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INTRODUÇÃO

O presente trabalho explora os contextos cogni-
tivos de ordem teológica que ajudam a entender
a edificação conceitual da Geografia Regional
moderna. Empenha-se em identificar comuna-
lidades entre considerações conceituais no âm-
bito da tradição da teologia cristã, por um lado, e
conceitos fundamentais na experiência de cons-
trução da Geografia Regional como disciplina de
síntese. O material teológico encontra-se nas
reflexões do Professor e Teólogo romano Lucius
Lactancius assentadas na sua obra Os Divinos
Institutos; nos servimos da edição em língua In-
glesa de 2015, por A. Roberts, Sir J. Donaldson e
A. Coxe, reimpressa em 2018. Do ponto de vista
da Geografia são consideradas as características
da Geografia Regional fixadas à época da institu-
cionalização, isto é, no período que compreende
o fim do século XIX e começos do século XX.
Esta Geografia Regional é entendida como a Ge-
ografia de Síntese, ou Geografia como Ecologia
Humana; ela passou a receber severas críticas
positivistas partindo dos geógrafos com hábitos
metodológicos sistemáticos a partir dos meados
do século 20; estes viam a Complexidade ou a
Síntese Regional como algo excessivamente obs-
curo, místico e difícil de tratar a nível racional.

CONSIDERAÇÕES HISTORIOGRÁFICAS
SOBRE O CONCEITO DE REGIÃO

O conceito de Região compôs a “ideologia man-
darim” na Europa e no além-mar, como peça
discursiva da “religião cívica” associada aos Na-
cionalismos e aos Regionalismos, crenças fervo-
rosas e intensas nos séculos XIX e XX. O Nacio-
nalismo pode ser entendido francamente como
um tipo de Territorialismo/Regionalismo, ainda
que não raro superimposto e em colisão com o
Regionalismo convencional ou tradicional.
A noção de Região Geográfica na sua concep-

ção tradicional e de síntese desenvolvida ao final
do século XIX e primeira metade do século XX
envolve a ideia de que os fatos da Natureza e da
Sociedade/Cultura transcendem os indivíduos,
formando eles – amalgamados ou fundidos –
uma Totalidade Harmônica que molda ou trama
as ações humanas; a Região Geográfica aparece
então equalizada a algo superorgânico, a um
pequeno Cosmos.
Ela, a noção de Região Geográfica, decorre do

amplo e criativo entendimento que os geógra-
fos conferem ao Espaço Geográfico como con-
ceito, este um assunto extensivamente tratado
por Berdoulay (2012). Examinando trabalhos
de O. Valverde e H. Sternberg, Gerd Kohlhepp
identifica a presença da visão holística ou in-
tegradora da Geografia no estudo da Região; e
acerca disto transcreve Sternberg: “O que a Ge-
ografia torna indispensável é... o pensamento
holístico, quando enfoca a interface entre as so-
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ciedades humanas e o meio ambiente” (STERN-
BERG, 1998, p. XXIX) (apud KOHLHEPP, 2015,
p. 42)
Carl Sauer, expoente da Geografia Cultural ou

Humana, mesmo reconhecendo o papel e o va-
lor central das Geografias Sistemáticas, doutri-
nava que a Geografia se preocupava com conjun-
tos, quer dizer, com Regiões ou Zonas culturais:
“Sem a visão duma realidade regional como um
todo interrelacionado existe apenas disciplinas
específicas, parciais, não a Geografia” (SAUER,
1996, p. 299–300). Zelinsky (1973, p. 40–41)
viu o problema do mesmo modo, quer dizer, a
Geografia preocupava-se com o nível da agrega-
ção complexa, com um suposto nível autônomo,
com aquela Totalidade Regional entendida como
maior que a soma de todas as suas partes consti-
tuintes, a Região como uma entidade que por si
própria possuía processos e estrutura, ainda que
afetada pelas circunstâncias fossem estas soci-
ais ou naturais. Retornemos ao ponto de vista
de Sauer; ele estranhava a opinião dos cientistas
positivistas extremados: “qualquer coisa mís-
tica é abominável para alguns” (SAUER, 1996,
p. 311).
Sauer reconhecia haver algo além da ciência,

