

satisfazer as necessidades de manutenção dos indivíduos.   

 Esta proposta de âmbito do MAB visa orientar o uso racional das propriedades rurais, 

seu manejo, preservação, conservação, qualidade de vida das pessoas envolvidas na 

produção agrícola, sistema de produção e consumo. Desta forma, a atividade não deve visar 

somente o lucro, mas suprir e atentar para os aspectos sociais e ambientais.  

 Sendo assim, Inicialmente uma abordagem histórica conceitual, social e ambiental do 

MAB, posteriormente um contraponto deste discurso com a proposta capitalista e o 
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consumismo desenfreado que desencadeia em problemas ambientais, e, por fim, algumas 

considerações sobre os avanços do Movimento em prol de suas reivindicações para tal 

problemática.  

 

 

2. MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS: UMA ABORDAGEM 

HISTÓRICA, SOCIAL E AMBIENTAL. 

 

 O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) tem como marco referencial e 

organizacional o final da década de 70, num período em que ocorreu a retirada forçada dos 

direitos civis e políticos pela ditadura militar. Neste período de restrição imposto pela 

ditadura surgem diversos movimentos de apoio aos trabalhadores, por exemplo, o 

Movimento dos Sem Terra e a Central Única dos Trabalhadores. 

 Neste período, com a falta de petróleo, os países passavam por uma grande crise 

energética. Isto fez com que repensem suas práticas e fossem em busca de soluções para o 

problema que se agravava rapidamente. Desta maneira, no Brasil, os estudos voltaram-se 

para as fontes renováveis. Coordenados pela Eletrobrás, foi feito um levantamento, 

mapeamento e estudo aprofundado sobre o potencial hidrelétrico dos rios e bacias 

hidrográficas em todo o país.   

 Posteriormente, iniciou-se a construção de usinas em diversas regiões do país. No 

entanto, os estudos apontavam as condições de instalação da usina e não menciona ou 

apresentava dados sobre os impactos sociais, culturais e ambientais que tal obra traria. Não 

havia uma proposta formal e financeira de como seria o procedimento de retirada das 

famílias e sobre a indenização da propriedade perdida. Na medida em que as construções 

avançavam, mais pessoas eram obrigadas pelas águas a se retirarem sem rumo certo. 

Muitos mudavam-se para casas de familiares, outros acabavam engrossando as favelas das 

cidades mais próximas ou os assentamentos de beira de estrada.  

  A partir de tal situação, surgiram diversos grupos de resistência formados pelos 

atingidos por barragens. Estes grupos mobilizados formaram algumas Comissões de 

Atingidos que elaboraram uma pauta de reivindicação, ou seja, falariam a mesma língua nas 

diversas regiões onde estava sendo construídas as usinas. A principal reivindicação, dentre 

outras, era uma indenização justa e a permanência no campo.  

 Os enfrentamentos aconteceram através de muita luta e organização. De um lado os 

atingidos e de outro as empresas construtoras das obras. Pode-se dizer que houve êxito em 
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parte das reivindicações e regiões. Como exemplo de êxito, citamos os atingidos pela 

hidrelétrica de Itá em 1987, pois as famílias conseguiram um acordo sobre a construção de 

um reassentamento. Como exemplo do não êxito, citamos os atingidos pela hidrelétrica de 

Itaipu, pois mais de 20 anos se passaram quase nada foi feito, ou seja, poucos foram 

indenizados. 

 As experiências locais desencadearam em 1989 na realização do I Encontro 

Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, que reuniu representantes do 

movimento de todo o país. Este espaço propiciou uma troca de experiências, culminando na 

criação de uma organização mais forte de cunho nacional para fazer frente às futuras 

construções de barragens.  Desta maneira, e contando com o fortalecimento do movimento, 

em 1991 foi realizado o I Congresso dos Atingidos de todo o Brasil.  

 Neste Congresso, decidiu-se que o movimento seria denominado nacionalmente 

como Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e teria como pressuposto ser um 

movimento nacional, popular e autônomo, organizando e articulando as ações contra as 

barragens a partir das realidades locais, à luz dos princípios deliberados pelo Congresso. 

Também, foi instituído o dia 14 de março como o Dia Nacional de Luta Contra as Barragens.  

