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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar os possíveis impactos da construção da 

Hidrelétrica de Marabá na vida dos moradores da Vila Espírito Santo, localizada acima 

da ponte rodoferroviária, município de Marabá. Essa hidrelétrica uma vez construída 

poderá trazer impactos sociais, econômicos e culturais na dinâmica da vida dos 

moradores da região. Neste trabalho procuraremos refletir como a construção dessa 

hidrelétrica e possível deslocamento territorial da população da Vila Espírito Santo 

atingirá a vida dos moradores e a dinâmica da referida vila. Para a construção desse 

texto, além dos relatos orais, foram imprescindíveis as informações propiciadas por 

meio das fontes bibliográficas e documentais.  
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POSSIBLE IMPACTS OF THE MARABÁ HYDROELECTRIC ON THE LIFE 

OF VILA ESPÍRITO SANTO 

 

Abstract:This article aims to analyze the possible impacts of the construction of the 

Marabá Hydroelectric Dam on the lives of residents of Vila Espírito Santo, located 

above the railway bridge, Marabá municipality. This hydroelectric dam once built could 

have social, economic and cultural impacts on the dynamics of life of the region's 

residents. In this paper we will try to reflect how the construction of this hydroelectric 

dam and the possible territorial displacement of the population of Vila Espírito Santo 

will affect the lives of the residents and the dynamics of that village. For the 

construction of this text, besides the oral reports, the information provided through the 

bibliographic and documentary sources was essential. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (ELETRONORTE), em conjunto 

com a Construtora Camargo Corrêa S/A, a partir de 2005, na tentativa de viabilizar os 

objetivos do Programa de Aceleração do Crescimento do então Governo Federal, 

fizeram, entre 2005 e 2013, um estudo na região, visando à implantação da Hidrelétrica 

de Marabá, no rio Tocantins, a 3.000 metros acima da atual ponte rodoferroviária. 

Segundo esses estudos, essa hidrelétrica, uma vez implantada, poderá produzir 2.160 

mW de energia elétrica que facilmente serão lançados no sistema interligado nacional 

devido à proximidade da rede básica de transmissão. Mas os mesmos estudos preveem a 

inundação de uma área de 1.115 km2, podendo afetar cerca de 40.000 pessoas que 

vivem às margens dos rios Tocantins e Araguaia.  

A Área de Influência Indireta e Direta abrange os Estados do Maranhão, Pará e 

Tocantins, municípios de Bom Jesus do Tocantins (PA), Brejo Grande do Araguaia 

(PA), Marabá (PA), Palestina do Pará (PA), São João do Araguaia (PA), Ananás (TO), 

São Sebastião do Tocantins (TO), Araguatins (TO), Esperantina (TO) e São Pedro da 

Água Branca (MA). Além de 36 Projetos de Assentamentos (12 no Pará; 2 no 

Maranhão; e 22 no Tocantins), vilas, povoados, terras indígenas e o Parque Estadual 

Encontro das Águas, que se localizam às margens dos rios Araguaia e Tocantins serão 

diretamente afetados. 

A Vila Espírito Santo encontra-se justamente onde está sendo planejado a 

construção de um muro de 11.000 metros de comprimento e 30 metros de altura visando 

o barramento do rio, onde possivelmente serão instaladas as 16 turbinas de geração de 

energia elétrica. Ou seja, um grande paredão de concreto e aço irá dividir a comunidade. 

De um lado dará lugar à barragem e do outro lado o canteiro de obras, fazendo com que 

não se tenha mais condições de sobrevivência neste território, o que afeta inteiramente a 

comunidade. 

Vale mencionar que a Vila Espírito Santo surgiu em 1940 envolto a um contexto 

econômico peculiar, a exploração de diamantes que foi uma atividade econômica 
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importante para Marabá. A lavra das gemas que teve início no ano 1937 em Praia Alta 

(hoje parte do município de Itupiranga3), a região experimentou um grande boom 

econômico e populacional. A vila fica localizada em um dos bairros de Marabá, o bairro 

São Félix II, onde se desenvolveu como uma vila de garimpeiros neste período, 

concentrando órgãos da Fundação de Assistência ao Garimpeiro (FAG), vinculado ao 

Ministério do Trabalho (SILVA; PINTO, 2016). 