um campo comum à estética, à alma, à ideia
harmônica da Paisagem/Região, uma qualidade
envolventemente sinfônica que emergia dos co-
nhecimentos científicos mais atualizados e que,
não obstante, diferenciava-se da ciência; uma
qualidade de entendimento de nível superior que
não poderia ser construída ou sistematizada por
processos metodológicos formais (SAUER, 1996,
p. 311).
Explorada na sua dimensão transcendente,

a Região Geográfica é imaginada de modo tal
que se assemelha ou aparenta ser, ou melhor,
ela é uma entidade metafísica; digamos, ela
é algo Superorgânico, algo ao mesmo tempo
abordável de modo racional – quer dizer, pas-
sível da decomposição analítica dos seus fato-
res –, e também indefinível, um ser definida-
mente claro-obscuro. Apreciando assim a Re-
gião, imaginando-a deste modo, num desafio
humano diante de tanta complexidade, há um
pensador, o geógrafo armado com o Método Re-
gional. Mas – repetiam os críticos – a Região

assim pensada seria uma utopia cognitiva.

A dimensão regional assim conceptualizada,
a partir da ideia do Complexo Harmônico, po-
deria ela mesma em si aludir a uma espécie de
“destino” – a propósito, para usar termo mais
moderno, “vocação” –, desvendável mediante o
rigoroso estudo regional geográfico. Neste nível
coletivo, ou nível Superorgânico, ou nível Regio-
nal Geográfico (integrado, total), o individual ou
qualquer geofator se submetia à Harmonia das
Combinações entre os fatores físicos, biológi-
cos e humanos, formando a Totalidade Regional
singular (idiográfica) (BARROS, 2012).

Uma vez que este Superorgânico se situaria
para além do nível propriamente observacional
das provas e das contraprovas das afirmações e
hipóteses que viessem a ser feitas sobre ele com
base nos fatos, os críticos sustentaram, com
boa dose de sucesso, a opinião de que o Método
Regional Geográfico remetia mais às questões
da fé, das convicções políticas, da ideologia e
das intencionalidades de poder do que à ciên-
cia positiva ou baseada nos fatos propriamente
ditos.

Os críticos alegavam que a contaminação me-
tafísica harmonizadora da noção de Região Geo-
gráfica reforçaria as visões fatalistas ou de des-
tinos para as populações atreladas a certos qua-
dros regionais de poder, uma população de indi-
víduos atomizados que passariam a ser ligados
e identificados pelo conceito ideológico-político
unificador e harmonizador da Região Geográfica.
O pensamento regional assim caracterizado, ao
harmonizar combinatoriamente os fatores a ní-
vel regional como uma rígida cadeia coletiva de
interações, deixaria pouco espaço para a verbali-
zação, para a visibilidade e para a comunicação
dos contrastes/conflitos nos interesses cultu-
rais, econômicos e sociais e nas características
ambientais realmente existentes no espaço geo-
gráfico (DUNCAN, 1980, p. 189–191).

A GEOGRAFIA, TEOLOGIA E A HE-
RANÇA GRECO-ROMANA

A Geografia no panorama greco-romano
confundia-se com os estudos da Natureza em
geral – Ciências da Natureza –, inclusive da
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Natureza na sua dimensão astronômica, que
foi justo o campo no qual o célebre geógrafo
Cláudio Ptolomeu (1952) (100-178 d.C.) edificou
a sua fama ao reunir, no seu grande trabalho
The Almagest, todo o conhecimento temático
até então produzido pelos chamados physikóis
gregos (TAGLIAFERRO, 1952). Physikói foi o
termo empregado por Aristóteles para distin-
guir, identificar, os filósofos da Natureza, quer
dizer, aqueles que não lidavam com as reflexões
sobre as circunstâncias humanas, quer dizer,
aquelas de ordem Moral.
Aristóteles, na sua classificação das ciências,

