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RESUMO

Este trabalho investiga a maneira como os camponeses da região da Serra do Ramalho, Bahia,
interpretaram a implantação do Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho (PEC-SR).
Tal projeto foi construído na década de 1970 para abrigar a população da área rural,
desalojada pela construção da barragem de Sobradinho. Utilizando-se de história oral,
documentos oficiais e de material produzido por entidades representantes dos camponeses,
expõe os conflitos com as agências do governo. Para ressaltar tais conflitos, apresenta a
trajetória histórica e o modo de vida camponês da região da Serra do Ramalho anterior à
construção do PEC-SR; apresenta o Projeto ressaltando as distâncias entre o que foi pensado e
o que foi colocado em prática; para, no final, analisar os conflitos que aparecem nas
representações feitas por camponeses e agências estatais. Constata que a fonte fundamental de
conflitos deriva do fato de o PEC-SR ter sido concebido numa lógica que desconsidera a
cultura tradicional, a construção das agrovilas coloca em relação uma ordem moral e uma
ordem econômica.

Palavras-chave: PEC-Serra do Ramalho; barragem de Sobradinho; representações; cultura
tradicional; modernização; progresso.
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ABSTRACT

This study investigates how peasants from Serra do Ramalho, Bahia, interpreted the
deployment of the Special Project of Serra do Ramalho Colonization (PEC-SR). The project
in question was built in the 1970s to house the population from rural areas, displaced by the
construction of the dam Sobradinho. Taking into consideration oral history, official
documents and material produced by organizations which represent the peasants, this project
exposes the conflicts with government agencies. To highlight such conflicts, it presents the
historical background and the Serra do Ramalho peasant way of life prior to the construction
of the PEC-SR; it also presents the Project emphasizing the distance between what was
thought and what was put into practice; and in the end, it analyzes the conflicts that appear in
the representations made by peasants and state agencies. It establishes that the fundamental
source of conflicts come from the fact that the PEC-SR has been designed in a logic that
disregards the traditional culture, the construction of rural villages puts over a relation
between a moral order and an economic order.

Keywords: PEC-Serra do Ramalho; Sobradinho dam; representations; traditional culture;
modernization; progress.
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Eu vou falar de um Brasil
De dimensões reduzidas,
Onde a fome e a miséria
Deixam as suas feridas
Num número sempre crescente
De desamparadas vidas.
Onde não existem palmeiras
E muito menos sabiás,
A injustiça mesquinha
Sempre presente se faz,
Trazendo mais incertezas
Onde não existe paz.
(Marco Haurélio. Serra do Ramalho, um Brasil que o Brasil precisa conhecer.)
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INTRODUÇÃO

O sítio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) na internet anuncia 376
empreendimentos de geração de energia elétrica em andamento no Brasil, entre os vários tipos
de aproveitamento1. O discurso oficial sobre estes empreendimentos concentra-se na ideia de
que eles são uma necessidade para o país alcançar ou manter o progresso e o
desenvolvimento. Cria-se uma relação automática entre a produção de energia e o
desenvolvimento universal da sociedade.
Além de não problematizar o discurso oficial, o noticiário sobre o tema geralmente
parte de uma concepção simplista do mundo social que não se dá conta da sua
heterogeneidade. A multiplicidade de interesses e as diferenças culturais são apagadas, o
progresso e o desenvolvimento tornaram-se dogmas, o seu simples pronunciar resolve
qualquer discussão em torno dos empreendimentos energéticos.
Mas, para falar de progresso e desenvolvimento numa sociedade de classes como a
nossa não se pode esquecer a pergunta social – como disse Peter Burke (2005) – para quem?
Qualquer empreendimento de grande porte coloca em relação diversos interesses, o que torna
inviável pensar progresso como algo positivo para todos. Antes de um valor universal temos
um modelo de sociedade sendo implementado que interessa sempre a um grupo ou a alguns,
nunca a todos: progresso para quem?
Colocar esta questão leva-nos a buscar uma compreensão mais complexa do
fenômeno. A ideia de progresso é mobilizada por quem produz energia, mas outros sujeitos
participam tendo suas vidas atingidas de alguma maneira com a construção destes
empreendimentos; ao longo da história, camponeses e indígenas aparecem como as grandes
vítimas de tal processo: a ideia de progresso se mantém quando ouvidos estes personagens?
De maneira geral, não. Exatamente porque estes empreendimentos são feitos a partir de
concepções de espaço, de tempo, de economia, de trabalho, de significados atribuídos à terra
que se chocam com aquelas predominantes na cultura tradicional.
É da intenção de ouvir os sujeitos que sofreram a construção de um grande projeto que
parte este trabalho. No caso, trata-se da construção do Projeto Especial de Colonização de
Serra do Ramalho (PEC-SR), construído pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma

1

Disponível em <http://www.pac.gov.br/energia/geracao-de-energia-eletrica> acesso em 24 de novembro de
2012.
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Agrária (INCRA), para abrigar a população desalojada pela barragem de Sobradinho, na
Bahia. Dizer que estes sujeitos são vítimas e que sofreram não significa considerá-los
passivos, este estudo se interessa exatamente pela construção deles a respeito do fenômeno.
Parte, portanto, do pressuposto de que os camponeses que já viviam na região da Serra do
Ramalho antes do PEC-SR construíram uma interpretação a respeito dele e que agiram
orientados por ela.
Esta curiosidade para dar voz aos camponeses da Serra do Ramalho numa pesquisa
surgiu do trivial exercício de ouvi-los no seu cotidiano, resulta da escuta de suas memórias,
captadas na convivência. O autor deste trabalho nasceu no PEC-SR filho de agricultores que
viviam como meeiros no município de Santana, Bahia. Em 1979 equipes do INCRA passaram
por aquele município cadastrando os interessados em adquirir um lote em Serra do Ramalho,
foi quando a família resolveu mudar-se. Este trabalho, portanto, tem muito da trajetória
pessoal do autor, em muitos momentos, constitui-se numa volta ao seu mundo de origem
agora revisitado com o olhar modificado pelas experiências de incipiente formação na área da
história. A tentativa é de fazer falar personagens que povoaram sua infância, desenvolvida
ainda numa tradição oral onde a memória tem papel central.
O fato decisivo para tal foi uma conversa de um senhor chamado Osório, em março de
2008. Ele chegou à Serra do Ramalho em 1976 vindo da cidade de Pilão Arcado, município
que, junto com Casa Nova, Sento Sé e Remanso, teve sua sede municipal e vários povoados
inundados com a construção da barragem de Sobradinho, pela Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (CHESF), na década de 1970. Como Osório, setenta e duas mil pessoas foram
atingidas; além das quatro sedes municipais, vinte e seis povoados foram inundados.
Conforme Sigaud (1988), o lago possui 4.214 Km² (Estrela (2004) fala em 4.500 Km²), uma
extensão de 350 Km com largura variando entre 5 e 40 Km; e uma capacidade de armazenar
34 bilhões de metros cúbicos de água.
O PEC-SR foi construído há setecentos quilômetros de distância de Sobradinho rio
acima (ver mapa 1). O Projeto emancipou-se politicamente em treze de junho de 1989, por
força da lei estadual 5.018, quando deixou de pertencer à cidade de Bom Jesus da Lapa. Este
estudo elegeu como marco temporal o período em que Serra do Ramalho existiu enquanto
Projeto Especial de Colonização; desde 1975, quando passou a existir apenas no papel, até
1989, época da emancipação. Hoje Serra do Ramalho é uma cidade que fica na margem
esquerda do rio São Francisco, em seu trecho médio, entre este rio e a serra homônima. A
regionalização oficial não coincide com aquela predominante entre os habitantes da região.
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Na concepção popular, a cidade integra o Oeste da Bahia, mas oficialmente ela faz parte da
região econômica do Médio São Francisco2 ou da microrregião de Bom Jesus da Lapa,
mesorregião do Vale São Franciscano da Bahia3. Esta continuidade entre o Oeste e o Médio
São Francisco deriva do fato de que, no passado, toda esta margem esquerda era conhecida
por Além São Francisco. Serra do Ramalho possui atualmente uma extensão de 2.593,4 km² e
uma população de aproximadamente 31.638 habitantes distribuída em vinte agrovilas
(identificadas por números) e mais de trinta povoados.

Adaptado por Alex Sandro Pereira

Mapa 1: Município de Serra do Ramalho e os municípios que tiveram suas sedes inundadas.

2
3

Conforme regionalização da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).
Conforme regionalização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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A conversa do senhor Osório naquele dia, depois de passar por vários temas, chegou
ao tempo da implantação das agrovilas. Lembrou da chegada das equipes sociais das agências
do governo em Pilão Arcado. Ele disse que seus conterrâneos, quando ouviam a notícia de
que era preciso mudar-se para as agrovilas, diziam: o que? Ir para a agrovila? Você tá doido?
Lá é o lugar do cativeiro! Vão tomar tudo que nós tem – dizia ele com o seu jeito bem
particular –, até nossas mulheres os homens do INCRA vão tomar! E desaguava num
manancial de risadas tão enfáticas quanto suas palavras, repetindo várias vezes o fato do
cativeiro e da perda das mulheres.
Chamou a atenção o fato de que os camponeses de Sobradinho construíram uma
interpretação sobre o PEC-SR, uma forma de ver esse fenômeno bastante independente do
prescrito pelas agências e fundamentada na cultura tradicional, principalmente nos seus
aspectos morais: a perda das mulheres, e o consequente rompimento com o casamento, e a
situação de cativeiro, uma condição de exploração do trabalho, são os argumentos com maior
força apelativa à resistência.
A independência desta interpretação ficou mais clara quando comparada à imagem do
PEC-SR prescrita pelas agências. Folhetos de propaganda guardados pela Comissão Pastoral
da Terra (CPT), da Diocese de Bom Jesus da Lapa, mostravam o Projeto exatamente como o
lugar do progresso e do desenvolvimento. Esta originalidade da interpretação camponesa
evidenciava o ponto de vista diametralmente oposto dos camponeses em relação ao progresso
e mostrava a importância da cultura tradicional na elaboração desta visão. Isto teria ocorrido
também no caso dos camponeses da Serra do Ramalho? Como os camponeses desta área
interpretaram o PEC-SR? Esta é a questão que deu origem a este trabalho.
A literatura acadêmica4 sobre o tema confirma o que disse o senhor Osório: a
recepção, pela população de Sobradinho, da ideia de deixar a área esteve longe de atender às
expectativas das agências do governo. Esta população, de maneira geral, negou-se a sair e
resistiu à mudança.
De acordo com Lídia Rebouças (2000) a investigação sobre a construção de barragens
no Brasil passou a fazer parte das preocupações dos cientistas sociais na década de 1980,
momento de intensas discussões políticas e econômicas sobre estes empreendimentos. Estas
investigações concentravam-se nas implicações sociais destes projetos. Há ainda vasta