 Inicialmente o lema da MAB era “Terra por Terra”. Posteriormente ao I Congresso 

passou a ser “Terra sim, barragem não”. No entanto, com a onda das privatizações a partir 

da década de 90 e o acirramento das lutas contra as grandes empresas, o lema passou a 

ser “Águas para vida, não para morte!”. Este lema traz todo um significado em relação à 

defesa e preservação do meio ambiente e a forma como a natureza é utilizada para o 

enriquecimento de alguns poucos em detrimento da maioria. Entretanto, apesar das lutas do 

MAB, percebe-se o grande avanço do capital privado. A natureza passou a ser tratada como 

mercadoria e explorada unicamente em vista do lucro, assim como, construíram uma 

imagem depreciativa dos indivíduos que lutam por seus direitos, ou seja, de indivíduos que 

estão na contramão do progresso do país.  

 Atualmente o MAB está presente em dezesseis estados brasileiros e em diversos 

países. Além de sua enorme luta em busca dos direitos dos atingidos por barragens, o 

movimento tem como pressuposto em sua essência o combate a todo tipo de exploração. 

Portanto, cabe salientarmos que a preservação do meio ambiente como herança para as 

futuras gerações é uma luta não só do MAB e demais movimentos sociais e ambientais, 

mas de todos os seres humanos.  
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3. RACIONALIDADE ECONÔMICA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

  

Percebe-se a necessidade de um novo modelo e estratégia de desenvolvimento em 

que sejam reconsideradas as atuais práticas e formas de produção e consumo, ou seja, 

conciliar as dimensões econômicas, sociais e ambientais.   

 A crise ambiental reflete na aceleração da industrialização e da racionalidade 

econômica, pois estes privilegiam e estimulam o consumo sem questionar as suas 

consequências na natureza. Para termos um ponto de referência e melhor compreendermos 

tal problemática, partimos do pressuposto defendido por LEFF (2002)  

 

A problemática ambiental questiona muito mais a fundo a racionalidade da 
civilização moderna. A sociedade capitalista gerou um crescente processo de 
racionalização formal e instrumental que moldou todos os âmbitos da organização 
burocrática, os métodos científicos, os padrões tecnológicos, os diversos órgãos do 
corpo social e os aparelhos jurídicos e ideológicos do Estado. A questão ambiental 
não só propõe a necessidade de introduzir reformas no estado, de incorporar 
normas ao comportamento econômico, de legitimar novos valores éticos e 
procedimentos legais e de produzir técnicas para controlar os efeitos poluidores e 
dissolver as externalidades sociais e ecológicas geradas pela racionalidade do 
capital; a problemática ambiental questiona os benefícios e as possibilidades de 
manter uma racionalidade social fundada no cálculo econômico, na formalização, 
controle e uniformização dos comportamentos sociais e na eficiência de seus meios 
tecnológicos, que induziram um processo global de degradação socioambiental, 
socavando as bases de sustentabilidade do processo econômico e minando os 
princípios de equidade social e dignidade humana. Num sentido propositivo, a 
questão ambiental abre assim novas perspectivas para o desenvolvimento 
descobrindo novos potenciais ecológicos, tecnológicos e sociais, e propondo a 
transformação dos sistemas de produção, de valores e de conhecimento da 
sociedade, para construir uma racionalidade produtiva alternativa. (LEFF, 2002, p. 
124-25). 
 
 

 Desta maneira, surgem movimentos a nível global preocupados em desenvolver 

propostas que tenham como principal foco aspectos ecológicos e de sustentabilidade. Para 

tanto, isto requer que sejam repensadas questões de cunho ético e de respeito as limitação 

do meio ambiente, assim como, conscientização em relação aos hábitos de consumo.  

 No entanto, encontra-se aqui o grande dilema na elaboração de uma proposta 

ambiental, pois vivemos em uma sociedade extremamente capitalista e com uma 

consciência consumista. Parece-nos que o ponto de partida é desenvolver estratégias de 

conscientização onde os indivíduos percebam que suas ações individuais, por menor que 

seja, contribuir para o fortalecimento do atual sistema econômico. Desta maneira, a partir de 

uma conscientização ambiental dos consumidores, as empresas terão que se adaptarem e 

repensarem seus produtos antes de colocar no mercado.  
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 Esta conscientização deve ter como pressuposto que os bens proporcionados pela 

natureza são limitados, isto é, vivemos em um planeta finito e que as atividades humanas 

estão por esgotar tal capacidade. Vivenciamos um desencontro entre a economia e a 

ecologia, pois a natureza é cíclica e os sistemas econômicos e industriais são lineares. No 

entanto, esta aproximação de economistas e ecologistas é urgente, tendo em vista os 

discursos atuais, enquanto um fala em uso racional dos recursos outros estão preocupados 

com o valor de mercado de seus produtos e da natureza. 