Todas essas incertezas também giram em torno das festividades religiosas do 

Divino Espírito Santo, aspectos esse que são menos evidentes para a lógica do 

desenvolvimento e se caracterizam como perda dos meios imateriais. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar os possíveis impactos dessa 

hidrelétrica na Vila Espírito Santo, município de Marabá, a vila Espírito Santo que 

recebe esse nome por conta da festividade, vinculada à religião católica nesta 

comunidade, a partir das narrativas de memória dos próprios moradores da referida vila, 

procurando averiguar como o possível deslocamento territorial da população da vila 

atingirá diretamente a vida dos moradores.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O método de pesquisa que contribuiu na construção deste texto foi a a História 

Oral. Trata-se de um procedimento que privilegia a realização de entrevistas com 

pessoas que participaram de processos históricos ou testemunharam acontecimentos no 

âmbito da vida privada ou coletiva (DELGADO, 2006; ALBERTI, 2005). Ou seja, por 

meio da História Oral, procuramos compreender, a partir das falas de moradores da Vila 

Espírito Santo, os possíveis impactos que essa vila vai ter com a construção da 

hidrelétrica de Marabá. Corroborando com está metodologia foram imprescindíveis às 

informações propiciadas por meio das fontes bibliográficas entre elas trabalhos sobre 

hidrelétricas e deslocamento territorial trabalhado por alguns autores entre eles SILVA 

 
3 O município se estende por 7 880,1 km² e contava com 51 258 habitantes no último censo. A densidade 

demográfica é de 6,5 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Marabá e 

Nova Ipixuna, Itupiranga se situa a 35 km a Norte-Oeste de Marabá. (http://www.cidade-

brasil.com.br/municipio-itupiranga.html). 
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(2014), MELO (2016), CRUZ (2017), RAMOS JÚNIOR (2018), além das fontes 

documentais do arquivo da Casa da Cultura de Marabá, documentos da Eletronorte e 

notícias de jornais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As reflexões em torno da memória em diálogo com a noção de território são 

fundamentais para entender, a partir dos pontos de vistas dos moradores da Vila Espírito 

Santo, os impactos da possível construção da barragem da Hidrelétrica de Marabá sobre 

as festividades do Divino Espírito Santo. Segundo Delgado (2003), 

 
Tempo, memória, espaço e história caminham juntos. Inúmeras vezes, através de uma 

relação tensa de busca de apropriação e reconstrução da memória pela história. A 

relação tencionada acontece, por exemplo, quando se recompõem lembranças, ou se 

realizam pesquisas sobre guerras, vida cotidiana, movimentos étnicos, atividades 

culturais, conflitos ideológicos, embates políticos, lutas pelo poder. Sem qualquer poder 

de alteração do que passou, o tempo, entretanto, atua modificando ou reafirmando o 

significado do passado. Sem qualquer previsibilidade do que virá a ser, o tempo, 

todavia, projeta utopias e desenha com as cores do presente, tonalizadas pelas cores do 

passado, as possibilidades do futuro almejado (DELGADO, 2003, p.10). 

É possível constatar, a partir desse fragmento acima, que graças à memória, o 

tempo e o espaço não estão perdidos. Se por um lado, por meio da memória 

reencontramos o passado, ou seja, atualizamos e presentificamos o passado, por outro, 

reencontramos o espaço e podemos refletir sobre as possíveis mudanças desse espaço 

ocupado, territorializado o que virá a ser.   

Tudo isso nos leva a uma reflexão sobre o território para além do espaço 

geográfico. Segundo Haesbaert (2002), “o território além de um espaço geográfico é 

também espaço de referência, para construção de suas identidades e simbologias”, nos 

ajudando compreender que a Vila Espírito Santo, fundada em 1940, é esse espaço onde 

os moradores - sobretudo aqueles que ali nasceram - construíram e constroem as suas 

identidades tendo como referência as festividades do Divino Espírito Santo. Nessa 

perspectiva, Santos (2008), entende o território como lugar onde o homem trabalha e o 

transforma para que possa usá-lo, lugar de “trocas materiais e espirituais”. Esse 

território está plenamente ameaçado com a possível construção da hidrelétrica de 
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Marabá, que será mais uma no conjunto de hidrelétricas no rio Tocantins. De acordo 

com o Plano Nacional de Expansão de Energia 2007/2016, a Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí é uma das sete hidrelétricas instaladas no rio Tocantins4, mas outras quatro 

estão previstas, sendo Serra Quebrada, Tocantins, Tupiratins e Marabá. 