4

Por exemplo: MARTINS-COSTA (1989), SIQUEIRA (1992), SIGAUD (1988), e principalmente ESTRELA
(2004).
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literatura produzida pelo Estado, que em sua maioria trata dos impactos ambientais das usinas
hidrelétricas. Esta autora detectou uma escassez de estudos sobre os projetos de
reassentamento destinados a alojar a população atingida.
Seguindo o caminho trilhado por Rebouças na análise da produção acadêmica, Ely
Estrela (2004) classifica as pesquisas nesta área. Uma primeira linha, segundo ela, privilegia o
estudo das relações dos camponeses-ribeirinhos atingidos por barragem com as autoridades,
descrevendo formas de resistência e diferenciando-os dos camponeses tradicionais. Esta linha
aponta a emergência de uma nova identidade política no Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) e privilegia a análise das reivindicações dos Atingidos.
Uma segunda linha estuda a identidade cultural dos grupos envolvidos e o caráter
contrastivo da identidade cultural das comunidades (camponeses, indígenas, etc.). Explora a
possibilidade de investigar a construção de identidades étnicas e religiosas em situação de
confronto.
Outra linha privilegia alguns grupos humanos quando estão em situação iminente de
mudança social. Busca compreender a especificidade da organização social dessas
comunidades, caracteriza as diversas condições sociais camponesas e seu modo de vida. Para
estes estudos, a organização social preexistente e as formas tradicionais de reprodução social
são fundamentais para compreender a reação dos atores sociais frente à imprevisibilidade dos
fatos.
A quarta linha apontada por Estrela (2004), a partir de Rebouças, privilegia o estudo
da estrutura fundiária na região da construção de barragens. Faz interface com discussões
sobre transformações do campesinato em relação ao avanço do modo de produção capitalista.
Estrela aponta duas linhas não citadas por Rebouças (2000). Em sua opinião, Ruben
Siqueira (1992), inaugura outra perspectiva ao analisar aspectos do confronto entre o Estado e
os camponeses-ribeirinhos privilegiando a memória dos atingidos. Neste estudo, os
camponeses não foram considerados vítimas passivas da ação do Estado. O autor mostra as
resistências cotidianas, entre elas a permanência na borda do lago.
Para Ely Estrela, Lídia Rebouças (2000) inicia outra linha de estudo ao tomar o espaço
como categoria norteadora do convívio de diferentes ordens culturais, diferentes
temporalidades e de rico imaginário em torno de um projeto de reassentamento. Mostra
diferenças, entre o Estado e os camponeses, na concepção de espaço e os diversos modos de
representá-lo.
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Pode-se dizer que Ely Estrela (2004) inaugura uma nova linha ao estudar a experiência
do deslocamento compulsório dos beraderos de Sobradinho no projeto de reassentamento de
Serra do Ramalho. Considerando o Estado e os beraderos como sujeitos históricos ativos, ela
evidencia as tensões sociais e diferenças culturais entre estes dois grupos, enfatizando o
processo de expropriação material e cultural ao qual os beraderos foram submetidos.
Uma olhada nos Anais do terceiro Encontro de Ciências Sociais e Barragens (ANAIS,
2010), mostra que a produção sobre o tema aumentou consideravelmente. E também que,
apesar de mudanças, este resumo da produção não se encontra desatualizado. É possível
verificar ainda que o interesse das pesquisas se voltou em grande parte para os
empreendimentos construídos na Amazônia. Os trabalhos apresentados neste Encontro foram
divididos nas seguintes sessões temáticas: planejamento, processos decisórios e estruturas
institucionais; conflitos sociais e organização das populações atingidas; populações indígenas
e remanescentes de quilombos; experiências de reassentamento, reparação e compensação;
desenvolvimento regional; cultura, memória e imaginário; impactos territoriais e ambientais;
questões fundiárias antes e depois das barragens; transnacionalização de conflitos em torno da
água e barragens. Esta distribuição dá ideia dos temas discutidos na área atualmente.
É possível verificar que o estudo sobre os projetos de reassentamento ainda não
desperta a atenção e que as pesquisas na área de história são bastante escassas. Neste
particular o PEC-SR é exceção, além do trabalho de Ely Estrela, Brancolina Ferreira (1980)
utilizou o caso do PEC-SR para discutir mudanças no capitalismo em meados do século XX,
expressas na necessidade de amenizar as situações de pobreza nos países subdesenvolvidos.
Maria Regina Xavier (2011), num estudo de memória e história, tratou da experiência dos
paraibanos em Serra do Ramalho. A presente pesquisa pretende combinar aspectos de
diferentes linhas de abordagem citadas acima. A organização social e suas formas de
reprodução anteriores à construção do PEC-SR serão consideradas fundamentais para a
compreensão das interpretações e reações. As diferentes concepções e representações do
espaço como categoria que mostram a convivência de diferentes ordens culturais é uma noção
importante. As “dissonâncias e descompassos” entre o Estado e os beraderos apontados por
Rebouças (2000) e reiterados por Estrela (2004), presentes nas interpretações do Projeto serão
o objeto. Principalmente a antropologia e a sociologia forneceram aportes fundamentais à
construção do objeto; trata-se de um trabalho de história, que ressalta a importância da
dimensão temporal na compreensão do fenômeno estudado, mas com abordagem
marcadamente interdisciplinar.
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Este rápido panorama da produção acadêmica sobre a construção de barragens deixava
claro, na execução destas obras, o confronto entre o Estado e o campesinato. É sempre um
momento de tensão entre estes dois grupos, pois coloca em relação interesses divergentes e
universos culturais diferentes. Assim, essas divergências tendem a aparecer também nas
interpretações.
O trabalho utiliza-se do conceito campesinato, postulando que a população habitante
da região da Serra do Ramalho antes do PEC-SR era formada por camponeses. Sem entrar nas
polêmicas que envolveram tal tema, cumpre apontar o seu sentido aqui. Segundo Klass
Woortman (1990), apesar da grande variedade de definições para o camponês, há um
elemento comum a todas elas: “o caráter familiar do trabalho”. Seria esta a característica que
particulariza o campesinato. Com tal definição Woortman procura distanciar-se de
“abordagens economicistas” pensando o campesinato em seus aspectos culturais com
singularidades que o forma como um tipo específico de sociedade.
Faltava, então, encontrar um conceito que sintetizasse aquilo que aparecia em folhetos
de propaganda do PEC-SR e aquilo que o senhor Osório dizia. O conceito encontrado foi o de
representação. Aqui ele será utilizado num dos significados definidos por Roger Chartier, “...
como dando a ver uma coisa ausente... faz ver um objeto ausente através da sua substituição
por uma ‘imagem’ capaz de o reconstituir em memória”

(CHARTIER, 1990, p. 20).

Consideremos que esta imagem substituta de um objeto encerra o jeito de ver e de apresentar
de quem a construiu. A representação como uma versão sobre o objeto, é neste sentido que
será entendida aqui. Assim, camponeses e agências representam o PEC-SR e estas
representações deixam ver conflitos.
De acordo com Peter Burke (2005), os historiadores passaram a se preocupar com
representações na França, no final da década de 1970, reagindo a uma crítica de Michel
Foucault à ideia de real predominante na história, que deixava de fora o que é imaginado.
Desde então se fez história das representações da natureza, das estruturas sociais, do trabalho,
das mulheres, do “outro”, etc.
O interesse dos historiadores pelas representações ocorreu num momento que pode ser
caracterizado como de deslocamentos na história. Deslocamento do interesse pelo estudo da
economia e sociedade para o da cultura; deslocamento do próprio conceito de cultura que
expandiu “para baixo”, incorporando a cultura popular, e “para os lados”, incorporando
folclore, medicina popular, etc. (BURKE, 2005); de uma aproximação com a sociologia para
uma aproximação com a antropologia; deslocamento de escalas, cujo melhor exemplo é o
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surgimento da micro-história; deslocamento na compreensão de categorias como classe, etnia,
gênero antes consideradas fixas, agora fluidas; do interesse pela produção para o interesse
pela recepção; do estudo dos acontecimentos para as atitudes, significados atribuídos e
representações.
Tais mudanças levaram os historiadores a repensar a relação da história com o jeito
clássico de fazer ciência. O conhecimento não é mais visto como estando num lugar qualquer
esperando que o historiador o encontre, a partir do uso do método correto (MONTENEGRO,
2010). Entre o conhecimento e o sujeito que conhece existe uma série de mediações e relações
que precisam ser consideradas. A ciência desvia seu interesse para esse conjunto de relações.
A noção de verdade, por exemplo – um ponto de disputa entre os camponeses e as
agências do Estado –, muda. Ela não pode ser considerada fora do mundo das relações sociais,
mas sim como uma construção social e histórica. É algo forjado a partir da teia de relações
que os sujeitos estabelecem e engendra as disputas que marcam a vida cotidiana. A verdade,
ou melhor, as verdades, são construídas a partir das inúmeras diferenças que compõem uma
determinada sociedade e não podem ser tomadas como algo que vale para todos da mesma
forma. As verdades contidas nas representações do PEC-SR trazem à tona a heterogeneidade
da sociedade que as construiu e colocam em evidência os conflitos. Assim, a ideia de
progresso aparece como uma entre outras possibilidades de interpretação.
Em vez de um confronto entre o que é verdadeiro e o que é falso, as representações
mostram estratégias de elaboração, maneiras de disseminação e as várias formas de recepção
de verdades pelos diferentes sujeitos. Disso resulta que entender o conteúdo das fontes como
representações leva o historiador a alcançar verdades historicizadas, não absolutas e sim
relativizadas, construídas a partir das contingências históricas do momento em que foram
construídas.
Esta compreensão também possui sua historicidade. Trata-se de interpretação típica de
uma época em que as ciências humanas fogem, por todos os meios possíveis, das sínteses,
rigidez das categorias e conceitos de compreensão do mundo a que foram afeitas por tanto
tempo. É uma época em que estas ciências se interessam pelas contingências, pelos processos,
pela fluidez das relações e categorias; e só têm olhos para as especificidades, as diferenças e
heterogeneidades que marcam cada sociedade humana – é o tempo do uso do plural.
Desde o primeiro momento ficou claro que os relatos orais teriam um papel central
como fonte. Recorrer à história oral foi uma escolha óbvia, entendendo-a como “uma
metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea
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surgida em meados do século XX...” (ALBERTI, 2006, p. 155). Trabalhar com a história oral
implica lidar com a memória. A discussão sobre este tema entre pesquisadores que trabalham
com história oral no Brasil tem buscado suas matrizes conceituais sobretudo em autores como
Maurice Halbwachs e Henri Bergson, e mais recentemente, Paul Ricouer. Da produção
nacional, a pesquisa de Ecléa Bosi (1994) tornou-se importante referência; e o Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), um importante centro de produção (ALBERTI, 2006). De uma
posição marginal, lutando para conseguir legitimação enquanto fonte confiável para o estudo
da história, a história oral estabeleceu-se definitivamente chegando ao ponto de Antônio
Montenegro (2010) rejeitar esta nomenclatura. Segundo ele, o termo história oral dá ideia de
uma especificidade que não existe, o termo história designa-a muito bem, sem necessidade do
adjetivo. Ou seja, história oral é história, tão legítima quanto outras formas de produção.
Da discussão em torno da memória, a partir da fonte oral, interessa a esse trabalho
principalmente um aspecto cuja origem os autores costumam buscar em Maurice Halbwachs,
qual seja, a sua vinculação social. É preciso, então, considerar que ao rememorar o passado, o
entrevistado é informado por múltiplas experiências, uma teia de significados, uma série de
acontecimentos; e que ele seleciona o que dizer, reelabora significados e interpretações. É um
“trabalho” que lida com o passado, mas é feito no presente, estabelecendo uma relação entre
estes dois tempos onde o presente desloca significados do passado. A memória deve ser
considerada um “trabalho ininterrupto de ressignificação do presente enquanto leitura a partir
de

