
REPRESENTAÇÕES DO PEC-SR: LUGAR DO PROGRESSO, LUGAR DO CAOS 

Anísio José Pereira Filho1 

 

Resumo: Este trabalho quer investigar as tensões e os conflitos surgidos entre camponeses e 

agências do governo, desencadeados pela implantação do PEC-SR, através do estudo de suas 

representações. Entende que esta disputa no campo simbólico é parte importante das disputas 

entre os diversos grupos na ordenação das estruturas sociais. Para apresentar as representações 

como um campo de disputa, confronta as imagens construídas pelas agências e as elaboradas 

pelos camponeses moradores da região de Serra do Ramalho antes da chegada do INCRA. 

Dois folhetos de propaganda são as fontes escolhidas para evidenciar as representações 

oficiais. Já as representações dos camponeses foram buscadas em entrevistas, aqui 

selecionou-se duas: uma com o senhor Zé Catarino, onde a imagem do PEC-SR é bastante 

próxima daquela anunciada pela propaganda oficial; e outra com o senhor Alcino, onde a 

imagem do Projeto difere enormemente da anterior. 
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Em 1975, o governo federal, através de suas agências que participavam da construção 

da barragem de Sobradinho, decidiu-se pela construção do Projeto Especial de Colonização 

Serra do Ramalho (PEC-SR), no município de Bom Jesus da Lapa, Bahia, para abrigar quatro 

mil famílias da zona rural desalojadas pelo lago. O trabalho de convencimento da população a 

deixar a área incorporou uma propaganda desse Projeto. 

As agências investiram na fabricação de uma imagem do PEC-SR onde ele aparecia 

como um celeiro de produção, modelo de desenvolvimento, lugar do progresso. Serra do 

Ramalho passou a ser objeto de representação: “instrumento de um conhecimento mediato 

que revela um objeto ausente, substituindo-o por uma ‘imagem’ capaz de trazê-lo à memória 

...” (CHARTIER, 2002, p. 74). 

Como objeto de representação, o Projeto é também objeto de disputa uma vez que esta 

noção supõe o trabalho de construção de imagens, significados e interpretações condicionados 

histórica e socialmente. Sendo assim, este trabalho quer investigar as tensões e os conflitos 

surgidos entre camponeses e agências do governo, desencadeados pela implantação do PEC-

SR, através do estudo de suas representações. Entende que esta disputa no campo simbólico é 

parte importante das disputas entre os diversos grupos na ordenação das estruturas sociais. 

                                                           
1 Aluno do mestrado no Programa de Pós-graduação em história da Universidade Federal de Goiás. 



O PEC-SR foi construído no modelo lote/agrovila, Ely Estrela assim o descreve: 

 

Em linhas gerais, os 257 mil hectares desapropriados pelo INCRA – formando uma 
espécie de trapézio – foram divididos em quatro eixos latitudinais; a cada 6 ou 7 
quilômetros construiu-se uma agrovila. O Eixo 1 abriga as agrovilas: 1, 3, 5, 7 e 9. O 
Eixo 2, as: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 21 e 22. O Eixo 3 abriga as de números: 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18. O Eixo 4, as: 19 e 20. Ainda no Eixo 4, mas encravada no sopé do lado 
oriental da Serra, encontra-se a agrovila 23. As agrovilas 15, 16 e 23 estão 
localizadas no município de Carinhanha (ESTRELA, 2004, p. 137).  

 

A execução e administração do Projeto ficaram a cargo do INCRA, de acordo com o convênio 

que estabeleceu com a Chesf, responsável pela construção da barragem. Pelo Decreto 75.658, 

de 25 de abril de 1975, o INCRA foi autorizado a fazer a desapropriação, procedendo à 

medição de todas as propriedades, ao levantamento das benfeitorias, estipulação do valor das 

indenizações e pagamento. Coube também tarefas como o cadastramento, seleção, 

transferência e assentamento das famílias.  

A literatura acadêmica2 sobre o tema permite concluir que a recepção, pela população 

da região de Sobradinho, da ideia de deixar a área esteve longe de atender as expectativas das 

agências do governo. Ela negou-se a sair e resistiu à ideia de mudança. O Projeto foi um 

fracasso e o INCRA, para não perder o investimento, redirecionou sua política em 1977. O 

PEC-SR transformou-se numa “válvula de escape” da política fundiária do Instituto que 

passou a anunciá-lo como alternativa para camponeses sem terra do Brasil inteiro 

(BURSZTYN, 1988). Gente de todo o país acorreu. 