Segundo Ramos Júnior (2018) não seria possível compreender estes fenômenos 

se não compreendermos os impactos sociais, ambientais que consideram a dimensão 

geopolítica, econômico-politico do Estado, o racismo ambiental e epistemológico, as 

narrativas e a dimensão simbólica da construção das subjetividades e contra 

subjetividade dos grupos deslocados e dos movimentos sociais. 

Diante de tudo isso, que “progresso e desenvolvimento” são estes alardeados 

pela Eletronorte e pelos sucessivos governos as hidrelétricas modificam o meio 

ambiente, deslocam famílias, destruindo laços familiares e de vizinhança, provocam a 

migração e, em diversos casos, implementam o caos na saúde e na educação dos 

municípios vizinhos? A vila Espírito Santo tem uma dinâmica econômica e cultural 

peculiar que poderá ser totalmente mudada. 

Diante desta dinâmica de deslocamento devemos pensar que nesta comunidade 

que atualmente muitos moradores sobrevivem da pesca e da agricultura, esta 

comunidade que na maioria possuem um laço de parentesco, o cemitério como fica os 

mortos neste deslocamento poderão ser levados, diante dessas indagações algumas 

perguntas surgem como, Será que estas pessoas serão deslocadas para um lugar perto do 

rio? Será que suas futuras moradias terão o mesmo espaço para se plantar? Todas essas 

pessoas vão poder morar num mesmo lugar e continuar os laços de vizinhança? E os 

mortos? Vão poder levar com eles?  

Podemos perceber na fala de alguns dos moradores da vila Espírito Santo suas 

preocupações e anseios a respeito desta possível barragem: 

 
4 Tucuruí (1984), Serra da Mesa (1994), Lajeado (2001), Cana Brava (2002), Peixe Angical (2006), São 

Salvador (2008) e Estreito (2010). 
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✓ “Eu sou contra. Acho que vai mexer com quem tá quieto. Estão nos 

tratando como se nós não fossemos ninguém”. (Morador 1) 

✓ “Para quem vive do rio, sem peixe não dá”. (Morador 2) 

✓ “Não acho certo a pessoa que nasceu aqui e se criou, mas que não sabe 

para onde vai”. (Morador 3) 

✓ “Isso deixa a gente preocupado”. (Morador 4) 

✓ “Criei todos os meus filhos da roça e pretendia criar meus netos, mas 

parece que não terei essa oportunidade”. (Morador 5) 

Estas falas mostram todo um contexto que quase nunca é levado em conta nas 

políticas de construção de barragens de hidrelétricas. Na comunidade aqui discutida 

mostra o reflexo da violência que os moradores sofrem desde o anúncio da construção 

do empreendimento até a sua execução. O medo de perder suas casas, seu território. São 

vidas que estes projetos não levam em conta. Por meio do discurso do desenvolvimento 

afirmam que tudo isso é pouco. 

Como podemos perceber por outras comunidades já atingidas por este tipo de 

empreendimentos, uma das alterações promovidas por estes projetos inclui o 

alagamento de grandes áreas, como é o caso desta comunidade em questão, que além de 

sofrerem um possível deslocamento, conviverão com um território enterrado pela água 

da usina.   

 

4. CONCLUSÕES 

O artigo em questão é um recorte feito a partir das reflexões iniciais do projeto 

de dissertação, no entanto esse pequeno esboço mostra os impactos negativos que uma 

possível construção de barragem provoca em uma determinada comunidade ribeirinha, 

como pode ser o caso da Vila Espírito Santo, campo em questão além de outras vilas, 

povoados e comunidades às margens dos rios Tocantins e Araguaia. Isso mostra a 

forma como o Estado tem agido muitas vezes sem levar em conta a preservação do 

modo de vida das populações tradicionais usando a justificativa da obra, por meio do 

discurso de bem da maioria em detrimento da minoria, a desconsideração ou 

relativização dos direitos de determinada parcela da população pelo Estado.  
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