um

passado

que

se

atualiza

enquanto

memória

informando

a

percepção”

(MONTENEGRO, 2010, p. 40). Quando conta uma história, o entrevistado não está
transmitindo informações puras, ele desloca sentidos e redefine significados. Os camponeses
entrevistados nesta pesquisa deixaram isso bem claro.
Montenegro lembra de um aspecto fundamental no trabalho com a memória. A ligação
entre passado e presente se dá no universo da ação: “todo esse movimento constante e
ininterrupto da memória, percepção, apreensão, interiorização, subjetivação é indissociável do
agir, de uma forma de ser no mundo...” (MONTENEGRO, 2010, p. 40). As lembranças dos
entrevistados são indissociáveis desse mundo da ação. Eles têm expectativas muito claras
quanto aos resultados que as entrevistas podem produzir. No caso do PEC-SR estas
expectativas aparecem, por exemplo, nas pendências até hoje não resolvidas: quem não
recebeu indenização, veladamente, demonstrou esperança que a entrevista pudesse ajudá-los a
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receber; alguns que têm a sua terra não regularizada, da mesma forma, esperam ter sua
situação resolvida.
É preciso lembrar também que as entrevistas são um encontro entre duas pessoas de
classes distintas. No caso das entrevistas com camponeses, muitas vezes, pesquisa é uma
noção desconhecida, daí o desencontro entre as expectativas do entrevistado e as do
pesquisador. Devemos considerar ainda que a subjetividade deste último também interfere nos
critérios de escolha dos entrevistados, na forma de condução e na interpretação da entrevista.
Tudo isso acaba interferindo no resultado final do trabalho.
Ressalta-se que este trabalho utilizou um único critério para escolher os entrevistados:
ser morador da região anteriormente à chegada do INCRA, com prioridade para os que
moravam há mais tempo; apesar disso, dois entrevistados não moravam em Serra do
Ramalho, mas viviam em municípios vizinhos. Embora se considere a importância de
critérios como condição social, gênero ou mesmo etnia, a sua observação acabou esbarrando
nas contingências do trabalho de campo. A identificação das pessoas que habitavam a região
antes do PEC-SR, o trabalho de aproximação e a gravação de entrevistas obedecem a um
ritmo de tempo nem sempre adequado ao ritmo de um curso de pós-graduação. Por isso
somente uma mulher foi entrevistada. Quanto ao aspecto da condição social, conseguiu-se
certa diversidade: há um grande proprietário, posseiros, empresário, presidente do sindicato,
pequenos proprietários.
A gravação das entrevistas foi orientada por um roteiro dividido em três partes: (i)
dados pessoais; (ii) região de Serra do Ramalho antes do PEC-SR; (iii) o PEC-SR. A primeira
parte procedeu à identificação do entrevistado; a segunda procurava elementos para a
reconstituição do modo de vida local, ressaltando os meios de sobrevivência e de
sociabilidade, as relações com o espaço, buscando construir uma cartografia das aglomerações
na região; na terceira parte voltou-se para o PEC-SR, desde a chegada das equipes das
agências com os preparativos, a desapropriação, até a vida na agrovila. Este roteiro passou por
adaptações para cada entrevistado, sendo explorado de acordo com a experiência de cada um
e não necessariamente as partes foram seguidas nesta ordem. Procurou-se fazer perguntas
mais gerais que dessem a possibilidade do entrevistado elaborar respostas longas, acreditando
que este procedimento é mais adequado para captar as interpretações. Mesmo assim,
perguntas mais pontuais foram utilizadas sobretudo quando o entrevistado era pouco prolixo.
O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Como parte
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do procedimento exigido pelo CEP-UFG, os entrevistados assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), um documento que visa proteger tanto o
pesquisador como os entrevistados. Uma das medidas apontadas neste documento é a garantia
do completo sigilo das informações e anonimato dos entrevistados. Para isso a medida
adotada nesta pesquisa foi a de utilizar nomes fictícios para todos os entrevistados citados.
A vinculação da memória com o mundo da ação também deve ser considerada no caso
das fontes escritas. A maioria das utilizadas neste trabalho foi produzida pela CPT, então,
também as fontes escritas dão a ver o PEC-SR a partir de uma visão dos camponeses. Estas
fontes são compostas por relatórios de visitas dos agentes pastorais às agrovilas, relatórios de
reuniões, correspondências enviadas aos órgãos oficiais, documentos assinados pelos
camponeses e produzidos em conjunto por eles e os agentes, etc. A principal fonte de
informação para a produção de tais documentos, portanto, foram os camponeses. Eles
mostram principalmente as versões dos camponeses e dos agentes pastorais.
As fontes da CPT sugerem ainda a incipiência do movimento de organização dos
camponeses no momento de construção das agrovilas. A maneira como são formuladas as
ideias, as análises da conjuntura denunciam um movimento que está se constituindo no
próprio processo de luta, a partir das diversas experiências. Um movimento que está
aprendendo com a prática o enfrentamento político.
Sobre as fontes oficiais, aquelas produzidas pelas agências governamentais, um
aspecto merece ser lembrado. As produzidas por outras agências que não o INCRA – por
exemplo: EMATER-BA (1985), CONSÓRCIO NORONHA-TAMS (s/d) – são bastante
críticas ao PEC-SR. Este alto nível de criticidade sugere uma relação no mínimo tensa
também entre as agências.
Ressalta-se que as diferentes formas de ver o Projeto, de alguma maneira, traduzem a
assimetria das relações entre os diferentes sujeitos. Não é demais lembrar que a barragem de
Sobradinho foi construída num período de recrudescimento da ditadura militar. De acordo
com Lygia Sigaud (1988), a CHESF não dispunha de um plano de esvaziamento da área a ser
inundada quando se decidiu pela construção da barragem. Houve uma indefinição quanto ao
destino da população rural atingida, que só foi resolvida depois de a obra da barragem já está
adiantada. Após estudos encomendados ao INCRA e à Associação Nacional de Crédito e
Assistência Rural da Bahia (ANCAR-BA), a CHESF não deixou para os camponeses a opção
de permanecer na borda do lago, desejo da maioria dos beraderos. Esta opção foi imposta
depois à Companhia pela resistência dos camponeses.
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Após o período de indefinição sobre o destino da população que habitava a área rural,
fez-se construir o PEC-SR. A desocupação da área da barragem se deu às pressas em função
do atraso na retirada da população e nas obras de construção das agrovilas. Muitas famílias só
saíram na última hora, com a água já inundando tudo, inclusive vários animais morreram
afogados. Em Serra do Ramalho os trabalhos começaram atrasados, só em 1975 é que o
governo decidiu pela construção do PEC-SR e escolheu o local. As obras de construção das
agrovilas só iniciaram em 1976, já que houve problemas no edital que terminou com a
contratação da HIDROSERVICE.
A construção do PEC-SR foi bem problemática. De saída, há uma correlação de forças
bastante desfavorável aos camponeses. Talvez em função disso, muito do que foi prometido
não foi efetivado, o Projeto foi precário quanto à infraestrutura e serviços oferecidos. Além
disso, ele foi construído dentro de uma concepção de mundo diferente da cultura camponesa
tradicional, feito na perspectiva de modernizar os camponeses que para lá se dirigissem. Tudo
isso criou uma conjuntura de conflitos de difícil solução entre camponeses e agências do
Estado que se desenrolou, como dito acima, numa correlação de forças desfavorável aos
primeiros.
As representações dão a ver tal conjuntura, elas são permeadas de conflitos. É certo
que aqueles apontados pela literatura também se verificaram em Serra do Ramalho. Esta
pesquisa pretende estudar a forma como os diferentes sujeitos, sobretudo os camponeses,
viram o PEC-SR, entendendo que aí também há conflito. O estudo das formas de interpretar o
Projeto ganha relevância quando se considera que as ações dos sujeitos foram orientadas por
elas.
Nas fontes coligidas neste estudo, especialmente nos relatos orais, aos poucos, vai se
delineando as fraturas entre o mundo tradicional e o mundo proposto pela ideia de progresso;
de forma que os dois apresentam-se como irredutíveis. O mundo do progresso estrutura-se
primordialmente em torno da produção material, da segmentação da vida, do numérico; seu
valor é o valor de troca. O mundo tradicional fundamenta-se num modo de vida que integra
aspectos materiais e imateriais; o mundo da produção é regido por concepções estruturantes
de uma ordem moral que atribui valor e determina lugares para pessoas, coisas, fenômenos,
acontecimentos, etc.; seu valor é o valor de uso. Esta irredutibilidade entre o mundo do
progresso e o tradicional é a principal fonte dos conflitos desencadeados com a construção do
PEC-SR.
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Pode-se dizer que a interpretação e ação dos camponeses encontraram na ordem moral
o seu fundamento. Postular o conteúdo moral da visão e ação camponesa não significa
negligenciar os aspectos políticos e sociais tão presentes neste processo, pelo contrário,
significa descortinar um tipo de ação política diferente daquilo que se convencionou pensar
como tal. Os camponeses têm um modo particular de fazer política já que suas ações
interferem no curso dos acontecimentos e, de alguma maneira, encaminha-os para a garantia
mínima de seus interesses.
O que se apresenta neste trabalho, então, é a forma como este grupo social interpretou,
viveu (sofreu) e reagiu a este acontecimento. Não é demais lembrar que a principal matriz dos
estudos sobre a moralidade campesina se constituiu a partir de estudos feitos no contexto de
lutas em torno do mercado, entre a cultural tradicional e o liberalismo na Inglaterra (NEVES,
1998). As concepções morais tradicionais em vários momentos significam um importante
adversário para o progresso. Os camponeses, ao colocarem em prática apelos morais, dão a
ver que a construção de uma usina hidrelétrica ou outra obra desta natureza é um
acontecimento muito mais complexo do que é apresentado pelo discurso oficial e pelos meios
de comunicação. O progresso deve ser medido só pelos avanços materiais que proporciona?
Aspectos imateriais como saberes, formas de sociabilidade e solidariedade, valores, costumes,
instituições, etc. não interessam para a sociedade?
O texto foi dividido em três capítulos bastante interdependentes. O primeiro volta a
sua atenção para as representações do passado da região da Serra do Ramalho antes do PECSR. Busca reconstituir o modo de vida local sublinhando a continuidade e integração entre
seus elementos materiais e imateriais. Esta volta ao passado é justificada por ser também ela
um ponto de disputa entre as concepções das agências e as concepções camponesas. A
intenção é que sirva de base para a análise no último capítulo da estratégia do Estado de tentar
apagar este passado, promovendo uma homogeneização do tempo em que o PEC-SR aparece
como lugar novo; e por outro lado, os camponeses se voltam para este passado através da
lembrança, ressaltando seus múltiplos sentidos, o que os leva a construírem significados
distintos para o PEC-SR.
No segundo capítulo, a atenção se volta para o PEC-SR e suas representações pelas
agências do governo, pelos camponeses e pela CPT. Busca descrever a materialidade do
Projeto colocado em prática. Com isso, ressalta as distâncias entre o que foi pensado, ou
melhor, prometido, e o que foi efetivado. Discute também a lógica a partir da qual o Estado
planejou as agrovilas. Então, a comparação entre o Projeto descrito neste capítulo com o
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modo de vida local exposto no anterior, deixa claro as distâncias entre o PEC-SR e o mundo
tradicional.
O contraste entre o passado da Serra do Ramalho e o PEC-SR é analisado no terceiro
capítulo. A análise parte do pressuposto de que se trata do contraste entre o mundo tradicional
e o mundo do progresso. Busca pensar as representações enquanto ideias indissociáveis da
prática, e como tal, políticas. Assim, traça um quadro dos conflitos desencadeados com a
construção do PEC-SR através da exposição dos diversos significados a ele atribuídos.
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CAPÍTULO I
SERRA DO RAMALHO ANTES DE SERRA DO RAMALHO

