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RESUMO 
O presente artigo apresenta reflexões teóricas acerca de uma 
aproximação conceitual da categoria “atingido” por barragem. Dialoga-
se com referências que corroboram para reflexões ampliadas e 
complexas.  É unânime definir que os “atingidos” não se restringem aos 
impactados diretamente pelo empreendimento, encontrando-se 
invisibilizadas populações que sofrem danos em decorrências da obra 
ou de atividades inerentes a mesma. Ressalta-se que a formalização de 
uma normatização jurídica que caracterize o “atingido” é preponderante 
para a conquista e garantia de direitos. Baseada na vivência profissional 
enquanto Assistente Social, apresenta-se o cenário observado em 
Oiticica, conforme diretrizes do Plano de Reassentamento e mobilização 
dos atingidos. Problematiza-se acerca da atuação do Estado nessa obra 
a partir das concepções de Mandel (1986) e Paulino (2017). Por fim, 
identifica-se a atuação organizada, politizada e democrática dos 
“atingidos”, que barganham junto ao Estado justas compensações pelos 
danos intangíveis ocasionados pelo processo de desapropriação para 
fins de utilidade pública. 

 
Palavras-chave: Atingido por barragem; Mobilização social; Estado; 

Barragem Oiticica. 
 

ABSTRACT 
This article presents theoretical reflections about a conceptual approach 
to the category “affected” by a dam. It dialogues with references that 
corroborate for expanded and complex reflections. It is unanimous to 
define that those “affected” are not restricted to those directly 
impacted by the project, with populations that suffer damage as a result 
of the work or activities inherent to it being made invisible. It is 

 
1 Assistente Social - Mestranda em Serviço Social e Direitos Sociais. 
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noteworthy that the formalization of a legal standardization that 
characterizes the "affected" is preponderant for the conquest and 
guarantee of rights. Based on professional experience as a Social 
Worker, the scenario observed in Oiticica is presented, according to the 
guidelines of the Resettlement Plan and mobilization of those affected. 
It discusses the role of the State in this work from the conceptions of 
Mandel (1986) and Paulino (2017). Finally, the organized, politicized and 
democratic action of the “affected” is identified, who bargain with the 
State for fair compensation for the intangible damage caused by the 
process of expropriation for purposes of public utilityl. 

 
Keywords: Affected by dam; Social mobilization; State; Oiticica Dam. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Barragem Oiticica, em construção no município de Jucurutu/RN desde junho/2013, é 

uma obra de grande relevância para o Estado do Rio Grande do Norte, considerada a redenção 

hídrica para o Seridó, acumulará cerca de 590 milhões de metros cúbicos de água. A base 

normativa para a construção deste açude encontra-se no Decreto nº 30.501 de 15 de abril de 

2021, onde declara de utilidade pública, uma área de terra com 12.334,29 ha (doze mil 

trezentos e trinta e quatro hectares e vinte e nove ares). 

Quando concluída, será o terceiro maior reservatório de água do Estado do Rio Grande 

do Norte, com capacidade para irrigar até 10.000 hectares, beneficiar 43 municípios, 

contemplando cerca de 800 mil pessoas. Essa obra encontra-se orçada em aproximadamente 

R$ 650 milhões de reais, cujo recurso advém do Governo Federal através do Ministério de 

Desenvolvimento Regional. A execução do complexo de obras é realizada pelo Governo do 

Estado através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), 

sob a interveniência do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Data-se de 

26/06/2013 a assinatura da ordem de serviço das obras que perduram até os dias atuais, cuja 

execução encontra-se com cerca de 92% concluída. 

Uma complexa “obra social” faz parte do cenário de Oiticica, cujo objetivo é minimizar 

os impactos ocasionados à população diretamente afetada. Conforme ações planejadas pelo 

Estado essa mitigação ocorrerá através do reassentamento de aproximadamente 350 

(trezentos e cinquenta) famílias. Outra alternativa de reparação adotada foi a indenização 

pecuniária aos proprietários das áreas circunscritas na poligonal de desapropriação. Porém, 

nesse universo de “compensações” não estão previstas soluções para as comunidades 
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circunvizinhas que foram e/ou serão afetadas indiretamente pelo empreendimento ou obras 

complementares. 