A literatura deixa antever, ainda, aspectos da propaganda do projeto. Setores das elites 

locais, serviços de rádio, a equipe social em suas reuniões, exibição de slides, distribuição de 

folhetos foram estratégias utilizadas na divulgação do Projeto. Esta propaganda criou imagens 

do PEC-SR e do sertão a partir de uma concepção que estabelece hierarquizações entre 

diferentes universos culturais, exalta o moderno e deprecia o tradicional. 

Para apresentar as representações como um campo de disputa, este trabalho confronta 

as imagens construídas pelas agências e as que foram construídas por camponeses da região 

de Serra do Ramalho, moradores locais antes da chegada do INCRA. Dois folhetos de 

propaganda são as fontes escolhidas para evidenciar as representações oficiais. Já as imagens 

construídas pelos camponeses foram buscadas em entrevistas, aqui selecionou-se duas: uma 

com o senhor Zé Catarino3, onde a imagem do PEC-SR é bastante próxima daquela anunciada 

                                                           
2 Ver por exemplo: MARTINS-COSTA (1989); SIGAUD (1988); SIQUEIRA (1992); e principalmente 
ESTRELA (2004). 
3  Os nomes dos dois entrevistados são fictícios, conforme prevê o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 



pela propaganda oficial; e outra com o senhor Alcino, onde a imagem do Projeto difere 

enormemente da anterior. 

  

O PEC NOS FOLHETOS 

O primeiro folheto, Bom Jesus da Lapa. Esperança que chegou, editado pela Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia (EMATER-BA), traz um texto de cordel 

em setilhas, estrofes de sete versos, assinado por Clodoaldo Duarte e possui quatorze páginas. 

A rima obedece ao esquema XAXABBA. O interior não apresenta figuras é bastante sóbrio e 

traz a simplicidade típica dos folhetos de cordel. 

O cordel explicita uma exaltação ao progresso, o PEC-SR e a barragem de Sobradinho 

seriam uma espécie de materialização desse progresso. A região da barragem e todo o 

universo cultural pré-existente são classificados como sertão. Este sertão é tratado de forma 

depreciativa, associado a atraso, um passado que se tornou indesejável, algo condenado a 

desaparecer. O sertão é o contrário do progresso e a barragem traria a sua redenção. 

 O progresso, e os elementos que o compõe – a barragem, a energia elétrica e o PEC-

SR – são considerados valores universais, que interessam a todos, seja rico ou pobre, da 

cidade ou do campo; irá beneficiar a todos indistintamente. Sendo assim, constitui-se num 

valor ao qual todos devem aspirar. Faz parte do interesse da nação e será a salvação do sertão. 

A falta de um elemento como a energia elétrica constitui-se num grave problema que 

preocupa o governo e que o sertão inteiro já há muito pedia uma solução. 

 Essa elevação do progresso à categoria de valor universal aponta para um aspecto 

importante na análise do folheto: a preocupação que o autor teve em penetrar o universo da 

cultura camponesa talvez para se fazer entender e legitimar o seu discurso. O apelo a vários 

elementos da cultura sertaneja atestam este esforço. Por exemplo, o apelo a uma concepção de 

verdade que tem valor universal, absoluto, vale para todos da mesma forma. Apelo ao motivo 

religioso representado pelo milagroso Bom Jesus da Lapa que exerce uma grande influência 

no imaginário sertanejo; além disso, recorre-se ao arquétipo da morte e ressurreição: as 

cidades irão desaparecer dentro do lago, mas irão ressurgir com glória. E o apelo ao 

clientelismo e assistencialismo, enfatizando que o governo está dando uma série de benefícios 

para os sertanejos. 

 O governo quer salvar o sertão levando o progresso. Aqui é importante perguntar: 

salvar o sertão de que? Parece está aí uma boa pista para se descobrir a imagem do PEC-SR 

neste cordel. O sertão é um lugar subdesenvolvido, atrasado, desconectado econômica e 

culturalmente do resto do país, avesso ao que vem de fora, primitivo. “E observe este ditado/ 



Tudo que fica parado/ Depressa vai se acabando” (EMATER-BA, s/d, p. 8). É um lugar parado 

no tempo, que se assim continuar irá desaparecer. O sertão precisa ser salvo do 

desaparecimento.  