A construção do PEC-SR significou uma importante ruptura na vida dos camponeses
que habitavam a região. As entrevistas deixam claro que Serra do Ramalho como uma
unidade territorial foi uma criação do INCRA. Antes da implantação do PEC-SR este nome
estava restrito à região da serra e significava apenas um acidente geográfico. Antônio,
morador do povoado de Taquari5, diz que “Serra do Ramalho foi depois do INCRA, que o
INCRA fez a medição aí colocou esse nome de Serra do Ramalho. Aqui gente conhecia só por
Taquari mesmo...” Cada povoado tinha seu nome, constituindo-se na referência espacial da
qual originava identidades e sentimentos de pertencimento. Cada povoado era um lugar
diferente do outro, “aqui tinha Taquari, Tabuleiro, aí em cima o Coqueirinho e aí vai por
diante, Capoeira, vai subindo aí direto”. Os entrevistados da beira do rio dizem que lá se dava
o mesmo. Antenor, que morava na cidade de Paratinga, diz que ouvia falar no Ramalho, “...
mas não tinha um lugar certo que era Ramalho”. Lá em Paratinga costumavam falar: “cadê
fulano? Tá pro Ramalho. Mas Ramalho tinha muitos lugar, né, muito lugar”.
A área onde foi construído o PEC-SR está entre o rio São Francisco e a Serra do
Ramalho. Apesar de pouco povoada, a região abrigava, de acordo com Bursztyn (1988), cerca
de mil famílias; Ely Estrela (2004) fala em seis mil pessoas aproximadamente, relatório do
INCRA de 1983 cita 980 famílias.
Esta região divide-se em três espaços com características geográficas e históricas
distintas. As margens do São Francisco são habitadas já há muito tempo, a memória local não
consegue precisar a origem dos povoados ali; a população negra é predominante, é bastante
provável que essa área tenha abrigado quilombos no passado. A microrregião de Bom Jesus
da Lapa registra, no Vale do São Francisco, a maior concentração de comunidades
quilombolas identificadas na Bahia (ESTRELA, 2011). O “pé da serra” era também povoado
antes da construção das agrovilas, mas, ao que tudo indica, em menor quantidade que a beira
do rio e teve colonização bem mais recente; não foi possível encontrar ninguém que se
lembrasse de morador na área anterior à década de 1950. O espaço entre o rio e a serra, na
época da chegada do INCRA, era pouco povoado, abrigava alguns povoados, estava

5

O nome oficial deste povoado é Taquarinópolis, mas popularmente ele é conhecido como Taquari.
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dominado por fazendas. Com a construção do PEC-SR, as agrovilas ficaram localizadas nesse
último, a beira do rio e a serra transformaram-se em áreas de reserva.
O passado anterior à construção do PEC-SR aparece como objeto de disputa entre
camponeses e o INCRA. Uma estratégia utilizada na propaganda do Projeto foi a tentativa de
apagá-lo, apresentando Serra do Ramalho como um lugar novo, voltado para o futuro. Deste
ponto de vista, o PEC-SR representava o marco inaugural de um novo tempo, o tempo do
progresso, onde os camponeses iriam inserir-se na vida moderna. Os camponeses, por sua vez,
recorrem a esse passado como principal fonte para interpretação dos acontecimentos inéditos.
E este passado lembrado, que fornece elementos para os posicionamentos em relação ao PECSR, confronta-se com a tentativa das agências de apagá-lo, trazendo versões que mostram
limitações no alcance do discurso e das ações governamentais. Há duas Serra do Ramalho em
disputa: uma do INCRA e outra dos camponeses. Assim, esta volta ao passado permite
relativizar a noção de progresso, uma vez que a vida anterior ao PEC-SR estruturava-se em
outra lógica em relação à prescrita por esta noção.
Os camponeses contam uma história do lugar onde, mais do que notícias objetivas
sobre como era a região da Serra do Ramalho antes do PEC-SR, aparece a forma como eles
sentiram e vivenciaram a implementação das agrovilas. Confrontar estas memórias com
pesquisas sobre a região permite-nos aproximar com alguma segurança da trajetória histórica
destes camponeses na área. O resultado é a caracterização de um modo de vida com
concepções de espaço, tempo, trabalho, etc. bem diferentes das preconizadas pela noção de
progresso. Aí parece está pistas para explicar tantos conflitos entre camponeses e agências.

1. UMA COLONIZAÇÃO EM DUAS ETAPAS
A área desapropriada para a construção do PEC-SR possui dois espaços
completamente distintos quanto às suas características físicas e históricas. As margens do rio
São Francisco são habitadas já há muito tempo, a memória dos moradores não registra com
precisão as origens. Já as áreas distantes do rio até a serra têm colonização bastante recente,
sendo difícil encontrar registros anteriores aos anos 1950. João divide a área em três partes: “o
beiço do rio” ou “carreira do rio”, “o centro das matas” e “a serra”.
Antônio diz que seu pai veio da cidade de Paratinga por volta de 1952 e foi morar no
Mamonal, uma fazenda que ficava na região onde hoje está a agrovila 12. Depois mudou-se
para um povoado chamado “Tumarim” (Tamarindo), antigo “João Neves”, e mais tarde
comprou sua terra no Taquari. João afirma que conhece a região desde 1950, mas mudou-se
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definitivamente em 1955 para o lugar chamado Olho d’Água. Chegou ao mesmo tempo que o
senhor Apolônio6, chefe da aldeia Pankaru, um grande amigo seu. Conta que a região, bem
mais antigamente, era habitada por tapuios, estes foram embora e várias pessoas tomaram
conta da área, ele inclusive. Lembra-se do senhor Paulo Machado7 como um representante da
Serra do Ramalho e o descobridor de Taquari: “um povoado muito elevado”.
Marta chegou à Serra do Ramalho por volta de 1950, com oito anos de idade. Sua
família veio de Sítio do Mato, na beira do rio São Francisco, e foi morar no povoado do
Pimenta, próximo ao Taquari. Muito tempo depois mudaram-se para a Fazenda Roberto.
Várias famílias migraram de Sítio do Mato junto com a sua. Esse pessoal veio fugindo
principalmente das enchentes e da fome: “a gente passava fome nesse meio de mundo aí”.
Eram verdadeiros pioneiros, conta que na região havia muita malária. Quando sua família
chegou ao lugar onde se formou o povoado de Taquari,

era mata, era mata! A gente entrou ali, que foi a família do velho Paulo com esse
povo todo que eu tô falando, né, eles entrou ali e aí foi construindo e veio chegando
gente e foi chegando gente cada vez mais, né, mas eles vieram primeiro de que nós.
Os homens vieram primeiro pra pô roça, pra depois ir buscar a família, né.