Observa-se que a ausência de normatização jurídica acerca da determinação conceitual 

dos “atingidos” por barragens, com os respectivos direitos e deveres, reproduz injustiça social 

e mascara a realidade dos “reais impactados” por tais empreendimentos. Nesse sentido, 

propõe-se aproximar-se da conceituação da categoria “atingido” por barragem, levando em 

consideração as discussões propostas por autores e instituições que apresentam uma visão 

politizada e ampliada dessa população. Pretende-se ainda dialogar acerca dessa categoria no 

contexto da construção da Barragem Oiticica em Jucurutu/RN, numa perspectiva de garantia 

de direitos viabilizados pelo Estado. 

 

2 APROXIMAÇÃO CONCEITUAL DA CATEGORIA “ATINGIDO” POR BARRAGEM 

 

A categoria “atingido” por barragem compreende uma construção de identidade 

coletiva, permeada pela luta e resistência, resultante de relações de poder e imposições. Outros 

termos são comumente usados para designar a população existente na área da Barragem, como 

desapropriados, expropriados e realocados. De modo geral, observa-se que há divergências em 

dois extremos de perspectivas conceituais, uma que está direcionada para o interesse 

indenizatório, restringindo o termo “atingido” à propriedade e ao proprietário. Já a outra versão 

para essa categoria é aquela que amplia o universo dos afetados, incluindo aqueles que sofrem 

modificações nas condições de vida, contemplando o agricultor, proprietário ou não, com ou 

sem terra. 

Essa discussão é reiterada por Vainer (apud SANTOS, 2015), quando o mesmo afirma 

que o conceito de atingido possui duas concepções similares. Sendo a primeira a concepção 

territorial-patrimonialista, onde o atingido é o proprietário, e a segunda é a concepção hídrica, 

em que o atingido é o inundado. 

Conforme Moreira (2017), observa-se a ação contraditória do Estado no que concerne 

à construção de barragens e as medidas adotadas para atender a população atingida. O 

processo decisório envolvia a negociação das propriedades que seriam inundadas, entre Estado 

e os detentores do título do imóvel. Para tanto, uma nova configuração vem modificando esse 

cenário, haja vista a efervescência da organização e mobilização social, que colocam em defesa 
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da população atingida os representantes do próprio Estado. Dessa forma, vale refletir acerca 

da diversidade conceitual que compreende o (a) “atingido (a)”. 

 

O termo atingido é disputado em diferentes instâncias: (i) no campo da afirmação de 

direitos, do reconhecimento de violações, rebatendo sobre processos indenizatórios, 

(ii) no seio dos movimentos sociais como identidade política coletiva e na disputa por 

contra-hegemonia na sociedade; (iii) no meio acadêmico, na busca por sua afirmação 

como conceito. (SANTOS, 2015, p. 116). 

 

Isto posto, é importante dialogar acerca da necessidade de ampliação do conceito de 

“atingido”, compreendo-o em um universo de pessoas que são diretamente e indiretamente 

impactadas pelas obras do empreendimento. Destaca-se que esse sujeito político, organizou-

se historicamente enquanto movimento social e reivindica cidadania e direitos humanos. Para 

tanto, ainda perdura uma limitação conceitual, assim como, ausência de 

normatização/legislação específica, corroborando para violação dos direitos às famílias que 

elegivelmente seriam contempladas, haja vista encontrarem-se no contexto dos impactos 

ocasionados pela expropriação. 

Benincá (2011) expõe a caracterização dessa categoria conforme Banco Mundial, 

Comissão Mundial de Barragens e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Na 

perspectiva do Banco Mundial o atingido corresponde ao conjunto dos fisicamente ou 

economicamente deslocados, independente de possuírem ou não o título da propriedade, 

incluindo a população cuja atividade econômica é impactada pela obra, em qualquer localização 

físico-territorial. 

No que se refere a concepção da Comissão Mundial de Barragens, esse público 

compreende aos deslocados fisicamente e em seus modos de vida. Amplia o olhar vislumbrando 

os danos ocasionados pelos subprojetos decorrentes do empreendimento, assim como no fator 

tempo onde é perceptível os impactos desde do anúncio da construção da barragem, durante 

as obras até a operação do reservatório. 