Há ainda neste trecho outro aspecto importante. Se considerarmos que uma das 

principais características da modernidade é a eliminação das estabilidades estruturais criando 

uma sociedade dinâmica, perpassada pela mudança constante, temos aqui esta modernidade 

anunciada como uma fatalidade. É algo inevitável. Tudo que não aderir a este tempo do 

movimento e da mudança irá desaparecer. O sertão e a cultura sertaneja é um resquício do 

passado. Este sertão velho irá fatalmente desaparecer e dará lugar a um sertão novo e 

moderno. O PEC Serra do Ramalho é este sertão novo, moderno, que caminha nos trilhos do 

progresso. Lá o ribeirinho de Sobradinho vai melhorar de vida, ter terra, casa, assistência 

técnica e social. Vai civilizar-se. 

No segundo folheto, Vá viver melhor com sua família nas agrovilas em Bom Jesus da 

Lapa, que possui dez páginas, assume-se um tom mais informativo. Este é editado em 

conjunto pelo INCRA e a EMATER-BA. Em todas as páginas há uma fotografia que mostra 

cenas do cotidiano no projeto. Percebe-se neste folheto uma preocupação didática. Há um 

maior compromisso com a formalidade, uma busca pela neutralidade e pela imparcialidade. 

Pretende informar o que o colono irá encontrar no projeto, não há referência á região de 

Sobradinho.  

O agricultor vai ter acesso à terra, uma casa, água em chafarizes, luz elétrica, escola, 

posto de saúde, igreja, posto da Companhia Baiana de Alimentos (COBAL), transporte, além 

de campo de futebol e um salão social. Além disso, os colonos terão um lote rural, área de 

irrigação, comércio, feira, cooperativa, assistência técnica e créditos junto ao Banco do Brasil. 

 A neutralidade pretendida por este folheto é só aparente. Sua tomada de posição já 

aparece no título: ir para Serra do Ramalho significa viver melhor. Acrescenta-se que a 

combinação de texto, ilustrações e fotografias parece concorrer para a criação de uma estética 

que cultua a racionalização, o planejamento e o urbano. Viver bem é ter acesso às 

comodidades que esses elementos podem oferecer. 

 A partir do estudo de Lídia Rebouças (2000), é possível entender o PEC Serra do 

Ramalho como um “projeto civilizatório”. Para além da necessidade de desocupar a área do 

reservatório está o projeto de mudança social que se constitui numa verdadeira ação para 

civilizar os ribeirinhos. É isso que este folheto parece anunciar. Para Rebouças os projetos de 

reassentamento são elaborados a partir de uma forma de ver os ribeirinhos condicionada pelo 

numérico. Deste ponto de vista estas populações são caracterizadas pela completa carência: de 



infraestrutura, de capacitação profissional e econômica, de produtividade, etc. É percebida 

“dentro de um quadro de desqualificação social” (REBOUÇAS, 2000, p. 55). O projeto de 

reassentamento aparece, então, como um benefício para os ribeirinhos. 

É a partir desta forma de ver esta população que as agências encontram os princípios 

para promover a sua “ascensão socioeconômica”. Trata-se de inserir as comunidades no 

caminho do progresso econômico. É um projeto de mudança social que busca a implantação 

de um novo estilo de vida; o lote de terra, o terreno para moradia, a infraestrutura de serviços 

básicos e a assistência técnica são considerados seus vetores. “A organização do espaço era 

vista como um meio para efetuar uma transformação no campo das relações sociais” 

(REBOUÇAS , 2000, p. 73). 

Mesmo que estes folhetos tenham alcance limitado, já que boa parte da população 

beradera era analfabeta, eles são fontes preciosas para informar sobre as concepções das 

agências do governo a respeito do mundo tradicional anterior à construção da barragem e do 

PEC-SR. Essas concepções, com certeza, informaram as avaliações e ações das agências 

governamentais na região. 

 

O PEC PARA OS CAMPONESES 

Para Zé Catarino, o Projeto representa “uma bênção de Deus” que trouxe melhorias 

para a população não só da região, mas também para o povo de Sobradinho e os sem terra de 

outras partes do país. O PEC permitiu aos camponeses ter acesso a uma casa “de material”, 

apoio para produzir, acesso a educação e saúde, acabou com a perseguição dos fazendeiros, 

enfim, produziu uma mudança na qualidade de vida das pessoas. 