Com o tempo o povoado foi crescendo, construíram igreja e passaram a receber a visita dos
padres, que vinham de Bom Jesus da Lapa.
Dona Marta conta que nesta mesma época surgiram outros povoados onde hoje se
encontra a agrovila 06. Esta área “era só assim tipo como se fosse fazenda”, era um ponto de
pouso dos viajantes que iam para Bom Jesus da Lapa, “tipo retirero, sabe”. Nessa região,
conhecida como Lagoa do Sabino, havia várias localidades: “tinha Bela Vista, Nova Vista,
Boa Esperança... Campo Alegre que é onde era a fazenda de Liodorado, que mora na Lapa”.
Cada localidade dessa tinha um dono; “esses lugar tudo era lugar que era desse tempo de
quando quase a gente abriu Taquari porque ali foi fazendo, aquele povo foi morando...
gostava daquele lugar ali eles media e fazia as moradia, né, e ali ia chegando gente, cada um
ia tirando seu pedaço de terra e ia plantando”. Marta casou-se em 1964 e mudou-se com seu
esposo para Boa Esperança.

6

A trajetória de Apolônio e da aldeia Pankaru na Serra do Ramalho foi estudada por Ely Estrela (2010); ver
também ESTRELA, Ely. Pankaru (verbete). Disponível em <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/pankaru>
acesso em 23 de janeiro de 2013.
7
Paulo Machado foi lembrado por todos os entrevistados da região da serra como o descobridor do Taquari. É
lembrado também como um caçador de onça.
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João conta que em Olho d’Água, tinha em torno de dez famílias, moravam todas a
uma boa distância da outra e viviam “tudo de caçada tipo índio mesmo, né”. Esses primeiros
moradores vieram de vários lugares. Havia gente de Arco Verde em Pernambuco, Barreiras,
Santa Rita de Cássia, Piauí, “muita gente de Irecê” na Bahia. E gente também da região, de
Bom Jesus da Lapa e Sítio do Mato. Segundo ele, as pessoas procuravam a Serra do Ramalho
interessados na caça, “que gato pintado naquele tempo aqui tinha quenem bode de fazenda”.
O couro do gato era bastante valorizado, vendido em Bom Jesus da Lapa.
Os povoados da beira do rio são bastante antigos. Quanto ao povoado de Boa Vista, o
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) diz não saber precisamente quando
surgiu. Sabe que foi o primeiro a se desenvolver e depois apareceram os demais8. Afirma que
o seu pai nasceu em Boa Vista e morreu com cento e seis anos. Esforçando-se para lembrar,
Hélio informa que seu bisavô chegou ao povoado de Carrapato por volta de 1898. O seu avô,
Manoel Gomes Filho, tinha uma fazenda chamada Mulungu que ficava onde hoje está a
agrovila 04. Ele nasceu em 1903 já nesta região. A mãe de Hélio chegou em 1950 vinda da
cidade de Riacho de Santana.
A presença dessa população na Serra do Ramalho faz parte de um segundo momento
da colonização da região. O primeiro momento deu-se com a expansão das bandeiras. Tal
colonização se fez associada à pecuária extensiva, de tal modo que o São Francisco foi
chamado de rio dos currais. Segundo Capistrano de Abreu (1960), no vale do São Francisco,
os currais reuniam de duzentas até mil cabeças de gado; e havia fazendas que tinham tantos
currais que chegavam a ter de seis mil a quinze mil cabeças.
Conforme Donald Pierson (1972, T. I), em 1663, Antônio Guedes de Brito, o senhor
da famosa Casa da Ponte, obteve concessão de terras que se estendiam pela margem direita do
São Francisco por 160 léguas, desde sua residência em Morro do Chapéu, até as cabeceiras do
rio das Velhas. Ele partiu do Morro do Chapéu com duzentos homens, combateu indígenas e
fundou, num ponto perto de onde está Bom Jesus da Lapa, uma fazenda conhecida por
Itaberaba.
Pierson nos dá notícia de diversas bandeiras que saíram de Salvador e chegaram ao
vale do São Francisco. Em 1792, Francisco José Teixeira descobriu ouro no rio das Éguas,
perto do ponto onde hoje fica a cidade de Correntina “... e logo a área foi invadida por

8

O município de Serra do Ramalho vive, atualmente, o processo de institucionalização de uma memória
segundo a qual Boa Vista teria sido o primeiro povoado da beira do rio naquela região.
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mineradores de ouro vindos de Goiás. Considerável conflito desenvolveu-se, até que a corte
portuguesa decidiu que a área era baiana e os baianos sobre ela exerceram completo domínio”
(PIERSON, 1972, T. I, p. 248). Dessa descoberta veio um breve surto de crescimento que fez
surgir os povoados que deram origem as atuais cidades de Correntina, Santa Maria da Vitória,
Santana (SOUZA, s/db).
No começo do século XVIII, Manoel Nunes Viana e um capitão-mor das entradas no
São Francisco, Domingos Neto Pinheiro, estavam estabelecidos em Carinhanha; nessa época a
região já estava bastante pacificada e aumentava a assimilação indígena (PIERSON, 1972). O
desbravamento das margens do São Francisco já estava completo. Muitos paulistas migraram
para o trecho entre Carinhanha e Juazeiro. No início do século XVIII havia arraiais
fortificados de paulistas em Manga, Santa Rita (Carinhanha) e Barra (PIERSON, 1972).
Muitos currais foram estabelecidos em locais distantes. Em função disso, tornaram-se
virtualmente autossuficientes (PIERSON, 1972). Desenvolveu-se uma cultura bastante
particular onde o couro dos animais era usado para quase todas as necessidades. Daí surgiu a
denominação de “civilização do couro”. José Evangelista de Souza (s/db) viu certo
preconceito nessa qualificação. Os currais do São Francisco encontraram mercado em
Salvador e Recôncavo; também abasteciam as áreas mineradoras, cujo surgimento significou
um estímulo (PIERSON, 1972). Goiás também passou a ser abastecido de carne pelos currais
são franciscanos (ABREU, 1960).
Erivaldo Fagundes Neves (2003), estudando a região do Alto Sertão da Bahia, cujos
limites, a oeste, encontram-se no rio São Francisco, rompeu com uma explicação que
considerava a economia do sertão baseada exclusivamente na produção pecuária. Ele
demonstrou a importância das policulturas cerealíferas e do algodão para a economia daquela
região, sustentando que estas culturas representaram para o sertão o que a cana, a mandioca e
o tabaco significou para o litoral. Deriva daí outro aspecto importante em sua obra: a
concepção de economia de subsistência. Longe de uma produção isolada esse tipo de
economia possui formas de integração que a liga ao mercado. Claro está que esta
interpretação abre perspectivas novas para estudar as sociedades do sertão, que podem ser
apreendidas de forma mais complexa percebendo inclusive experiências históricas de sujeitos
antes invisíveis para a historiografia.
As fazendas e currais constituíram-se em núcleos de povoamento do vale do São
Francisco. Em torno de vários deles surgiram povoados. A mesma coisa ocorreu com as
estradas de bois que, além de vias de transporte e comunicação, propiciou o aparecimento de
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povoados em suas margens: “... a população do Vale nos primórdios do período de
povoamento tendia a ser encontrada em grande parte nos caminhos ou perto deles”
(PIERSON, 1972, T. I, p. 285).
Com o esgotamento do ouro em Minas Gerais, muitos de seus habitantes
estabeleceram currais ao longo do rio. Mas este esgotamento e ao mesmo tempo o declínio
dos engenhos de açúcar no litoral, levou as fazendas da área do São Francisco a, também,
declinarem. Na opinião de Pierson, as mudanças deixaram principalmente o trecho médio do
rio bastante isolado, “como até hoje ainda se encontram algumas de suas partes...”
(PIERSON, 1972, T. I, p. 274).
Esta ideia de isolamento do médio São Francisco é recorrente em importantes
pesquisas sobre a região. O vale teria ficado isolado sobretudo a partir da crise da mineração.
Tal situação, em certos aspectos, se agravou com a opção do governo pela construção de
estradas no século XX. Este isolamento é apontado como responsável pela formação de uma
cultura bastante característica. Lygia Sigaud, falando sobre a região de Sobradinho, afirma
que o modo de vida tradicional “atravessou sem grandes transformações quatro séculos de
colonização” (SIGAUD, 1988, p. 84).
Lídia Cardel (2012) vai buscar em Euclides da Cunha a origem da noção de
isolamento do homem sertanejo que teria moldado o pensamento social brasileiro. Segundo
esta autora, esta ideia não se confirma numa análise social e científica mais ampla. Ela mostra
que a migração “para São Paulo” exerce uma função importante na reprodução da
organização do trabalho familiar: a de não permitir o parcelamento da terra de trabalho
através da divisão por herança, garantindo, assim, a unidade da terra. Uma das dimensões de
território vividas pelas comunidades que ela estuda é a do território circulatório, o constante ir
e vir de sertanejos para cidades do sul/sudeste.
Toda a área da margem esquerda do São Francisco – o além São Francisco – que hoje
integra a Bahia, foi alvo de intensas disputas com Pernambuco. A presença pernambucana
manteve-se até 1824 quando ela foi desligada definitivamente do controle pernambucano,
passou ao domínio de Minas Gerais e em 1827 foi integrada à Bahia. Mas apesar disso, os
baianos sempre tiveram importante atuação na região.
Talvez a característica que mais tenha chamado atenção dos estudiosos na população é
o seu traço mestiço. Pierson (1972) e Teodoro Sampaio (2002), por exemplo, enfatizaram
isso. A presença da população negra é marcante, principalmente nos povoados da beira do rio.
Como já assinalado, a microrregião de Bom Jesus da Lapa apresenta um grande registro de
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comunidades remanescentes de quilombo. José Evangelista de Souza (1989, 1988, s/db)
encontrou nos costumes do povo que estudou uma série de indícios de reminiscências das
culturas indígenas e africanas. Vários objetos materiais, ainda muito presentes na memória
das pessoas que ele entrevistou, atestavam a presença indígena. Na margem esquerda os
colonizadores encontraram uma resistência maior dos “tapuios”.
Ao que tudo indica, a área onde se construiu o PEC-SR manteve-se não colonizada em
meio ao processo de colonização. Em 1879, Teodoro Sampaio subiu o morro de Bom Jesus da
Lapa e de lá de cima descreveu a paisagem que viu. Sobre o lado onde fica Serra do Ramalho
ele escreveu: “... para o poente, nada ou simplesmente o indefinido de uma bruma que se
alevanta de um solo sem relevo...” (SAMPAIO, 2002, p. 136). Segundo Pierson (1972, T. II),
especialmente a margem esquerda do São Francisco apresentava as mais baixas densidades.
“A área situada entre Carinhanha e os tributários do Corrente e entre o São Francisco e uma
linha traçada ao sul de Santa Maria da Vitória até um ponto a oeste de Carinhanha é
virtualmente desabitada salvo ao longo das margens dessas correntes e dos seus afluentes”
(PIERSON, 1972, T. II, p. 12). Esta parte do Vale, uma grande planície interrompida somente
pela Serra do Ramalho, era desconhecida da maior parte dos moradores de outros locais
(PIERSON, 1972). Em 1945 havia apenas uma estrada de tropas que cruzava a Serra do
Ramalho entre Carinhanha e Santa Maria da Vitória passando por dois povoados: Ramalho e
Descoberto (PIERSON, 1972).
O povoado do Ramalho é uma importante referência na memória dos entrevistados de
Souza. Lembrado como o primeiro núcleo na região, teria iniciado como uma aldeia de índios
que se retiraram para a serra com a chegada dos bandeirantes, principalmente Manuel Nunes
Viana, que se tornou o foreiro da Casa da Ponte.
Na opinião de José Evangelista de Souza, a ocupação atual da margem esquerda do
São Francisco deu-se a partir do final do século XIX e no início do XX. Esta região era vista
como uma espécie de um Oasis pela população da margem direita oriunda da região das
lavras diamantinas da Bahia em crise pelo fim da exploração do ouro e do diamante e pelas
inclementes secas (SOUZA, s/db). Essa população veio de cidades como Paramirim, Rio do
Pires, Macaúbas, Igaporã, Riacho de Santana, Caetité. No imaginário popular, a região de
Cocos, rica em nascentes, representava este Oasis, mesmo que não se fixassem lá, as pessoas
saiam da margem direita dizendo que iam para Cocos.
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Souza (1991, s/da) mostra um percurso de colonização onde estas famílias oriundas da
margem direita colonizaram, primeiro, territórios do antigo município de Carinhanha9,
sobretudo Cocos, e depois, foram avançando sobre áreas desabitadas, desbravando o que hoje
é a cidade de Feira da Mata e povoados do atual município de Carinhanha, próximos à divisa
com o município de Serra do Ramalho, que foram destruídos com a construção das agrovilas.
Este percurso sugere que até as primeiras décadas do século XX a área onde se construiu o
PEC-SR não era habitada, a não ser na beira do rio. Com os dados encontrados nesta pesquisa
é possível dizer que a colonização na área que hoje compreende o município de Serra do
Ramalho deu-se, sobretudo a partir dos anos 1950.