posiciona as Ciências Naturais – aquela dos phi-
sikóis –, a Teologia, a Filosofia e a Matemática
sob a mesma denominação: Ciências Teóricas
(MCKEON, 2001, p. xvii). As Ciências Teóricas
estudariam as “leis necessárias”. Então, enten-
der haver superposições, comunalidades, perco-
lações de ideias entre ciência e religião não se
trata de nenhuma novidade, estando a convic-
ção obviamente assentada na tradição do pen-
samento ocidental.
Aproximadamente três gerações depois de C.

Ptolomeu, nasceu Lactancius, considerado o pri-
meiro “grande” teólogo cristão. Lactancius pro-
duziu argumentos sobre a necessidade da con-
ciliação entre as ideias da Physis e a convicção
teológica que empenhadamente defendia da cós-
mica Unicidade de Deus e Harmonia Divina. No
ambiente dominantemente politeísta no qual ele
desencadeou a sua luta teológica, os mares, as
terras e o vulcanismo, os ventos, as atividades
humanas como o comércio, a agricultura, etc.,
cada uma destas dimensões ou condições da eco-
logia humana seria regida por deuses parciais,
deuses tópicos. Estas discussões teóricas estão
assentadas na sua obra célebre antes mencio-
nada.
As relações entre ciência e religião são vas-

tamente reconhecidas, sendo lugar comum a
consideração de que o cristianismo, a ciên-
cia e filosofia gregas e a estrutura político-
administrativa-jurídica romana formam as três
colunas-bases da alma ocidental. Em seu es-
tudo sobre o pensamento do scholar mandarim
germânico – personagem que enfrentará as cir-
cunstâncias das transformações ou mudanças

sociais acontecidas no ambiente universitário
na passagem entre os séculos 19 e 20, à época da
acelerada modernização –, Ringer identifica no
Pietismo professado na Universidade de Halle as
raízes religiosas da crença da Harmonia Sinfô-
nica do mandarim acadêmico (RINGER, 1990).
Gomes, por seu turno, entende serem as cosmo-
grafias em geral – a obra Cosmos de Humboldt
um exemplo – seguidoras do plano de Possidô-
nio da “física do mundo” (GOMES, 2017, p. 91).
Ribeiro identifica o posicionamento episte-

mológico central da visão de Todo Complexo na
proposta lablachiana (2012) e Berdoulay (2017,
p. 199–2004), em estudo sobre a experiência
formativa da Geografia francofone moderna, re-
conhece ser aquilo que Vidal de La Blache deno-
minou por “espírito geográfico” uma evidência
da influência do pensamento espiritualista – o
neokantismo que se distancia do positivismo –
na Geografia, perspectiva que postulava a su-
premacia das formas de pensamento, estas se
impondo ao Universo.
A Harmonia Universal adviria das relações en-

tre todas as coisas e se expressaria na Geografia
pelos conceitos de Unidade Terrestre e Conexão
Total entre os fatores/fenômenos, abordagem
mediante a qual a Geografia justificava a si pró-
pria ante as outras ciências (solução de síntese).
Mas vamos ao pensamento de Lactancius. Lu-
cius Caecilius Firmianus Lactancius nasceu no
Norte da África em 260, ou 250, ou 240, não se
sabe ao certo, e faleceu na região da Gália em
330 ou 325, ou 320 d. C, data também sobre a
qual não se tem certezas.
O Imperador Constantino, que associa a casa

imperial ao cristianismo sob o qual educa os fi-
lhos, põe fim às perseguições aos cristãos nos
domínios romanos. Propaga-se a liberdade reli-
giosa, e o paganismo detém ainda grande poder;
o ambiente das ideias, a luta pelas almas, tudo
se encontrava exageradamente controverso e
competitivo; apenas cerca de meio século após
a morte de Lactancius, estando Roma já sob a
tutela do Imperador Teodósio I, o cristianismo
se tornará a religião oficial (FRANGIOTTI, 1997,
p. 12).
Sensível aos estímulos do novo ambiente que