Bem outra é a imagem do PEC para o senhor Alcino. A construção das agrovilas 

representa a destruição do modo de vida tradicional que existia na região. O Projeto 

desencadeia um processo de desestruturação da vida camponesa. É uma desestruturação 

material – destruição de casas e povoados inteiros, desmatamento acelerado, escassez de 

produção agrícola e pecuária – e também imaterial como, por exemplo, o fim da “união” que 

existia entre seus vizinhos. 

Se as imagens são bem distintas, o seu processo de elaboração conjuga elementos 

comuns nas duas narrativas. Em ambos os entrevistados a imagem do PEC se constrói 

atrelada a uma imagem e uma avaliação do INCRA e do governo militar. É curioso que os 

dois, em muitos momentos, operam uma personificação do Instituto. Como se não estivessem 

falando de uma instituição e sim de uma pessoa. Em outros momentos o INCRA vira 

sinônimo do PEC Serra do Ramalho, neste caso, o Instituto assume a forma de um lugar. 



Na história contada por Zé Catarino, “o INCRA foi uma grande figura aqui”, só veio 

trazer benefício para o povo. As suas ações resultaram de decisões acertadas do governo 

federal, que viu as necessidades da região. O INCRA é que criou toda a infraestrutura em 

Serra do Ramalho e continua fazendo; além de ter resolvido os problemas de mortes nas 

disputas por terra. Foi mandado por Deus, “eu agradeço muito a Deus e abaixo de Deus ao 

INCRA”. 

Na avaliação do governo militar, Zé Catarino evidencia uma assimilação acrítica do 

discurso oficial. Ele manifesta uma simpatia pela autoridade forte que o coloca alinhado ao 

regime. O centro de seu argumento em defesa dos militares está no fato de que “o cidadão 

respeitava o outro... tinha respeito”. Sua narrativa sugere uma concepção de que esse respeito 

deve ser considerado um dogma, a autoridade é algo que não se contesta.  

Na fala de seo Alcino, o INCRA é um ente em movimento, que vem de fora e passa 

pela região destruindo a vida de pequenos e grandes proprietários, além de posseiros. É um 

movimento esmagador, que não deixou alternativa para o povo da região. Esse movimento é 

marcado em sua fala por expressões como “e começou”, “e evai”, “e evem”, “e continuou”, “e 

conseguiu [prosseguiu]”. 

É curioso que este entrevistado traz para o primeiro plano, na avaliação do INCRA, 

um fato aparentemente secundário. Ele conta a história de um funcionário do Instituto que se 

envolveu com uma mulher recém-casada e a largou na “zona”, ou seja, no bordel. Com Ruben 

Siqueira (1992), dizemos que se trata de uma avaliação fundada na ordem moral camponesa. 

É a partir dela que se elabora os parâmetros para a realização dos vários arranjos que definem 

o que é legítimo ou não dentro da sociedade. Infringir as normas do matrimônio, enveredar 

pela bebedeira, usar drogas ilícitas – práticas comuns aos funcionários do INCRA na narração 

de seo Alcino – não é procedimento compatível com o de uma autoridade. O INCRA, ao 

permitir esse comportamento de seus funcionários, perde a legitimidade para se constituir 

como uma autoridade. Sendo assim, ele exerce um poder não consentido, à revelia da 

população. Era a chegada de um ente externo que trazia outras referências e colocava em risco 

o universo de valores e comportamentos tradicionais. Era o anúncio da destruição! 

 Esta imagem do INCRA é ancorada por uma avaliação do governo militar. Para o 

senhor Alcino, aquela era a “época do terror militar”, tempo de “gente miserave”. Ele repudia 

o autoritarismo quando fala do exílio enfrentado por muitos brasileiros, das perseguições e 

assassinatos a adversários, dos procedimentos de sua “repartição” – trabalhava na Campanha 

de Erradicação da Malária – com os funcionários, dos abusos policiais. 



 Além de atrelarem a imagem do PEC à imagem do INCRA e do governo militar, os 

dois entrevistados também a atrelam a uma imagem da região da Serra do Ramalho antes da 

chegada do INCRA. Rubem Siqueira (1992) identificou entre os camponeses de Sobradinho o 

que ele chamou de uma idealização do passado. Ou seja, os camponeses, ao se referirem ao 

passado anterior à construção da barragem, exageram em características como a harmonia 

social, a fartura na produção, etc., cria-se um passado idealizado. Este passado serve como 

contraponto do presente, é sua imagem em negativo que serve para o entrevistado ressaltar a 

situação presente. Eli Estrela (2004) também percebeu isso entre seus entrevistados em 

Sobradinho e em Serra do Ramalho. 

