
com diferentes opiniões sobre o deslocamento

forçado, há uma unidade, uma organização que .

brota da emergência.

"Gerou angústia porque levou muito tempo.

Angústia de saber como ia ser a casa nova, de

quando ia sair o dinheiro; quase uma suspensão,

da vida, porque a mudança não acontecia, a obra

atrasava, tinha gente que queria se casar, mas não

tinha casa para morar."

Com foco nos territórios em movimento e

nos conflitos das pessoas com esses espaços,

os dois filmes podem ser pensados também

imposição externa. Mas na nova moradia-um

chapadão seco de casas idênticas e planejadas

em contraposição ao vale à beira do rio onde

moravam - a vida não começa do zero. A ponto de

Jaime visitar, nos primeiros dias, em sua canoa,

o antigo espaço já completamente inundado.

Numa imensidão de água, ele elenca lugares

imaginários para as casas, o pé de manga que

tinha na porta da cozinha, a origem das coisas.

Dessa maneira há de se pensar que Nova

Peixe Cru - nome dado para a vila que vai abrigar

os deslocados pela barragem-seja um nome

apropriado, porque contém o anterior, Peixe Cru, a

mistura territorial que vai permear para sempre a

vida daquelas pessoas.

"As pessoas podem achar que é difícil, mas

onde você vive é a sua raiz", diz a dona de casa

Sandra, entre lágrimas, ao deixar o Iar à margem

do rio.

O curioso, conta o cineasta Cris Azzi, é que

os moradores deixaram a beira do rio para a beira

da estrada, mais um lugar que leva e traz. Outro

ponto que merece análise é a opção-como

refugiados ambientais-de um reassentamento

coletivo. Cada um poderia buscar sua indenização

e partir para o canto escolhido, mas as

comunidades decidiram ir juntas para o mesmo

lugar, mantendo até a vizinhança de outrora.

Do ponto de vista político, relata o

documenta rista, as comunidades precisaram

se organizar, criar associações e se fortaleceram

para o debate com a companhia energética. O

processo começou em 2002, quando receberam

a notícia da construção da usina, mas a mudança

para a nova vila só ocorreu em 2006.
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