se forma, manejando a sua erudita formação
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intelectual, Lactancius (2015) encontrou espaço
para se tornar o doutrinador sofisticado das
crenças cristãs na esfera das chamadas Ciên-
cias Teóricas, atuando com eficácia na inter-
locução com as classes cultivadas e poderosas
do Império Romano, dialogando, portanto, com
o coração da cultura Greco-Romana. Na sua
obra As Instituições Divinas, Livro I (Sobre a Ado-
ração dos Falsos Deuses), Capítulos III, IV, V e VI,
Lactancius mobiliza um vasto espectro de “re-
ferências de autoridade” em defesa da Tese da
Unicidade de Deus, ou do mundo visto como um
Cosmos Harmônico criado e comandado pelo Pai
ou Deus Único. Este é o seu diálogo teológico
com a Physis.
Dizia-se, ironicamente, à época, contra a tese

da Unicidade Harmônica, que o mundo era com-
plicado demais para ter sido feito e se manter
sendo governado por um só Deus ou um Deus so-
zinho. Entretanto, Lactancius colheu considerá-
vel sucesso no seu intento de convencer aos seus
concidadãos romanos que “havia uma grande
Providência preparada por uma grande Inteli-
gência” (Livro I, Cap. II), a julgar pelo êxito e
reconhecimento teológico alcançado pelos seus
escritos até os dias atuais.
A ideia do Cosmos ordenado, harmonizado,

noção particularmente cara ao physikói e com a
qual Lucius Lactancius lida, reconhece-se – ou
se projeta para – no mundo moderno na ima-
ginação planetária do Barão Humboldt (1769-
1859), esta, uma espécie de teologia laicizada,
poética, cientificizada (GOMES, 2017, p. 91).
Observe-se que, no ano de 1946, quando se ten-
tava reviver a tradição cultural germânica após
a 2ª Guerra, Friedrich Meinecke – desejoso de
reativar as fontes espirituais da nação da época
pura de Goethe (1749-1832) do Sacro Império
Romano Germânico – propunha a criação de pe-
quenas sociedades locais inspiradas nas ideias e
estilo intelectual deste maior representante do
Romantismo, Humboldt; isto em todas as cida-
des da Alemanha, e cujos membros deveriam,
quando possível, encontrarem-se nas igrejas,
cultivar os clássicos e promoverem a boa música
germânica (RINGER, 1990, p. 443), esta consi-
derada central na identidade alemã (POTTER,
2015).

A ideia de Cosmos veio a ser reconhecida no
projeto da Imaginação Regional Totalizante dos
finais do Século IXX e começos do Século XX,
por ocasião da institucionalização da disciplina.
Isto acontece sob a égide da ideia da Interdisci-
plinaridade, no ambiente da doutrina acadêmica
da Ortodoxia da Síntese e da Analogia Sinfônica,
que teria caracterizado a scholarship germânica
de antes da emergência do trabalhismo mili-
tante, do hiper positivismo e da sociedade de
consumo e de massas (RINGER, 1990).
No contexto acadêmico do final do Século IXX,

impregnado pela utopia espiritualista (Geist)
do mandarim germânico, a Região como totali-
dade orgânica é imaginada como um pequeno
mundo harmonizado e positivamente existente,
e que caberia à Geografia descobrir este pe-
queno mundo à parte, identificá-lo e comu-
nicar a sua existência singular/peculiar (idios,
Gr.), a sua personalidade integral, mediante a
peça escrita denominada Monografia Regional
(BARROS, 2016) (2018). O Método Regional não
pressupunha verdades brotando puras dos fatos;
mas “verdades regionais” edificadas pela ten-
são entre o exercício veemente da subjetividade
observadora – quer dizer, da intencionalidade,
da apreciação pessoal, da intuição, do instinto –
e os fatos.
Retornemos a Lactancius. Para ele, o divino