Aludindo a percepção do MAB, destaca-se que no I Encontro Nacional dos Atingidos por 

Barragens em 1989, foi formulado o conceito da categoria atingido considerando, portanto, 

todos que sofrem modificações nas condições de vida, direta ou indiretamente, em 

consequência da construção do barramento. Nesta perspectiva, o MAB também passou a 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

15 

classificar como atingido a população que é onerada com elevadas tarifas de energia. É possível 

inferir que os “atingidos” são vistos como obstáculos, empecilhos, entraves, dificuldades, ou 

seja, o “problema” da obra, sendo considerados prejudiciais para os investimentos 

multinacionais. Porém, no contexto brasileiro, o que existe é uma dívida social incalculável com 

mais de um milhão de famílias impactadas sem os direitos preservados, principalmente com as 

instalações dos sistemas elétrico e energético. 

 

São, portanto, empreendimentos que visam à apropriação e reprodução do espaço 
sob a lógica economicista, desenvolvimentista e exploratória de recursos naturais, 
desconsiderando as populações que vivem e possuem algum vínculo material ou 
imaterial com o local que sofrerá a ação deste. Muitas vezes são populações que 
jamais saíram de seus lugares e que possuem uma relação histórica com estes 
territórios que ocupam, sendo eles o palco de suas manifestações culturais, sociais e 
de trabalho, onde nem sempre impera a lógica do capital industrial-financeiro do 
mundo contemporâneo. (SILVA, 2011). 

 

A postura contra-hegemônica do MAB corrobora com a busca pela ampliação do 

conceito de “atingido”, considerando os impactos e mudanças sociais que estão implícitos e 

invisibilizados durante a implantação de uma barragem, garantindo dessa forma a efetivação 

de direitos que são negligenciados no modelo econômico vigente no Brasil. Discorre-se ainda 

acerca de algumas formulações técnicas e oficiais empreendidas na tentativa de ampliar a 

definição do “atingido” por barragem. Para tanto, foi publicado em 26 de outubro de 2010 o 

Decreto 7.342 que versa sobre o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e 

registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia 

hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do 

Ministério de Minas e Energia, e dá outras providências. Nesse sentido, para fins de 

identificação do público atingido conforme essa normativa, contempla-se as populações 

expostas aos seguintes impactos: 

 

I - perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do 
empreendimento; II - perda da capacidade produtiva das terras de parcela 
remanescente de imóvel que faça limite com o polígono do empreendimento e por ele 
tenha sido parcialmente atingido; III - perda de áreas de exercício da atividade 
pesqueira e dos recursos pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva; 
IV - perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam 
economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do 
empreendimento; V - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com 
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inviabilização de estabelecimento; VI - inviabilização do acesso ou de atividade de 
manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do 
empreendimento, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a 
renda, a subsistência e o modo de vida de populações; e VII - prejuízos comprovados 
às atividades produtivas locais a jusante e a montante do reservatório, afetando a 
renda, a subsistência e o modo de vida de populações. VIII. “Comunidades e 
populações anfitriãs”: impactos negativos sobre os meios e modos de vida das 
comunidades que acolherão os atingidos reassentados. (BRASIL, 2010). 

 

Vale destacar que a regulamentação desse decreto em junho de 2012, realizada por uma 

Comissão Interministerial, entre eles o Ministério de Minas e Energia, privatizou o 

cadastramento dos atingidos, comprometendo assim a viabilização de direitos, já que o 

cadastro passou a ser um produto de interesse privado. 

Nesse contexto, situa-se o Projeto de Lei nº 2.788/2019 que institui a Política Nacional 

de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB) que foi aprovada pela Câmara dos 

Deputados e encontra-se em tramitação no senado para posterior sansão presidencial. A PNAB 

em seu artigo 2º considera a população atingida por Barragens, todos aqueles que se virem 

sujeitos a impactos provocados pela construção, operação ou desativação de barragens, 

considerando as seguintes prerrogativas: 

 