   A racionalidade econômica influencia e aliena o homem a ponto deste sentir-se 

superior a natureza, formando uma visão antropocêntrica e individualista de poder e 

dominação. Portanto, a dominação não está no indivíduo, mas na racionalidade econômica 

vigente que submete e torna o indivíduo dependente do consumismo.  

 Com o acirramento dos problemas ambientais e da formação de uma consciência do 

uso sustentável dos recursos naturais, o tema da sustentabilidade passa a fazer parte das 

reivindicações e lutas dos movimentos sociais, tendo com intuito uma reflexão teórica com o 

propósito de desconstruir a lógica econômica e construir uma nova racionalidade produtiva.    

 A construção desta nova racionalidade implica em desconstruir aparatos ideológicos, 

a construir uma gestão participativa, interdisciplinar, a criar e incorporar normas ambientais 

aos comportamentos dos indivíduos, criar uma identidade a partir do espaço, da cultura e da 

singularidade dos povos. A racionalidade econômica, em momento algum, possibilita 

aproximações com a racionalidade ambiental ou outra qualquer. Ela é uma racionalidade 

totalitária, expansiva e globalizadora que se impõe e ocupa todas as esferas sociais e 

ambientais. Sendo assim, a preservação e manutenção da vida no planeta está sob a 

responsabilidade dos indivíduos, uma vez que, em busca de desenvolvimento explorou e 

degradou os recursos naturais a ponto de esgotá-los, quase que, de forma irreversível.  

 Desta maneira, percebemos a enorme importância dos movimentos sociais em 

defesa da natureza, do uso consciente dos recursos naturais e, acima de tudo, uma 

mudança de paradigma na forma de produção, na qualidade de vida das pessoas, na 

segurança alimentar, no combate a monocultura e o agronegócio, aos agrotóxicos, entre 

outros. Nas diversas formas de influência e imposição da racionalidade econômica 

capitalista sob os meios de produção, não poderíamos deixar de analisar sua influência 

sobre o pequeno agricultor e agricultor familiar, assim como, nos reassentamentos da 

Reforma Agrária e Atingidos por Barragens.   
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3.1. Racionalidade econômica e agricultura sustentável 

  

A agricultura voltada ao interesse das grandes empresas de fertilizantes, agrotóxicos 

e insumos em geral, baseados na monocultura deixa de ser objeto de discussão nesta 

oportunidade. Nosso foco se dá a partir da introdução destas formas de cultivo e produção 

dentro da pequena propriedade familiar e em reassentamentos de atingidos por barragens.  

 Nos reassentamentos de agricultores atingidos por barragens, vemos a presença do 

MAB e sua incansável luta por manter uma produção que assegure qualidade de vida, a 

sustentabilidade, o uso racional da propriedade, o respeito a natureza e, acima de tudo, a 

sobrevivência do indivíduo e seus descendentes.  

 A ideia defendida pelo MAB parte de sua insatisfação dos moldes adotados pela 

agricultura contemporânea. A proposta do Movimento é que aja uma abrangência de forma 

integradas das dimensões econômica, sociocultural e ecológica. Contrapõe-se ao modelo 

tecnológico atual, baseado no uso de sementes geneticamente manipuladas, 

motomecanização e uso exacerbado de agroquímicos. Estes processos tecnológicos 

trouxeram enormes impactos, degradação ambiental, erosão dos solos, contaminação da 

água e de alimentos e altos custos de produção, entre outros. 

 A proposta de uma agricultura sustentável tem sua ênfase na eficiência e no uso 

racional dos recursos naturais, na redução ao máximo de insumos industriais e a introdução 

de insumos orgânicos. Percebe-se que as estratégias do capitalismo, através de seu 

discurso, tentam desconstruir o discurso dos movimentos sociais em prol da 

sustentabilidade, tentando ao máximo manter sua racionalidade econômica na vigência. 

Com sua tecnologia intervém, manipulam e inserem a transgenia, vencendo barreiras, 

fronteiras e defesas da biossegurança.  