poder do Deus Único era Indivisível. Deus era o
Todo, a Totalidade. A Mente Eterna Única havia
criado e governava a Massa do Mundo, e neste
Todo Harmonizado nada faltava e nada pode-
ria ser adicionado. Então, não carecia existirem
deuses parciais, limitados, suficientes apenas
para criar e lidar com as partes: deuses parci-
ais eram, portanto, logicamente desnecessários
(Livro I, Cap. III). Os profetas, doutrinou Lac-
tancius, em número elevado, haviam predito
acontecimentos precisamente pelo fato de, ins-
pirados, darem ouvidos aos comandos da Unici-
dade da Sabedoria (Livro I, Cap. IV).
Prosseguindo na sua argumentação de auto-

ridade em torno do tema da Harmonia e Uni-
cidade, Lactancius busca apoio nos Filósofos,
uma vez que “a autoridade deles possui maior
peso” (Livro I, Cap. V). Dá voz à opinião de
Thales de Miletus, que teria afirmado serem as
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coisas todas formadas a partir da água e que
Deus teria tudo feito a partir deste elemento
(Água). Pitágoras, segundo Lactancius, tinha
Deus por uma alma regente e difusa por todo e
qualquer elemento do Universo e que a vida deri-
vava desta Alma Unificadora. E, para Antístenes,
embora as pessoas pudessem cada qual indivi-
dualmente crer em diferentes deuses, o Deus de
toda a Natureza, da Totalidade, era Uno. Depois
de apoiar-se, em prol da crença na Totalidade
Harmônica, na autoridade de Aristóteles – com
a ressalva de que neste era comum encontrar
opiniões contraditórias entre si –, na sabedoria
de Platão, nas reflexões de Cícero, e nas cogi-
tações de Sêneca, Lucius Lactancius parte para
explorar as opiniões atribuídas a Hermes Tris-
megistus, sábio divinizado, referido abundante-
mente na literatura ao longo dos séculos como
o Patrono da Alquimia para a terras da Arábia
e Grécia (GILCHRISTI, 1991). Trimegistus afir-
mava a Unicidade Divina, a operação harmônica
da Providência. Lactancius o transcreve: “Deus
é Um...” (Livro I, Cap. VI).
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Ultimamente estamos acompanhando uma
série de notícias, discursos, informações e mo-
bilizações referentes à instalação de usinas nu-
cleares no município de Itacuruba, sertão de Per-
nambuco. Questão esta assustadora para toda
a população da “nova Itacuruba” já que este
mesmo município, em 1988, teve sua sede mu-
nicipal e suas áreas agricultáveis inundadas em
decorrência da construção da Usina Hidrelétrica
de Itaparica, pela Companhia Hidrelétrica do
São Francisco (CHESF).

Há exatos 31 anos a população da antiga Itacu-
ruba foi reassentada forçadamente pelo Estado
Brasileiro, a área em que agora vivem (municí-
pio de Itacuruba-PE) está sendo apontada como
o local que abrigará um projeto de construção de
um complexo nuclear com capacidade de até 06
reatores nucleares, totalizando uma capacidade
de 6.600 MWe.

Rapidamente, uma articulação antinuclear
nesta região do Sertão tomou forma e diversas
mobilizações, que têm por finalidade barrar a
instalação de usinas nucleares no Rio São Fran-
cisco, vem acontecendo e ganhando projeção
nacional. Muitas dúvidas começam a surgir,

bem como várias pessoas que, sequer sabiam da
existência de um projeto de uma central nuclear
no Nordeste, começam a procurar informações
e dados oficiais sobre tal empreendimento.

Diante desses fatos, realizei um apanhado de
conhecimentos sobre a questão. Assim, acompa-
nhei durante sete meses a região que é apontada
para construção de tal complexo nuclear. O obje-
tivo era, justamente, compreender as mobiliza-
ções antinucleares e a concretude da informação
de que Itacuruba-PE receberia um projeto dessa
magnitude. Assim, quero compartilhar com os
leitores, sem embargos, as nossas descobertas
e inquietações a respeito da questão nuclear em
Itacuruba.