I – perda da propriedade ou posse de imóvel; II – desvalorização de imóveis em 
decorrência de sua localização próxima ou a jusante dessas estruturas; III – perda da 
capacidade produtiva das terras e de elementos naturais da paisagem geradores de 
renda, direta ou indiretamente, da parcela remanescente de imóvel parcialmente 
atingido, afetando a renda, a subsistência ou o modo de vida de populações; IV – perda 
do produto ou de áreas de exercício da atividade pesqueira ou de manejo de recursos 
naturais; V – interrupção ou alteração da qualidade da água de abastecimento; VI – 
perda de fontes de renda e trabalho; VII – mudança de hábitos de populações, bem 
como perda ou redução de suas atividades econômicas e efeitos sociais, culturais e 
psicológicos negativos devido à remoção ou evacuação em situações de emergência; 
VIII – alteração no modo de vida de populações indígenas e comunidades tradicionais; 
IX - interrupção de acesso a áreas urbanas e comunidades rurais; ou X – outros 
eventuais impactos, a critério do órgão ambiental licenciador. (BRASIL, 2019). 

 

Observa-se que o Projeto de Lei da Política Nacional de Direitos das Populações 

Atingidas por Barragens apresenta uma conceituação ampliada dos atingidos por Barragens que 

contempla uma diversidade de impactos no âmbito social, cultural, psicológico, econômico, 

ambiental, subsistência e de vivências. O texto traduz expectativas positivas para a efetivação 

de direitos ainda não reconhecidos na legislação brasileira. Conforme pesquisa realizada na 
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página oficial do Senado Federal, o Projeto de Lei está tramitando e a última movimentação 

ocorreu em 10/11/2021 quando ocorreu a segunda audiência pública para discussão da 

matéria. 

Isto posto, não se esgota nessa discussão a abrangente conceituação que envolve a 

categoria “atingido”, na verdade corrobora-se com a ideia de que nenhuma descrição dará 

conta de explicar toda a complexa e dinâmica realidade que contempla a população impactada 

por barragens. Todavia, as reflexões ora apresentadas reiteram a importância da 

regulamentação de um acervo jurídico que legalize a conceituação, os direitos e deveres desse 

público que historicamente tem sido marginalizado e destituídos de seu habitat. Contudo, no 

universo de construção de barragem impermeável com a finalidade de acumulação de água, 

propõe-se dialogar acerca dos atingidos pela construção da Barragem Oiticica em Jucurutu/RN, 

numa perspectiva de luta/resistência pela efetiva garantia de direitos. 

 

3 “ATINGIDOS” PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA EM JUCURUTU/RN EM UM 

CONTEXTO DE GARANTIA DE DIREITOS 

 

A obra da Barragem Oiticica em Jucurutu/RN compreende, além de todos os projetos de 

engenharia relacionados aos barramentos de solo e concreto, uma complexa obra social 

envolvendo cerca de 850 (oitocentos e cinquenta) famílias que foram diretamente impactadas. 

As famílias diretamente atingidas estão localizadas em propriedades rurais de três 

municípios do Rio Grande do Norte, são eles Jardim de Piranhas, Jucurutu e São Fernando, e 

em um distrito com características urbanas no município de Jucurutu. 

Parafraseando o lema utilizado pelo Movimento dos Atingidos “Barragem Oiticica, sim. 

Injustiças, não. Direitos, já. No ponta pé não sairemos”, é possível identificar um dos binômios 

cruciais que envolve a construção desse empreendimento. Por um lado, beneficiará milhares 

de pessoas, no acesso à água em seus múltiplos usos, em meio as sucessivas secas que assolam 

a região, porém sob um valor milionário aos cofres públicos e um preço incalculável para a 

população que por ela será expropriada. Será que essa conta gerará saldo positivo ou produzirá 

dívida social?  
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Nesse contexto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte adotou um Plano de 

Reassentamento Involuntário2, visando minimizar os efeitos negativos da realocação dessas 

famílias, garantindo uma nova base produtiva e/ou melhores condições de vida ou, no mínimo, 

similares às atuais, no que se refere à habitação, organização social e econômica, e condições 

ambientais.  

De modo geral, a noção e as medidas de mitigação remetem à redução ou amenização 

dos efeitos negativos, de sua magnitude e/ou abrangência. É recorrente na literatura o 

reconhecimento, porém, que em muitas situações tanto a magnitude quanto a abrangência são 

dificilmente quantificáveis. 

Conforme descrito no Plano de Reassentamento da Barragem Oiticica, considera-se 

“atingido” qualquer pessoa física ou jurídica que sofre ou sofrerá algum 

tipo de prejuízo com a construção ou operação das obras de açudagem ou obras correlatas. 