 No entanto, apesar do domínio deste padrão econômico, o MAB com apoio de 

alguns pesquisadores e grupos de agricultores consegue manter uma linha de atuação e 

conscientização que valorizam a fertilização orgânica e o potencial biológico. Desta maneira, 

surgem os produtores agroecológicos. Inicialmente grupos isolados nas diversas regiões do 

país, tendo como pressuposto a ideia denominada de agricultura alternativa e, 

posteriormente, agricultura ecológica. Em seguida, estes grupos viram movimentos 

organizados com diferenciadas linhas de atuação. Dentre estes, citamos os da agricultura 

orgânica, agricultura regenerativa, agricultura natural, agroecológica, entre outros. 

  A agricultura sustentável tem como ênfase a valorização das comunidades rurais em 

seus aspectos sociais, humanos e culturais. A cultura de um povo é tão importante quanto a 
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sua biodiversidade. Os movimentos sociais vêem a agricultura sustentável como um 

processo de aprendizagem, pois em reação aos modelos destrutivos, ela se estrutura em 

um novo campo de saberes práticos como uma ferramenta de autosubsistência e segurança 

alimentar no campo.  

 A agricultura sustentável tem um enorme potencial em sua proposta em poder dar 

respostas à crise ecológica, econômica e social. Nesta situa-se a maior parte da produção 

alimentícia do país. Deve ser analisada como uma política pública em prol do 

desenvolvimento no campo de forma sustentável, assim como, uma ferramenta de 

consolidação dos movimentos sociais e do associativismo. 

 Enfim, os movimentos sociais que debruçam suas lutas em prol dos pequenos 

agricultores familiares, como o MAB, MPA e MST (entre outros), cumprem importante papel 

na mobilização e representação nos debates que envolvem o desenvolvimento do meio rural 

no país. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O intuito desta pesquisa esteve em fazer algumas observações e análises sobre o 

atual modelo de desenvolvimento estruturado historicamente no capital e nas diversas 

maneiras de exploração e consumismo desenfreado. Apresentamos os movimentos sociais, 

em especial o MAB, e suas contribuições de forma expressiva em torno da preservação 

ambiental e sua infinita luta contra todos os artifícios da racionalidade econômica.  

 As lutas dos movimentos sociais alicerçados no desejo de transformação dos modos 

de produção e de consumo, estruturaram suas propostas num modelo que fosse 

ecologicamente correto e economicamente viável, assim como, socialmente justo. A partir 

destas bases, construíram um discurso sólido sob a noção de sustentabilidade. Desta 

maneira, o modelo sustentável se insere nas pautas e reivindicações dos movimentos com o 

propósito desconstruir e substituir a lógica capitalista por uma racionalidade ambiental. 

 Percebe-se que as manifestações e lutas dos atores sociais contra o modelo 

alienante produtivista e consumista que carrega consigo degradação e desigualdade, tanto 

no rural quanto no urbano, se acirram e a emergência de um novo paradigma que 

transforme a sociedade e a prepare para as futuras gerações é eminente. A partir desta 

emergência, surgem, principalmente no campo, movimentos em resposta a tais infortúnios, 

por exemplo, o movimento agroecológico.   
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 O movimento agroecológico, a partir dos problemas ambientais, discute e constrói 

alternativas que venham de encontra com o desenvolvimento dominador e destruidor 

patrocinado pelo capitalismo. Neste ínterim, percebe-se o fortalecimento da agricultura 

familiar e da conscientização no uso racional das propriedades rurais, ou seja, bases 

orgânicas, exclusão da transgenia, preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e 

qualidade de vida. 

 Com o apoio dos movimentos sociais, em especial ao MAB e seus espaços de 

reassentamento dos atingidos por barragens, surge novas formas de relacionamento entre 

os agricultores através do associativismo. A associação torna-se um espaço de debate, 

discussões, troca de experiências sobre suas atividades, propiciando um espaço de 

formação e conscientização sobre as atuais formas de exploração do capital. Desta forma, 

possibilitam e legitimam as lutas em prol da sustentabilidade, estruturação e consolidação 

do pequeno agricultor. 

 De forma conclusiva, podemos dizer que novos grupos sociais estão se articulando 

com o propósito de construir uma racionalidade ambiental que englobe desde a produção, 

comercialização e consumo. A tarefa é árdua, gigantesca e pouco distante de uma 

conscientização a nível mundial. No entanto, percebe-se o desenvolvimento local através 

dos movimentos sociais e de suas confrontações com o atual modelo insustentável e dos 

novos rumos que estes grupos adotam em favor do desenvolvimento sustentável.    
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