O primeiro ponto a se considerar, é que a re-
gião do Sertão de Itaparica é apontada desde a
década de 80 como uma área de interesse de um
empreendimento nuclear e já nesta época, mo-
vimentos antinucleares tiveram sua expressão.
Diário Oficial da Prefeitura da Cidade do Recife
de 17 e 18 de junho de 1987 (1987), registra uma
campanha que se desencadeava com o apoio da
mesma prefeitura contra a instalação de uma
usina nuclear em Pernambuco.

1
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Outra nota, agora do Dário do Poder legisla-
tivo de PE, de 25 de novembro de 1987 (1987),
registra as discordâncias de deputados estaduais
com a pretensão do governo federal em depo-
sitar no município de Floresta, vizinho à Ita-
curuba, o lixo atômico da tragédia, envolvendo
o Césio 137, o mesmo que provocou o acidente
que ocorreu em Goiânia (GO) no mesmo ano. O
mesmo documento aponta que tais parlamen-
tares criaram um projeto de lei para proibir a
instalação de usina nuclear, derivados e simila-
res e a guarda de lixo considerado atômico e de
química letal.
De 1987 para cá, a questão nuclear dinamizou-

se e, mais recentemente, a discussão de empre-
endimentos que apostem no produto nuclear
como a forma de energia do futuro estão cada
vez mais maior. Parece-nos que em todo esse
intervalo de tempo, o Rio São Francisco sem-
pre foi pensado e discutido como um potencial
receptor de empreendimentos nucleares, a par-
tir de argumentos que supervalorizam o uso
militar da tecnologia nuclear, mesmo quando
não se pretende usá-la para essa finalidade, e
a sofisticação embutida nessa tecnologia. Tais
parâmetros explicam a formação de um setor
nuclear no país e a preferência por esse tipo de
fonte de energia.
É por meio da matéria “Eletronuclear esco-

lhe cidade de Itacuruba como opção para sediar
usina atômica do Nordeste” (2011), em 18 de
fevereiro de 2011, publicada no Blog de Jamildo
no Jornal do Commercio, que a população de Ita-
curuba é pega de surpresa com a notícia de que
novamente, seus habitantes teriam suas vidas
impactadas por conta da implementação de um
megaprojeto energético, dessa vez uma usina
nuclear no Lago de Itaparica.
A matéria, escrita pelo próprio Jamildo,

afirma ter tido acesso ao documento “A Rota da
Expansão da Energia Nuclear no Nordeste” da-
tado do dia 19 de janeiro de 2011 e assinado pelo
engenheiro Carlos Henrique Mariz, diretor da
Eletronuclear no Nordeste. Ele trata justamente
da implantação da central nuclear do Nordeste
no município de Itacuruba.
O documento, que também foi disponibilizado

pelo blog, aponta que o sítio escolhido reúne as

melhores condições porque conta com solo es-
tável, oferta de água em abundância e também
está localizado nas proximidades das linhas de
transmissão da Chesf. A água é usada para res-
friar os sistemas de geração das usinas nuclea-
res.
Um total de 12 matérias foram publicadas

neste blog entre fevereiro e maio de 2011, re-
latando a repercussão de tal notícia, principal-
mente entre os parlamentares que apoiavam ou
repudiavam tal projeto. É neste mesmo período
que se configura uma série de movimentos que
objetivavam impedir a instalação do empreen-
dimento em Itacuruba.
Os povos tradicionais dessa região, indígenas,

quilombolas, ribeirinhos, entre outros, tiveram
e, sobretudo, ainda têm uma importante cola-
boração na conformação do movimento nuclear
nesta região. A Articulação Antinuclear Brasi-
leira (AAB), criada em 03 de maio de 2011, bem
como instituições articuladas à Igreja Católica
que trabalhavam nesta região, foram fundamen-
tais na construção de ummovimento impeditivo
da usina nuclear, algumas informações no Qua-
dro 1, a seguir.