Descreve, porém, que “beneficiário” corresponde ao atingido que faz jus a qualquer tipo de 

indenização. Ainda conceitua a condição do atingido como sendo a situação do atingido com 

respeito ao seu vínculo com a terra e/ou vínculo de trabalho no imóvel. 

No que tange a identificação da população atingida o Plano de Reassentamento 

considera as seguintes peculiaridades:  

- Todos os ocupantes da área da a ser inundada pela construção da barragem; e 

- Todas as pessoas temporariamente deslocadas pelas obras civis. 

A diretriz nº 09 do mencionado documento ressalta que todas as famílias afetadas e 

cadastradas pelo programa independente de sua condição de acesso à terra (regular ou 

irregular), relação com o imóvel (proprietário, posseiro, ocupantes, locatários) deverão ser 

beneficiadas pelo programa de reassentamento. As soluções a serem adotadas deverão 

considerar mais a capacidade e a vulnerabilidade das famílias frente ao processo de relocação. 

(SEMARH-RN, 2014) 

Isto posto, observa-se que a delimitação conceitual de “atingido” contemplada no Plano 

de Reassentamento da Barragem Oiticica apresenta-se de forma ampliada ao considerar que 

qualquer pessoa impactada pelo empreendimento e/ou obras correlatas, assim podem ser 

 
2 SEMARH-RN. Plano de Reassentamento da Barragem Oiticica – Jucurutu/RN. KL Engenharia, Fortaleza/CE. 

Novembro, 2014. 
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denominados. Porém, o documento diferencia o “atingido” do “beneficiário”, este último sendo 

aquele qualificado para receber o ressarcimento pelos  

danos ocasionados pelo empreendimento, ficando assim subentendido a possibilidade de 

“atingido” sem benefício, ou seja, sem direitos. 

Essa leitura corrobora com a conceituação baseada na concepção hídrica, onde os 

“atingidos” correspondem a população desapropriada pela barragem, independente de possuir 

o título da terra, porém não contempla as questões adversas ao público que indiretamente é 

impactado nas áreas circunvizinhas. (BENINCÁ, 2011) 

Nesse cenário, destaca-se o relatório de violação dos direitos das populações atingidas, 

elaborado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH)3 em que o 

conceito de atingido, aplicável a indivíduos, famílias, grupos sociais e populações de modo 

geral, deve considerar as seguintes dimensões: 

 

✔ A implantação de uma barragem implica, via de regra, processo complexo de 
mudança social, que envolve deslocamento compulsório de população e alterações na 
organização cultural, social, econômica e territorial; 

✔ Entende-se que na identificação dos impactos e dos grupos sociais, comunidades, 
famílias e indivíduos atingidos devem ser consideradas as alterações resultantes não 
apenas da implantação do reservatório, mas também das demais obras e intervenções 
associadas ao empreendimento, tais como canteiro, instalações funcionais e 
residenciais, estradas, linhas de transmissão, etc. 

✔ Na identificação dos tipos de impactos, devem ser considerados, entre outros: a) o 
deslocamento compulsório (de proprietários e não proprietários); b) a perda da terra 
e outros bens; c) perda ou restrição de acesso a recursos necessários à reprodução do 
modo de vida; d) perda ou redução de fontes de ocupação, renda ou meios de 
sustento; e) ruptura de circuitos econômicos.  

✔ Em certas circunstâncias também devem ser consideradas como atingidas as 
comunidades e populações anfitriãs, isto é, que receberam reassentamentos de 
deslocados pelo empreendimento. 

✔ Devem ser considerados os efeitos a jusante da barragem, que se fazem sentir 
normalmente apenas após o enchimento do reservatório. A restrição ou perda do 
potencial pesqueiro, mudanças do regime hídrico, efeitos sobre a navegação e 
comunicação, perda ou redução dos recursos para agricultura de vazante ou outras 
formas de exploração das várzeas (garimpo, extração de materiais, etc.), assim como 
todas as interferências a jusante deverão ser consideradas para efeito da identificação 
dos impactos. 

