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RESUMO

O  estudo  é  apresentado  com  o  objetivo  central  de  verificar  se  espaços  produzidos  e

reproduzidos no âmbito do Complexo de usinas do rio Madeira acabaram por observar as

bases normativas existentes para as suas produções, a partir da ideia de Direito de produção

do espaço, releitura alargada sobre o Direito à cidade, que se propõe reger os demais espaços

públicos para além dos espaços urbanos, importando em verificar os reais destinatários dos

espaços constituídos. Sob estas perspectivas, constituiu-se uma pesquisa para demonstrar que

os espaços que se produziram não cumpriram as bases normativas que se conectam com a

discussão, sendo necessário realizar a reconstrução dos fatos sobre as obras do Complexo,

abordando os seus principais impactos causados, bem como realizar o estudo dos conceitos de

espaço e campo, de forma a formular uma compreensão de Direito de produção do espaço,

tendo  como elementos  o  desenvolvimento  sustentável,  equilibrado  e  humano,  o  direito  à

moradia,  uma  gestão  política  participativa  e  acesso  aos  espaços  públicos  e  a  cultura.

Desenvolveu-se uma pesquisa monográfica, histórica e comparativa, de forma exploratória e

qualitativa,  a  partir  de  uma  abordagem  da  História  do  tempo  presente,  como  meio  de

compreender  os  acontecimentos  por  uma  variedade  de  fontes  que  possam  permitir  uma

análise dos fatos que não se apresentam em distanciamento temporal, com os marcos teóricos

da discussão sendo o direito à cidade, apresentados por Henri Lefebvre e David Harvey, os

espaços da forma apresentada por Milton Santos e Doreen Massey e o conceito de campo de

Pierre  Bourdieu,  que serão conectados na  busca  a  uma resposta  ao problema central  que

perpassa toda a pesquisa. Assim, é apresentada uma base normativa que se conecta com a

regência  dos  espaços,  onde  a  Declaração  de  Istambul,  ONU  Habitat-II  se  mostra

representativa  desta  discussão,  por  tratar  das  questões  de  um  novo  modelo  de

desenvolvimento  e  a  necessidade  da  busca  por  assentamentos  humanos  na  compreensão

moradia adequada, de forma a entender como  o Direito social foi aplicado com relação às

ações estatais ou privada, entre as concessionárias das obras e os demais sujeitos no entorno

do Complexo, o que importou em diversas disputas estabelecidas no campo entre os agentes

na constituição de espaços. Tudo para demonstrar que os espaços produzidos não observaram

as bases normativas existentes para a sua produção, acabando por produzir espaços que não se

destinaram as pessoas, mas aos interesses econômicos existentes no entorno destas obras.

Palavras-chave: Complexo de usinas do rio Madeira; Impactos; Espaço; Campo; Direito de

produção do espaço.



ABSTRACT

The main intent of the search is verifying if places that were done and redone in the range of

the Madeira River Power Plants Complex ended up observing the existing normative bases for

their  productions, based on the idea of the Right of production of the space,  an extended

reading about the right to the city, which proposes to govern other public spaces in addition to

urban spaces,  but  still  verifying  the  real  recipients  of  the  constituted  spaces.  From these

perspectives, a research was constituted to demonstrate that the produced spaces didn’t fulfill

the  normative  bases  that  are  connected  with  the  discussion,  having  the  requirement  to

reconstruct the facts about the works of the Complex, approaching its main impacts, as well as

carrying  out  the  study  of  the  concepts  of  space  and  field,  in  order  to  formulate  an

understanding  of  the  right  of  production  of  space,  having  as  elements  the  sustainable,

balanced and human development, the right to housing, a participative political management

and access to public spaces and culture. A monographic, historical and comparative research

was developed, in an exploratory and qualitative way, with an approach to the History of the

present time, as a means of understanding the events through a variety of sources that may

allow an analysis  of the facts  that don’t  appear in temporal  distance,  with the theoretical

frameworks of the discussion being the right to the city, presented by Henri Lefebvre and