Entre 2011 e 2018, há um silêncio deliberado
do Governo Federal sobre a instalação desse pro-
jeto no município de Itacuruba, um dos motivos
para tal retaguarda do Estado deve-se ao fato
de que, ainda em março de 2011, ocorreu o de-
sastre nuclear na Central Nuclear de Fukushima I
– Japão, que acaba por influenciar os debates no
Brasil sobre os riscos que um empreendimento
nuclear em Pernambuco traria para a população,
que passaria a estar passível a contaminações
radioativas.
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Em 2018, o cenário sociopolítico reconfigura-
se e o debate sobre o potencial nuclear de Itacu-
ruba volta ao centro das discussões, seja pelos
movimentos antinucleares no sertão, seja no
âmbito dos investimentos financeiros interna-
cionais.

O Comitê de Desenvolvimento do Programa
Nuclear Brasileiro (CDPNB), organismo vincu-
lado ao Palácio do Planalto, em julho de 2018
já tinha elaborado a proposta de um programa
que prevê ampliar a geração de energia nuclear
no país, aumentar a exportação de urânio e di-
namizar a mineração do setor. O comitê, que
nesse momento estava composto por represen-
tantes de onze ministérios e coordenado pelo
ministro do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), teria criado sete grupos de trabalho sobre
o tema nuclear para estruturar o novo Programa
Nuclear Brasileiro (PNB). As proposições eram
de projetos de novas usinas nucleares em dife-
rentes partes do país e retomar a construção da
usina de Angra 3, Rio de Janeiro.

Com a posse de um importante almirante
de esquadra ao Ministério de Minas e Energia
(MME) do Brasil, a questão nuclear ganha mais
expressão. Entre as pautas anunciadas pelo mi-
nistro, em março de 2019, está à transferência
da exploração do urânio para a iniciativa pri-
vada – que pela Constituição Federal do país, é
da União na figura da estatal Indústrias Nuclea-
res do Brasil (INB) – e a abertura das reservas
indígenas para a indústria de mineração. Em
janeiro de 2019 o MME já havia declarado por
meio de uma nota oficial a pretensão de retomar
as obras da usina nuclear de Angra 3 e o plano
de construir entre quatro e oito novas usinas
nucleares no País:

Para o setor nuclear, a conclusão de Angra 3 é impor-
tante, pois traz escala à toda a cadeia produtiva do
setor, desde a produção de combustível à geração de
energia. Isso se torna ainda mais relevante quando
se leva em conta que o Brasil vai precisar investir
em energia para o futuro, em função do aumento da
demanda e do esgotamento do potencial hidrelétrico.
Por fim, o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030)
prevê a construção de quatro a oito usinas nucleares
no País. Cenário que tende a ser confirmado pelo PNE
2050, publicação aguardada para breve. (MINAS E
ENERGIA, 2019)

Recentemente, em abril de 2019, a Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP) notícia

que o MME anunciou, durante o World Spotlight
Brazil no Rio de Janeiro, que uma área em Per-
nambuco já foi analisada pela Eletronuclear para
receber uma nova central nuclear. A matéria
que a NUCLEP direciona para mais informações
afirma que o local consiste num sítio, que fica
localizado na cidade de Itacuruba e poderia abri-
gar até seis reatores nucleares, totalizando uma
capacidade total de 6.600 MWe.
Em resposta à possibilidade de instalação de

tal empreendimento, uma série de ações enca-
beçadas pela “Articulação Sertão Antinuclear”
vem expressando os motivos pelos quais um em-
preendimento dessa natureza não possibilitaria
reais benefícios para aquela região. Tal articu-
lação agrega diversas entidades e instituições,
entre estas: Diocese de Floresta, Pastorais so-
ciais, CIMI, CPT, AAB, Pesquisadores da UPE e
UFPE, Federação dos Trabalhadores Rurais Agri-
cultores e Agricultoras Familiares do Estado de
Pernambuco (FETAPE), ONG Provida e, princi-
palmente, os povos tradicionais desta região.
Com o lema Resistir para continuar existindo, a