 
3  O CDDPH foi revogado pela Lei 12.986/2014, passando a ser denominado de Conselho Nacional dos 

Direitos Humanos.  
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✔ Devem ser consideradas como perdas as alterações impostas a circuitos e redes de 
sociabilidade, sempre que implicarem na ruptura de relações importantes para a 
reprodução social, consideradas as dimensões culturais e a identidade dos grupos, 
comunidades e famílias atingidas. 

✔ As perdas de natureza afetiva, simbólica e cultural, imateriais e intangíveis, e por 
isso mesmo não passíveis de quantificação e de monetarização, devem ser 
consideradas e objeto de ampla e aberta discussão e negociação. 

✔ Proprietários e não proprietários, pequenos meeiros, parceiros, posseiros (de terras 
públicas ou privadas), empregados, autônomos, trabalhadores informais, pequenos 
empresários e outros poderão ser considerados atingidos. A ausência de título legal 
de propriedade, de vínculo legal de emprego ou de formalização da ocupação ou 
atividade não será tomada como critério para excluir grupos, comunidades, famílias 
ou indivíduos do adequado reconhecimento como atingido. 

✔ Deverá ser considerada a dimensão temporal dos impactos, de modo a incorporar o 
caráter essencialmente dinâmico dos processos sociais, econômicos, políticos e 
ambientais. Isto implicará em considerar impactos que se fazem sentir em diferentes 
momentos do ciclo do projeto, desde o início do planejamento. 

✔ Para os Povos Indígenas e demais Comunidades Tradicionais serão consideradas 
suas especificidades culturais, direitos históricos, constitucionais e reconhecidos por 
convenções internacionais. (MAB, 2021). 

 

As dimensões ora descritas coadunam com a Política Nacional de Direitos das 

Populações Atingidas por Barragens (PL 2788/2019), que confere direitos às pessoas sujeitas a 

impactos provocados pela construção, operação, desativação ou rompimento de barragens, 

cuja matéria ainda tramita no senado para fins de avaliação e aprovação. 

Nesta perspectiva, nos dias atuais ainda perduram injustiças e desproteção aos 

“atingidos” por barragens, onde o discurso de “acidente” é propagado em eventos criminosos 

que vitimizam famílias que se encontram vulnerabilizadas pelos efeitos devastadores da 

acumulação capitalista. Esse panorama recentemente foi vivenciado no Brasil em Minas Gerais 

com o rompimento das barragens de rejeitos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019). A 

tragédia ocorrida em Brumadinho foi o segundo maior desastre industrial do século, sendo 

considerado como uma das maiores catástrofes ambientais da mineração do país, depois do 

rompimento da barragem em Mariana. 

Esse cenário evidencia o ápice do descaso de empresas e empreendedores com o 

público atingido por barragens, onde visualiza-se como indispensável a atuação do Estado com 

vistas a reparação integral desse público, cuja centralidade deve ser o sofrimento da vítima. 

Para tanto, é importante a regulamentação de um marco normativo minudente para tornar os 
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princípios em regras, evidenciando o conceito de “atingido” de forma ampliada, com 

respectivos direitos e deveres, que até o momento inexiste na legislação brasileira. 

Para tanto, considerando o Estado como a condição social e política de um determinado 

território, este tem um papel fundamental na promoção de políticas públicas que atendam às 

necessidades dos “atingidos”, categoria essa compreendida no contexto do sistema capitalista 

como a classe proletária.  

Segundo Paulino (2017), o Estado teve e pode ter, em determinados contextos 

históricos, uma função positiva essencial, civilizadora, de aceleração de desenvolvimento 

econômico e social. Em sua obra não nega a função central de opressão de classe do Estado, 

mas ressalta que essa é uma visão reducionista, limitada, parcial e específica. Essa é uma 

interpretação ampliada do Estado que visualiza a natureza de classe e seu papel de dominação 

e repressão, mas também uma função positiva. Em contraponto, Mandel (1986) discorre 

acerca das três principais funções do Estado: 

 

1) Criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas 
atividades privadas dos membros da classe dominante; 2) Reprimir qualquer 
ameaça das classes dominadas ou de frações particulares das classes dominantes 
ao modo de produção corrente através do Exército, da polícia, do sistema 
judiciário e penitenciário; 3) Integrar as classes dominadas, garantir que a 
ideologia da sociedade continue sendo da classe dominante e, em consequência, 
que as classes exploradas aceitem sua própria exploração sem o exercício direto 
da repressão contra elas (p.333-334). 