 Assim, em Zé Catarino o lugar antes do INCRA era atrasado, marcado pela violência 

das disputas por terra; as casas eram de enchimento, ou lona; o povo não tinha conhecimento; 

era um lugar isolado com muita dificuldade de transporte, andavam a pé, de jumento, a 

cavalo; a água era “salgada”. 

 Já em Alcino, os períodos anteriores à chegada do INCRA são marcados pela “união”, 

pela ordem e ajuda mútua. É curioso que as dificuldades expostas por Catarino não são 

desconsideradas por Alcino. Ele fala de todas elas, mas o que difere é como são percebidas. 

Ele ressalta a fertilidade das terras, a riqueza das matas, a produtividade da agricultura, a 

riqueza de povoados como Taquari. 

 Chama atenção ainda, nas entrevistas, o aspecto temporal. A chegada do INCRA 

inaugura um novo tempo para os dois, mas com significados diferentes. Pode-se dizer que 

para Catarino tem início o tempo do progresso. Surge na região uma infraestrutura que dá 

desenvolvimento para o lugar. A ideia de progresso associada ao PEC é justamente o 

fundamento da propaganda que as agências do governo empreenderam. 

 Para o senhor Alcino, a chegada do INCRA dá início a um tempo marcado pela perda. 

Inicia-se o “tempo do militar”, “um tempo duro”. A “união” que existia foi substituída pela 

presença “desse povo dos invasor-posseiro”, Serra do Ramalho “só virou cúmulo de ladrão”. 

Com a desapropriação, “entrou uma praga! Até a chuva suspendeu...” É comum encontrar 

entre os camponeses da região a noção de que a ocorrência ou não da chuva está relacionada 

com o procedimento moral da população. É claro que um lugar acometido por 

comportamentos que infringem completamente a moral será castigado com a falta da chuva. 

Neste caso, a ordem moral camponesa não ordena somente as relações de reciprocidade entre 

os homens, mas rege inclusive o funcionamento dos elementos da natureza. O INCRA e o 

PEC inauguram um novo tempo onde não somente as relações sociais são subvertidas, mas 

também a própria cosmologia camponesa. 



Ainda sobre esse aspecto temporal, chama atenção na entrevista de Alcino a sua 

reivindicação de precedência. Afirma constantemente que quando o INCRA chegou, ele já 

estava lá em cima da serra: “já me achou lá”. A insistência em repetir isso cria a impressão de 

que esta sua antecedência em relação à criação do Projeto é bem longa. Mas é de se observar 

que este tempo longo na narrativa é só de três anos na cronologia – ele chegou à região em 

1972. Alcino opera um alargamento do tempo que dá suporte a seu argumento de direito sobre 

a terra. 

 Também salta aos olhos o conflito que se estabeleceu no Projeto em função das 

diferentes origens da população. Neste caso duas categorias criadas pelos entrevistados são 

bastante sintomáticas: Zé Catarino refere-se aos camponeses vindos da região de Sobradinho 

como cabogeiro; enquanto Alcino trata os posseiros que ocuparam as áreas de reserva de os 

invasor-posseiro. Serra do Ramalho transformou-se num mosaico que abriga diferentes 

modos de vida, crenças e costumes. Vive-se uma tensão velada. Esta tensão é bem mais 

explícita no caso dos invasor-posseiro, cujos conflitos trazem à tona as diferenças não só de 

cultura, mas também de interesses. A desestruturação trazida pelo PEC provocou um caos 

social onde os camponeses foram obrigados a disputar entre si a ocupação do espaço e dos 

lugares sociais. 

 As entrevistas permitem, portanto, acessar as deficiências do PEC e as questões sociais 

e políticas que a implantação das agrovilas criou. O baixo valor das indenizações: muitos, 

como o próprio Alcino, receberam e não saíram das terras, outros saíram e não receberam; o 

processo de desapropriação conduzido à força; a ocupação desordenada das agrovilas e das 

áreas de reserva; a situação de abandono por parte do INCRA que os colonos, principalmente 

os primeiros a chegar, viveram; aparecem de forma contundente nas falas. Inclusive em Zé 

Catarino, que aprova e louva o Projeto. As deficiências surgem em sutilezas, parece está no 

inconsciente e vez ou outra traem o narrador aparecendo em sua fala. Neste caso, soam 

bastante eloquentes. 