articulação vem propondo ações que chamam
atenção para tal problemática, pontuando os di-
versos impactos que esse investimento traria
para toda uma região. Trata-se de um movi-
mento que vem elaborando um repertório de
mobilizações que dizem “não à usina nuclear
em Itacuruba, no Nordeste e no Brasil”.
Neste ano. diversas ações já foram e vem

sendo empreendidas no sentido de ampliar a
discussão e propor alternativas de desenvolvi-
mento que tenham em vista a segurança hu-
mana, política e social das pessoas desta região.
Podemos citar, a exemplo: a Caminhada An-

tinuclear: Opará contra a morte nuclear, pro-
movida pela Comissão de Jovens Indígenas de
Pernambuco (COJIPE) em março de 2019; a au-
diência pública convocada pela Comissão de Di-
reitos Humanos da ALEPE e realizada na manhã
do dia 10 de maio de 2019 no auditório Sérgio
Guerra – ALEPE, que tinha como tema a perda
dos direitos indígenas em Pernambuco e como
uma das pautas estava à questão da construção
da usina nuclear em Itacuruba; A grande cami-
nhada antinuclear que percorreu os municípios
de Mirandiba, Carnaubeira da Penha, Floresta e
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Itacuruba, nos dias 15 e 16 de junho, bem como
diversos encontros, reuniões, seminários e dis-
cussões. Entre os debates podemos citar o re-
alizado na Cúria Metropolitana, em Recife, no
dia 17 de junho, com lideranças religiosas, lide-
ranças de movimentos sociais e parlamentares
pernambucanos.
Nessa direção, ressalto também a Carta em de-

fesa da vida e em repúdio à implementação de novas
usinas nucleares no Brasil, em especial no município
de Itacuruba, Pernambuco emitida por tal articu-
lação e entregue ao governador de Pernambuco
em 29 de maio de 2019 pelo Arcebispo de Re-
cife e Olinda, Dom Antônio Fernando Saburido.
Tal carta é assinada por inúmeras entidades e
instituições locais, regionais e nacionais, ex-
pressando o contexto vivido pela população do
município de Itacuruba – como o alto índice
de depressão e suicídio provocado pelos impac-
tos da Barragem de Itaparica – e listando os
motivos pelos quais são contra a instalação de
empreendimentos nucleares.
Tendo em vista os dados apresentados, nossa

análise é de que a projeção de uma central nu-
clear no Nordeste não é um fato isolado e lo-
calizado, pelo contrário, envolve uma série de
elementos, atores, instituições e conflitos que
permeiam diferentes níveis e contextos de po-
der. Se por um lado a conjuntura sociopolítica do
campo do desenvolvimento energético no Brasil
caminha para a materialização do empreendi-
mento nuclear em Itacuruba, de outro, atiça as
mobilizações e confrontos políticos antinuclea-
res nesse contexto.
Entendemos que os movimentos antinucle-

ares nesta região do Sertão vem estabelecendo
uma construção argumentativa que impede que
o projeto da Central Nuclear do Nordeste seja
tratada a partir da ideia de uma tábula rasa. E,
nessa direção, é importante considerar que os
aspectos sociais e ambientais que estão no en-
torno de um megaprojeto energético não devem
ser tratados separadamente ou por último, pelo
contrário devem estar em pé de igualdade com
os fatores técnicos e econômicos no próprio pro-
cesso de planejamento.
A questão nuclear em Itacuruba aponta um

contexto social em que é possível visualizar o

acirramento de políticas governamentais que
impulsionam a implantação de grandes proje-
tos e objetivam, ao mesmo tempo, retroceder
os direitos conquistados pelos segmentos soci-
ais assim como impactar o meio ambiente em
escalas sem precedentes.
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