2. ESTRUTURA FUNDIÁRIA
Quanto à questão fundiária, a memória camponesa registra uma situação curiosa. Por
um lado, relacionam a região da Serra do Ramalho com a liberdade, as terras não tinham
dono, eram desocupadas, foram chegando e se instalando; não reconhecem a presença de
senhores da terra ou patrões, alguns falam em terras públicas. Por outro lado, reconhecem que
a terra tinha dono, falam de grandes latifúndios e dos fazendeiros, citam conflitos e mortes
provocadas pelas disputas por terra.
Este aparente desencontro de informações remete à situação vivida por esses
camponeses. Para Bursztyn, “as terras, situadas nos municípios de Bom Jesus da Lapa e
Carinhanha, entre a Serra do Ramalho e o Rio São Francisco, tinham uma situação jurídica
pouco clara” (BURSZTYN, 1988, p. 23). Ely Estrela acredita ser impossível reconstituir a
história da propriedade na região após a fragmentação da sesmaria da Casa da Ponte, da
família Guedes de Brito. “Tudo indica que algumas áreas caíram em comisso, isto é, voltaram
ao domínio do Estado em virtude de os concessionários não terem cumprido as condições da
doação” (Estrela, 2004, p. 176).
Da memória camponesa é possível depreender a existência de uma multiplicidade de
condições em relação à terra. Serra do Ramalho abrigava uma grande quantidade de posseiros.
Zé Catarino, Marta, João, por exemplo, foram muito claros quanto a isso. Afirmam que as
pessoas chegavam e se apropriavam das terras. Muitas dessas áreas pertenciam a fazendeiros,
mas estes jamais chegaram a explorá-las. Havia, também, na região, vaqueiros que

9

Conforme Souza (1988), o município de Carinhanha abrangia toda a área hoje ocupada pelos municípios de
Correntina, Santa Maria da Vitória, Cocos, Malhada, Santana, Coribe, Canápolis, Serra Dourada. Depois do
trabalho de Souza ainda surgiu nesta área as cidades de São Félix do Coribe, Jaborandi e Feira da Mata.
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trabalhavam nas fazendas, médios e pequenos proprietários, além de diaristas em épocas mais
recentes. Alcino diz que em 1972, quando chegou, a área da serra já era “posseada” por vários
posseiros e o “baixio”, ou seja, a área onde se construiu as agrovilas, era dominado por
latifundiários que criavam gado. Mas havia também muita mata ainda.
Na estrutura fundiária concebida pelos camponeses, grandes latifúndios, médias e
pequenas propriedades, posses, áreas públicas dividem o espaço. Levantamento feito antes da
desapropriação revelou “que 38% dos agricultores são posseiros, 24% são proprietários, 19%
são agregados, 17% são simples ocupantes e 2% não declararam sua condição”
(HIDROSERVICE apud ESTRELA, 2004, p. 176). É curioso que a figura do agregado, tão
forte na memória dos camponeses da região de Sobradinho, em Serra do Ramalho é pouco
lembrada. Os trabalhos do INCRA na região culminaram com a desapropriação de sete
grandes fazendas: Barra, Boa Vista, Palma, Volta de Cima, Porto Alegre, Pituba e Várzea
Grande (INCRA, 1994).
Sobre o Oeste da Bahia, Antônio Freitas afirma que se trata de

uma região dominada pela grande propriedade, mas onde os seus próprios donos não
sabiam precisar o seu real tamanho, delimitá-la, construir cercas que marcassem os
seus domínios... A terra, apesar de ‘livre’, tinha dono, e todos sabiam e respeitavam.
Os seus ‘senhores’... construíram e demarcaram um conjunto de relações que os
tornaram proprietários do público e do privado, encarados como um conjunto,
administrados como se assim fosse (FREITAS, 1999a, p. 60-61).

Na Serra do Ramalho essa imprecisão no tamanho das propriedades parece ser um dos
motivadores de conflitos.
A grilagem é um fenômeno bem vivo na memória popular. Alcino conta que os
fazendeiros vinham de fora, compravam “uma possezinha, ia lá no cartório trambicava um
mundo de documento e tomava de conta das terra, era assim, eles vinha de fora”. Os
fazendeiros compravam os “direitos” de posse bem barato e as pessoas que vendiam iam
ocupar outras áreas. Um entrevistado disse que muitos fazendeiros matavam os posseiros que
estavam em suas áreas e os que eram contratados para trabalhar; conta que na fazenda
Mamonal chegou a morrer muito trabalhador. A década de 1960 parece ter sido especialmente
violenta. Outro entrevistado lembra de um fazendeiro do sul da Bahia que mandou passar o
trator por cima da casa de posseiros. Um terceiro entrevistado contou que na década de 1970
vários fazendeiros chegaram na região. Um deles comprou as terras de seus vizinhos e ele
ficou ilhado, sofrendo várias formas de pressão para que vendesse a sua terra, também.
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Donald Pierson (1972), embora reconheça a falta de medição e registro adequados,
afirma que Bom Jesus da Lapa era o município onde havia as maiores propriedades em
tamanho; em média mediam 4.447 hectares. Este autor diz que, em 1817, Saint Hilaire
observou que as fazendas no semiárido eram de “dois verdes”, ou seja, possuíam áreas de
caatinga e área de brejo; Pierson confirmou isso em sua visita a Bom Jesus da Lapa. Nesta
cidade “... os proprietários em geral possuem fazendas desse tipo, bastantes grandes para
dispor de terras de ambas as qualidades...” (PIERSON, 1972, T. II, p. 343). As terras de
Francisco, que afirma ter sido proprietário de nove mil hectares em Serra do Ramalho, iam da
beira do rio à serra, ou seja, abrangiam áreas de brejo e de caatinga; eram de “dois verdes”.
Alguns entrevistados reclamaram que os fazendeiros queriam mandar da beira do rio até a
serra, não reconhecendo legitimidade para tal.
Ainda de acordo com Pierson, havia quatro formas de se adquirir o direito de usar a
terra no vale do São Francisco: pela posse, por acordo de arrendamento, permissão pelo dono
ou através de mera ocupação. Na época de sua pesquisa, eram três os meios de se conseguir o
título da propriedade: herança, compra ou posse pacífica por determinado período.
Pierson registra uma grande ocorrência de posseiros em todo o vale. Afirma que a sua
presença era muitas vezes conhecida do proprietário e ocorria com sua permissão tácita ou
formal; às vezes o proprietário desconhecia. Ele constatou que era costume entre os posseiros
do vale são franciscano não se fixar na terra, bem como não se preocupar com o título de
propriedade. Uma família podia instalar-se em área onde não havia morador ou comprá-la de
um posseiro anterior; “mesmo que o proprietário lhe conheça a presença e não a veja com
bons olhos, não é provável que a expulse ou mesmo que construa cercas para dificultar-lhe o
uso da terra” (PIERSON, 1972, T. II, p. 354), já que muitas vezes se tratava de área que não
usava e não pensava em aproveitá-la.
Apesar de bastante problemática esta afirmação, entre outros aspectos, apaga o caráter
conflituoso tão marcante da relação com a terra na região, ela coincide com o que disse
Francisco. Ele afirmou conhecer a presença de muitos posseiros em sua terra, mas “nunca me
incomodava não, quando eu precisava do terreno... e outra coisa, precisava pra que? Eles
tinham aqueles circulozinhos deles, pronto, o gado comia solto, eles é que cuidavam, era bom
porque eles cuidavam do gado pra gente [risos]”.
A prática dos posseiros nos gerais para se assenhorear da terra, muito provavelmente
se repetia na Serra do Ramalho.
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Nos Gerais... ao chegar a uma nova zona, o indivíduo pode meramente ‘roçar um
pedacinho’, como dizem os informantes, a fim de indicar a posse, isto é, pode
simplesmente mexer um pouco no chão com a enxada. Ou apenas ‘lavrar o pau’, isto
é, cortar a casca de árvores próximas como marca, ou como ‘sinatura de brejo’.
Pessoas que chegam posteriormente, observando as indicações de posse, continuam
até encontrar outro promissor pedaço de terra (PIERSON, 1972, T. II, p. 354).