 

O autor reforça que o Estado manipula ideologicamente com o intuito de“(,,,)integrar o 

trabalhador à sociedade capitalista como consumidor, parceiro social ou cidadão” (MANDEL, 

1986, p.341). Esse viés objetiva evitar conflitos entre os interesses de classes e as crises das 

relações de produção, assim como propor reformas que atendam parcialmente as 

reivindicações da classe subalternizada no escopo de possibilidades do próprio sistema. 

No que se refere aos atingidos pela construção da Barragem Oiticica e sua relação com 

o Estado, conforme vivência profissional nesse campo de atuação no período de 2013 a 2019, 

e em uma nova configuração iniciada no segundo semestre de 2021, é possível afirmar que as 

conquistas sociais ocorreram de maneira expressiva devido a atuação incansável e politizada 

do movimento dos atingidos. 
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O Estado do Rio Grande do Norte, assim como o Brasil, não possui políticas públicas 

direcionadas especificamente para a população impactada por esse tipo de empreendimento, 

assim como é perceptível a ausência de planejamento estratégico para as demandas sociais. 

Todavia, a temporalidade que compreende o início das obras datada em 2013 e que perdura 

até os dias atuais, ou seja, mais de 8 anos, provocou diversas modificações nas demandas 

previstas e orçadas inicialmente, conflitando com o Estado nas proposições iniciais. 

Atualmente o Estado propaga o discurso que Mandel (1986) supracitou acerca da 

“parceria” no que se refere a sua relação com o movimento dos atingidos. Para tanto, 

historicamente as obras do Complexo Oiticica foi paralisada quatro vezes, o que gerou 

“desconforto” e “prejuízo” para o Estado. Corroborando ainda com o aludido autor, o Estado 

cedeu a mobilização social para assim poder continuar a construir o terceiro maior reservatório 

do estado, denominado de redenção hídrica da região do Seridó. 

A “parceria” difundida pelo Estado foi oficializada em um Termo de Conciliação 

Extrajudicial, fruto de audiência de mediação entre o Estado e a Comissão dos Atingidos, após 

ação impetrada pelo Estado em favor da reintegração de posse do canteiro de obras ocupado 

pelo barracão da resistência do movimento dos atingidos.  

Nesse documento foram acordados ações e prazos, parametrizados pela evolução das 

obras físicas, objetivando priorizar o avanço das obras sociais sendo ainda condicionante para 

determinados serviços no barramento principal. Isto posto, o Termo de Conciliação Extrajudicial 

assinado em maio/2016 é periodicamente revisado e atualizado, em audiências públicas com a 

participação do Estado, empresas e Movimento dos Atingidos. 

As políticas sociais são determinadas pela luta de classes, nelas os trabalhadores 

postulam direitos sociais necessários a intensificação da busca pela efetivação da cidadania. 

Essa dinâmica é vivenciada com os atingidos pela construção da Barragem Oiticica, sendo o 

Estado impulsionado à ‘ceder’ à pressão social, atendendo os interesses desse segmento 

subalternizado. 

As desigualdades e as violações de direitos precisam ser superadas no processo de 

implantação de barragens, e tal superação será possível se dentre outros fatores o conceito de 

atingido for ampliado e normatizado, considerando as especificidades aqui destacadas, com 

segurança jurídica através da promulgação de legislação específica, corroborando assim na 

promoção de políticas públicas garantidoras dos direitos sociais. 
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Contudo, diferente do que já foi observado em outras construções de barragens, 

considera-se que os “atingidos” da Barragem Oiticica estão protagonizando a conquista de 

direitos em um contexto de ampliação do público atingido, com luta, resistência e voz. A 

mobilização da população atingida se expressa como participação política e contra-

hegemônica, corroborando para a ampliação dos espaços democráticos de decisão e formação 

de uma consciência crítica. A obra segue em construção e os atingidos seguem atuantes, 

difundindo o lema: “BARRAGEM DE OITICICA, SIM. INJUSTIÇAS, NÃO. DIREITOS, JÁ. NO PONTA 

PÉ NÃO SAÍREMOS”.  
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