  

À PROCURA DE UMA INTERPRETAÇÃO 

 As representações do PEC-SR trazem à tona uma série de aspectos presentes na 

construção das agrovilas. Iniciemos por uma questão que envolve a longa duração. Sobretudo 

os folhetos de propaganda, remetem à continuidade de uma maneira de ver o sertão. Sidney 

Pimentel (1997), afirma que, no Brasil, este termo estaria envolto numa constelação de 

atributos que remetiam a noções próximas das 

 



idéias de distância, terra sem lei, lugar povoado por indígenas e feras, lugar sem 
conforto devido ao vácuo de civilização, lugar oposto a todas as conquistas a que o 
litoral permitia ter acesso, reino absoluto da liberdade e do desregramento, lugar de 
conquista, espaço habitado por bandoleiros e selvagens onde a desordem imperava 
etc. (PIMENTEL, 1997, p. 18) 

  

Ele aponta uma continuidade no sentido desse signo desde o descobrimento até a década de 

1920. É verdade que a partir da segunda metade do século XIX, começa a haver uma 

mudança no significado deste termo. E sobretudo com Euclides da Cunha, sertão se torna 

cerne da nacionalidade (ALENCAR, 2000). Mas a concepção de sertão expressa nos folhetos 

deixa claro que na década de 1970 aquela “constelação de atributos” ainda permanece 

servindo como signo para legitimar ações do governo. 

 As ações do governo neste momento são voltadas para o aprofundamento do 

capitalismo no país. A construção da barragem de Sobradinho, e por consequência do PEC-

SR, é uma ação de criação das Condições Gerais de Produção (BERNARDO, 2009). As 

ideias de progresso e civilização são mobilizadas como o suporte ideológico que sustenta o 

projeto de avanço do capitalismo sobre o mundo tradicional. Esta compreensão é importante 

para relativizar as noções de progresso e civilização. Antes de valores universais, um caminho 

naturalmente bom que a sociedade brasileira deve seguir, como pretende o discurso dos 

folhetos, trata-se de um projeto de sociedade diferente do mundo tradicional camponês que 

visa garantir interesses de classe. 

 As representações apontam ainda para a complexidade que envolve os processos de 

recepção. Aqui a noção de apropriação de Chartier (2002) é central sobretudo por sublinhar o 

condicionamento social e a historicidade de usos, interpretações e ideias. Diferentes condições 

sociais produzem diferentes interpretações, diferentes sujeitos se apropriam de formas 

diferentes de um mesmo objeto. Neste particular, as entrevistas são bastante ricas. Elas 

apontam que a construção das agrovilas gerou diferentes interpretações, posicionamentos e 

atitudes entre os camponeses da região. Essas diferenças estão bastante relacionadas com os 

lugares sociais de cada indivíduo.  

O senhor Zé Catarino era posseiro, vivia no povoado de Tabuleiro e com a chegada do 

INCRA travou relações próximas às autoridades do Projeto. Faz questão de relatar sua 

proximidade com o gerente-executor e funcionários do alto escalão; e após a emancipação foi 

candidato a vereador na coligação liderada pelo antigo executor Boileau Wanderley. Aliás, a 

sua fala é fonte privilegiada para acessar elementos da cultura política local, marcada pelo 

paternalismo, populismo, autoritarismo, tráfico de influência, etc., e aponta para o fato de que 



a implantação do PEC-SR não concorreu para uma mudança, pelo contrário, a administração 

do Projeto parece ter colaborado para o seu aprofundamento. 

Já o senhor Alcino era um pequeno proprietário, tinha 120 hectares de terra. Diz-se 

descendente indígena e demonstra uma aversão ao modo de vida da agrovila; afirma gostar de 

viver nos matos. Alcino negou-se a sair da sua terra mesmo depois de receber indenização, 

afirma ter sido muito perseguido pelo INCRA em função disso. 