Francisco conta que na década de 1960 promoveu mudanças na administração da
fazenda. Até então era um terreno mais ou menos abandonado, o gado era criado solto, não
havia a preocupação de cultivar a terra. O seu pai criava em torno de duzentas cabeças de
gado, que ficavam sob os cuidados dos vaqueiros. Pagava-os no sistema do quarto, ou seja,
para cada quatro bezerros nascidos um era do vaqueiro. Ele começou a remunerar o vaqueiro
de forma diferente: pagava em dinheiro mais mantimentos; para serviços como roçagem ou
derrubada contratava diaristas. Francisco diz que o vaqueiro vivia na terra e podia produzir o
que quisesse contando que formasse pasto e desocupasse a área quando precisasse. Havia
pesca em pequena escala, sobre a qual ele não tinha participação alguma, tudo que o vaqueiro
e sua família pescavam era deles. A pesquisa de Pierson mostra que as relações descritas por
Francisco seguem o roteiro dos costumes da região. As mudanças na década de 1960
inclusive. Na década de 1950 Pierson já percebeu-as em curso.

3. MODO DE VIDA
As casas da região, tanto na beira do rio quanto na serra, eram de pau-a-pique, taipa ou
enchimento, com cobertura de palha de coco ou “casca de pau”. Catarino descreve como fazia
a casa de enchimento: “cruza umas vara aqui, marra com cipó e bate de barro”. O telhado era
de casca de pau d’arco. Zeca, até hoje, mora numa casa de taipa no povoado da Pituba e
vários de seus vizinhos também. A descrição dos entrevistados coincide com o “modo
estatístico” de moradia encontrado por Pierson (1972) no vale do São Francisco: “... um único
pavimento, sem caiação, com chão de areia e cobertura de palha, número muito pequeno de
cômodos e escasso mobiliário” (PIERSON, 1972, T. II, p. 99). Este autor observou uma
grande variação de tamanho e materiais de construção em função do poder aquisitivo dos
moradores. Mas, lembra que uma das características do fazendeiro são franciscano era a sua
despreocupação com o conforto da residência, “móveis, só os de necessidade; cama, mesa e
cadeiras; o resto, se tem ou não, pouco lhe importa... a mobília e os utensílios domésticos nas
casas dos vaqueiros eram habitualmente poucos e rústicos” (PIERSON, T. II, 1972, p. 114).
A narração dos entrevistados permite concluir que a moradia do agricultor local
abrangia um espaço maior do que os limites físicos da casa. O espaço do seu entorno
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constituía parte da morada e incorporava outras dependências. Marta e Alcino lembraram que
possuíam casa de farinha, geralmente ela ficava nas proximidades da residência. Vários
entrevistados citaram o paiol, uma dependência onde se guarda a produção de cereais,
sobretudo o milho ainda em espigas. Marta conta que tinha engenho onde faziam rapadura. E
Alcino fala do moinho onde trituravam o milho para fazer cuscuz além do pilão onde
beneficiavam arroz. Geralmente o entorno da casa ainda contava com chiqueiros para porcos,
cabras e/ou ovelhas e poleiros para galinha. Muitos ainda tinham por perto um curral onde se
prendia algumas vacas para a ordenha. Costumava haver ainda um espaço para hortas.
Geralmente, o espaço da propriedade se completa com as áreas de cultivo onde plantava a
roça e o pasto para o gado.
O povoado aparece como uma importante referência espacial para a população local.
Na região da serra, Taquari é lembrado como o principal; Tabuleiro também é citado. Já na
beira do rio, Boa Vista, Campinhos, Barreiro Grande, Barra da Parateca, entre outros são
lembrados. Baseada em pesquisa na região de Sobradinho, a descrição de Sigaud dá conta do
que acontecia na Serra do Ramalho:

... é possível afirmar que esses povoados característicos do Vale eram constituídos
fundamentalmente de parentelas com fortes laços de solidariedade que se
sobrepunham a quaisquer outros e com uma identidade própria, construída a partir
daqueles laços, do culto a um mesmo Santo Patrono, de festas religiosas
promovidas em sua honra, de uma mesma capela, de formas de cooperação mútua
no trabalho produtivo, etc. Tal identidade seria reforçada pela referência comum a
um mesmo centro urbano (as sedes municipais e distritais) e a locais comuns onde
eram feitas as compras, para onde se levava a produção, onde se enterravam os
mortos (SIGAUD, 1988, p. 109).

Sobretudo Marta deixa claro a importância da parentela. A família era o núcleo a partir
do qual o individuo se relacionava com a comunidade, se articulava com relações de
parentesco e amizade, não estava isolada, era fundamentada em coletivismo (CARDEL,
1996). O “desbravamento” do qual Marta participou foi um empreendimento familiar,
organizado em forte solidariedade. A pesquisa de José Evangelista de Souza (1991, s/da)
mostra que esse foi o padrão da ocupação da margem esquerda do São Francisco pela
população da margem direita. Esta organização familiar, estruturada na solidariedade
explicita-se em momentos como na descrição da fabricação de farinha. Marta conta que

o fazer da farinha era arrancar a mandioca, ajuntava gente tudo rapava a mandioca...
tinha a roda... era o molinete que eles falava, né, que tinha aquelas serra... ligava lá,
ponhava a correia, tudo, quenem roda de fiar, né. E ali a gente pegava e ponhava,
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uns ia empurrando a mandioca ali e os outro ia rodando era na roda, era roda, era
tudo manual, era tudo manual e a gente fazia aquele serviço ali. Depois pegava
aquela massa, a gente tirava o porvilho pra fazer os bejuzinho e bolo, essas coisa. E
a farinha torrava, porque ali tinha a prensa pegava a massa e imprensava, né, aí
depois penerava e fazia farinha. Era tudo assim, tudo manual... Reunia os vizinho, os
vizinho mais próximo vinha, ajudava e aí era assim. Era quenem uma empleitada,
eles ajudava e a gente depois dividia as coisa, né, dividia e tirava aquela parte que a
gente... dava, um pouco de farinha pra um, um pouco pra outro. Quem não ajudava
trabalhar naquela farinha comprava, vendia, vez a gente dava tombém, né... a gente
dividia, a gente não comia sozinho, né.
Lá não era cada um que tinha [sua própria casa de farinha]. Quando, vez, quem não
tinha... vinha fazer, carregava de carro de boi, juntava a mandioca na roça deles e
vinha de carro de boi fazer na nossa oficina... a nossa era em casa, né... [Não
pagavam pelo uso da casa de farinha] porque vez eles vinha ajudar a gente e a gente
ajudava eles também, né. Era assim a comunidade tudo unido... não tinha desunião
não, ninguém... ninguém brigava, ninguém discutia quando tinha uma brincadeira
ajuntava todo mundo, quando era pra por roça... uns avisava os outros fazia aquele
mutirão, ponhava as roça grande aí quando era de noite fazia o baile e todo mundo
brincava, né. É, era assim. É, era uma coisa nessa época era um coisa muito bonita,
sabe, era as pessoa era pobre mas era tudo unido.