David Harvey, the Spaces, presented in the teory of Milton Santos and Doreen Massey, and

the concept of field, by Pierre Bourdieu, which will be connected in the search for an answer

to the central problem that permeates all research. Thus, the normative basis that is presented

connects  with  the  space  management,  where  the  Istanbul  Declaration,  UN  Habitat-II  is

representative of this discussion, as it addresses the issues of a new development model and

the necessity to search for human settlements in understanding adequate housing, in order to

understand how social law was applied in relation to state or private actions, between the

concessionaires  of  the works  and the other  subjects  in  the surroundings of  the  Complex,

which  mattered  in  several  disputes  established  in  the  field  between  the  agents  in  the

constitution  of  Spaces.  Just  to  demonstrate  that  the  spaces  produced  didn’t  observe  the

existing  normative  bases  for  their  production,  ending  up  producing  spaces  that  were  not

intended for people, but for the economic interests existing around these works.

Keywords: Madeira River Power Plants Complex; Impacts; Space; Fields; Right of produc-

tion of the space.



ASTRATTO

Lo studio è presentato con l'obiettivo centrale di verificare se gli spazi prodotti e riprodotti

nell'ambito del Complesso delle centrali elettriche del fiume Madeira finissero per osservare

le basi normative esistenti per le loro produzioni, basate sull'idea del diritto di produzione

dello spazio, una lettura estesa su il diritto alla città, che propone di governare altri spazi

pubblici  oltre  agli  spazi  urbani,  assicurandosi  di  verificare  i  reali  destinatari  degli  spazi

costituiti. Da queste prospettive, è stata costituita una ricerca per dimostrare che gli spazi che

sono stati prodotti non soddisfacevano le basi normative che sono collegate alla discussione,

essendo necessario per ricostruire i fatti sulle opere del Complesso, affrontando i suoi impatti

principali,  nonché  come  realizzare  lo  studio  dei  concetti  di  spazio  e  campo,  al  fine  di

formulare una comprensione del diritto alla produzione dello spazio, avendo come elementi lo

sviluppo  sostenibile,  equilibrato  e  umano,  il  diritto  all'abitazione,  una  gestione  politica

partecipativa e l'accesso agli spazi pubblici e la cultura. Una ricerca monografica, storica e

comparativa è stata sviluppata, in modo esplorativo e qualitativo, da un approccio alla storia

del  presente,  come mezzo per  comprendere  gli  eventi  attraverso  una  varietà  di  fonti  che

possono consentire un'analisi dei fatti che non appaiono a distanza temporale, con i quadri

teorici  della  discussione  come  il  diritto  alla  città,  presentati  da  Henri  Lefebvre  e  David

Harvey, gli  spazi presentati  da Milton Santos e Doreen Massey e il concetto di campo di

Pierre Bourdieu, che saranno collegati nella ricerca di una risposta al problema centrale che

permea tutta  la  ricerca.  Pertanto,  viene presentata  una base  normativa  che  si  collega  alla

gestione dello spazio, in cui la Dichiarazione di Istanbul, Habitat-II delle Nazioni Unite è

rappresentativa di questa discussione, in quanto affronta le questioni di un nuovo modello di

sviluppo  e  la  necessità  di  cercare  insediamenti  umani  nella  comprensione  di  un  alloggio

adeguato, al fine di comprendere come il diritto sociale è stato applicato in relazione ad azioni

statali  o  private,  tra  i  concessionari  delle  opere  e  gli  altri  soggetti  nelle  vicinanze  del

Complesso, che ha avuto importanza in diverse controversie stabilite nel campo tra gli agenti

nel costituzione di spazi. Tutti per dimostrare che gli spazi prodotti non osservavano le basi

normative esistenti per la loro produzione, finendo per produrre spazi che non erano destinati

alle persone, ma agli interessi economici esistenti attorno a queste opere.

Parole chiave: Complesso della centrale elettrica del fiume Madeira; impatti; Spazio; Campo;

Diritto di produrre spazio.
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