Essas experiências diferentes participam, sem dúvida, da construção da imagem do 

PEC-SR pelos dois entrevistados. As entrevistas feitas até agora apontam ainda que esses dois 

são representativos de tendências entre os camponeses. Os que eram proprietários antes da 

chegada do INCRA manifestaram opiniões próximas às de Alcino. Os que não tinham 

propriedade construíram imagens do Projeto que se aproximaram daquela de Zé Catarino. 

As entrevistas mostram ainda que a recepção nem sempre segue o roteiro criado pelos 

centros de produção. As agências do governo investiram pesado em propaganda, os folhetos 

são apenas uma parte deste trabalho. Em março de 1975 as equipes sociais da ANCAR-BA e 

do INCRA iniciaram na região de Sobradinho o trabalho de convencimento da população a 

deixar a área (CORDEIRO, 1982). Eram feitas reuniões com estratégias como a exibição de 

imagens do PEC-SR que causavam impacto nos moradores. Carros de som na rua anunciavam 

o projeto, programas de rádio, anúncios em jornais, tudo isso foi usado na região de 

Sobradinho e em outras regiões da Bahia e do Brasil. O senhor Alcino diz que eles 

exageravam na propaganda, diziam que até banana nativa tinha na Serra do Ramalho. 

A propaganda é um campo privilegiado de construção de representações. Ela lida com 

a revelação de um objeto ausente, a construção de uma imagem que o substitui; pelo menos 

no caso do PEC-SR isso é bem verdade. É um instrumento de convencimento bem aos moldes 

daquilo que Chartier chamou de perversão da representação, ou seja, quando esta última 

assume a forma de teatralização que não tem correspondência com o significante: “... a 

representação transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão, em um instrumento 

que produz uma imposição interiorizada, necessária lá onde falta o possível recurso à força 

bruta” (CHARTIER, 2002, p. 75). Embora a propaganda do PEC-SR tenha apresentado 

eficácia, ressalta-se que quanto a recepção, ocorreu em Serra do Ramalho algo parecido com 

o que se deu em Sobradinho, esteve longe de atender completamente às expectativas das 

agências. Disso, a fala do senhor Alcino é um testemunho vivo. 

A representação do PEC-SR presente nos folhetos pode ser entendida como uma 

imagem em grande medida descolada de seu referente. Isso porque as promessas feitas aos 

camponeses de Sobradinho e das várias regiões do país, na sua grande maioria, não foram 



cumpridas. O trabalho de Ely Estrela (2004) mostra a saga dos primeiros habitantes do 

Projeto vindos de Sobradinho, marcada pela desilusão por não encontrar o que foi prometido, 

a maior delas talvez seja a distância do rio. Quando a população de Sobradinho chegou, as 

agrovilas ainda estavam em construção, não havia infraestrutura suficiente para acolhê-los. As 

reclamações se multiplicaram quanto ao abastecimento de água, assistência médica, escola, 

transportes. Houve muita reclamação também quanto ao modelo lote/agrovila. 

Tânia Cordeiro (1982) assina um relatório da CPT que é fonte privilegiada para 

estudar este aspecto. Além da penúria do povo de Sobradinho, este trabalho mostra que com a 

mudança nos rumos do PEC-SR, o povo das diversas partes do país viveu a mesma situação 

de penúria e miséria. As reclamações quanto a infraestrutura continuaram, o isolamento, o 

abandono pelo INCRA, a desordem na ocupação das agrovilas, a ocupação desordenada das 

áreas de reserva. Na área em que se construiu o eixo três os camponeses chegaram antes da 

construção das agrovilas, tiveram que ficar em baixo de árvores, outros construíram barracos 

de lona. As mesmas reclamações quanto à estrutura das agrovilas ocorrem com os habitantes 

vindos de outras partes que não de Sobradinho. 

Chartier (2002) entende as representações como fonte das práticas que constroem o 

mundo social. Assim, é objeto de luta, pois constituem uma maneira de ordenar a estrutura 

social. A luta de representações que se percebe entre camponeses e agências governamentais é 

parte do processo de luta que o PEC-SR desencadeou. O projeto criou para os camponeses da 

Serra do Ramalho uma situação nova em que tiveram de disputar com os órgãos do governo e 

entre si um lugar na estrutura social que surgia. As falas dos entrevistados deixam claro que 

nessa nova sociedade, as possíveis melhorias materiais anunciadas como progresso não 

chegaram para os camponeses. Esses ficaram muito mais com os custos do que com os 

benefícios. 
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