Este baile era “quenem assim quando arruma pra fazer uma festa de casamento”. Matavam
porco, cabrito, frango, todo mundo comia muito. As festas eram animadas por sanfoneiro e
violonista.
O caso da fabricação da farinha, além da rede de articulação a partir de relações de
parentesco e amizade, mostra também que estas relações são indissociáveis do trabalho.
Conforme Cardel (1996), o trabalho familiar é o sustentáculo. A concepção camponesa de
trabalho choca-se com a concepção urbana. Ele não é só um meio para a produção material,
para o camponês vem do trabalho o direito à terra, “a terra de cada família é não só o espaço
de reprodução material de existência, mas também um espaço social identitário da própria
tradição camponesa. O trabalho familiar sustenta e é sustentado por esta tradição...”
(CARDEL, 1996, p. 47). Ele é visto como uma ética, um capital simbólico de práticas e regras
que visa socializar o indivíduo (CARDEL, 1996). Guimarães Neto (2002), a partir de
Thompson, chama atenção para a concepção de tempo que está contida nesta noção de
trabalho. O camponês não está acostumado ao trabalho regulado por relógio, seu ritmo é
outro, ele se ocupa daquilo que é uma necessidade; neste tipo de sociedade, relações sociais e
trabalho são mesclados, há uma demarcação menor entre “o trabalho e a vida”, não há tanto
conflito entre o trabalho e o “passar o tempo”.
Klass Woortman (1990) tenta o esboço de uma teoria da sociedade camponesa, se
interessando pela ordem moral: uma maneira de ver as relações dos homens entre si e com as
coisas sobretudo com a terra. Ele percebe a cultura camponesa como uma totalidade formada
pela articulação de conjuntos de significações agregados por categorias nucleantes, que
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organizam também os discursos. Para Woortman, cada cultura possui categorias nucleantes
específicas, mas sua hipótese é que existem categorias comuns às sociedades camponesas em
geral, tais como “terra”, “família” e “trabalho”. A característica mais importante destas
categorias não é o fato de serem comuns, já que existem até nas sociedades urbanas, e sim o
fato de serem nucleantes e relacionadas, uma não existe sem a outra. “Nas culturas
camponesas, não se pensa a terra sem pensar a família e o trabalho, assim como não se pensa
o trabalho sem pensar a terra e a família” (WOORTMAN, 1990, p. 23). Estas categorias
vinculam-se à honra e à hierarquia, valores e princípios organizatórios centrais.
Este autor opõe esta sociedade à sociedade urbana, obtendo um contraste importante.
Nesta última, as categorias referidas existem, mas são separadas umas das outras: “a terra não
é pensada em função da família e do trabalho, mas em si mesma, como uma coisa, ou como
uma mercadoria” (WOORTMAN, 1990, p. 23). O mesmo acontecendo no caso da família e
do trabalho. Assim, tem-se na sociedade camponesa um “modelo relacional” e na sociedade
urbana um “modelo individual” nos planos das categorias, das relações sociais e das pessoas.
Estas últimas são, nas sociedades camponesas, seres relacionais constituídos pela totalidade; e
nas sociedades modernas seres individuais constituintes da totalidade. Nas palavras de
Woortman, pode-se, então, opor a sociedade camponesa à sociedade moderna, ou seja, uma
ordem moral a uma ordem econômica. Na ordem moral a terra é terra-patrimônio que
expressa a família enquanto valor, o valor-família; o trabalho também é considerado enquanto
valor, é através dele que o homem se torna “dono” da terra. Desta forma, coloca em polos
opostos o funcionamento da sociedade camponesa e a economia moderna.
Os estudos sobre a cultura tradicional camponesa mostram que a manutenção da terrapatrimônio constitui-se numa prioridade. O sistema de herança assume o caráter de uma
estratégia para garantir que ela não seja dividida e fragmentada. De maneira geral, os filhos
mais velhos migram em busca de uma área nova onde se tornarão donos, o mais novo é quem
herda a terra do pai e deve garantir a sua continuação. Desta forma, a migração é um elemento
estruturante da cultura tradicional. A região da Serra do Ramalho significou para muitos,
como João, por exemplo, uma destas áreas novas. Durante muito tempo foi uma área de
passagem da população da margem direita em demanda de Cocos. Sobretudo as áreas
próximas à serra, mais distantes do rio, foi palco de intensa movimentação com a chegada de
população de diversas partes. Como mostrou Cardel (2012), a cultura tradicional é bastante
dinâmica.
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Retomando a perspectiva de Sigaud, o povoado é um espaço de socialização
camponesa onde as articulações de parentesco e amizade se desenvolvem, em grande medida,
através do trabalho. O Taquari era uma espécie de centro dos povoados da serra para onde os
moradores das proximidades se dirigiam, atraídos por serviços como o comércio e a igreja.
Tanto Zé Catarino quanto Marta, contaram que se casaram lá. Segundo Antônio, Taquari
chegou a ter quase duzentas famílias morando, “aí tinha muita coisa aqui, tinha farmácia,
tinha restaurante, tinha depósito, tinha muitas venda”. Havia um contato próximo com Santa
Maria da Vitória, o distrito de Porto Novo e Bom Jesus da Lapa, sobretudo com esta última.
Taquari abrigava dois donos de caminhão, tinha uma feira semanal onde “mascates” vindos
principalmente de Bom Jesus da Lapa vendiam suas mercadorias. Havia uma igreja que
recebia a visita periódica de padres, onde se dispensava os sacramentos para a população da
região.
O senhor Alcino e outros entrevistados fizeram uma distinção entre povoado e
localidade. O povoado apresenta rudimentos de uma estrutura urbana, com casas
relativamente próximas umas das outras, igreja e algumas “vendas”; Ely Estrela (2004)
chamou-o de Patrimônio. A localidade é um espaço marcadamente rural, com moradores
dispersos numa área abrangida por um mesmo nome. É o caso, por exemplo, do Olho d’Água,
onde João morava, ou da Lagoa do Sabino, onde Marta passou a residir depois do casamento,
que se subdividia em várias localidades.
De modo geral, a memória aponta para a prática de agricultura de subsistência com
produção de pouco excedente. Este registro da memória quanto ao tipo de agricultura,
lavouras cultivadas, tratos culturais coincide com a caracterização feita por Pierson (1972)
para o vale do São Francisco.
Alf Schwarz (1990) esquadrinhou o funcionamento do “sistema econômico” camponês
mostrando a sua incompatibilidade com os objetivos do Estado. O ponto irredutível
fundamental entre a “lógica camponesa” e a “lógica do Estado” está na ideia de acumulação.
Enquanto esta última visa acumular para promover o bem estar da nação, a lógica camponesa
funciona no sentido de garantir a reprodução da força de trabalho. Esta reprodução abrange os
aspectos físicos, a satisfação das necessidades básicas dos membros da família e o equilíbrio
entre o número de pessoas produtivas e não produtivas; os aspectos técnicos, que compreende
a transmissão do saber; e os aspectos culturais, que diz respeito à integração à sociedade. A
urgência na reprodução da força de trabalho coloca como principal objetivo a produção
necessária, aquela que é suficiente para garantir a reprodução do sistema. Isto significa que
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não há preocupação com acumulação. A “opção radical” é pela procura da segurança, a
garantia das necessidades fundamentais é mais importante que a renda monetária, já que a
maximização desta não necessariamente garantirá a reprodução. O projeto de futuro do
camponês tradicional é o de garantir a sua sobrevivência.
O estudo de Ruben Siqueira (1992), sobre os camponeses da região de Sobradinho,
corrobora a teoria de Schwarz e vai além, mostra que a busca pela garantia da sobrevivência
gera uma ética de subsistência, elemento estruturante da relação dos camponeses entre si e
com as autoridades. Segundo Siqueira, para os camponeses, a subsistência é o dilema
essencial de suas vidas, pois vivem uma ameaça constante de não conseguir o necessário para
a reprodução física e social, estão sempre muito próximos da margem de subsistência. É o
medo da escassez provocada por intempéries ou pelo aumento exorbitante da taxa aceita de
exploração que dá origem e mantém a ética de subsistência. Por ela são feitos arranjos
técnicos e sociais para garantir a margem de subsistência, sem preocupações com acumulação
ou lucro. “É o que se poderia chamar economia moral dos camponeses: ‘sua noção de justiça
econômica e sua definição operacional de exploração – sua visão de quais cobranças sobre
seus produtos são toleráveis e quais são intoleráveis’” (SCOTT apud SIQUEIRA, 1992, p.
192). Estas são as chaves para a compreensão das relações camponesas com seus vizinhos, as
elites e o Estado (SIQUEIRA, 1992).
Assim, o campesinato desenvolve uma ordem moral onde a definição do que é
legítimo ou não se dá a partir do modelo paternalista cuja base é a reciprocidade da troca de
favores. Os camponeses trocam com as autoridades condições de subsistência, proteção e
segurança pelo cumprimento de deveres que abrangem desde a entrega do excedente
econômico até o voto de toda a família. Este sistema inclui um alto grau de exploração e
desigualdade, mas os “contratantes” não percebem assim. “Para eles, é justa e legítima a
troca, se cada um cumpre sua parte e se o que se exige dos camponeses não ultrapassa a
margem estabelecida de subsistência” (SIQUEIRA, 1992, p. 196). É uma reivindicação moral
dos camponeses e uma obrigação moral da autoridade paternalista.
Fundamentando-se em Moore Jr, Siqueira afirma que a reciprocidade, neste caso, seria
melhor entendida se tomada como obrigação mútua, em vez de igualdade de
responsabilidades ou obrigações: “... esta é possivelmente a ideia que fundamenta concepções
populares de justiça e injustiça, igualdade e desigualdade” (SIQUEIRA, 1992, p. 196). Há
espaço para a crítica dos “contratantes” a este sistema, apesar de restrita ela aceita a presença
da hierarquia e da autoridade e, ao mesmo tempo, procura enquadrá-las num padrão de como
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deveriam se comportar. “Para as obrigações do subordinado deveria haver obrigações
correspondentes para o governante, e o todo deveria redundar no benefício da comunidade”
(MOORE JR apud SIQUEIRA, 1992, p. 196). Este sistema não está dado de uma vez por
todas, há uma sondagem contínua entre os “contratantes” que busca descobrir o que lhes é
permitido efetuar sem punição, a fim de testar os limites da obediência e da desobediência. A
desigualdade legítima torna-se ilegítima quando deixa de trazer benefícios para todos.
Fica explícito as ligações entre esta ética de subsistência e a história do Vale do São
Francisco. Ela conformou o e foi conformada pelo conjunto de relações que entrou para a
história com o nome de coronelismo. O Vale são franciscano foi palco privilegiado deste
fenômeno. Antônio de Freitas (1999a) lembrou que no Oeste da Bahia a terra tinha dono, o
público e o privado eram administrados pelos senhores como se fossem a mesma coisa.
Pierson (1972) demonstrou que na colonização, várias figuras individuais se destacaram e
estes homens tomaram para si o governo. Souza (s/db) afirma que “essa região isolada do
poder central, sem participação política, sem lei, sem justiça; novos fazendeiros, investidos de
patente da Guarda Nacional... [adquiriam] direito de vida e de morte sobre os seus súditos e
agregados” (SOUZA, s/db, p. 161).
Souza (1988) mostrou que o município de Carinhanha foi palco de intensas lutas entre
coronéis no início do século XX, registrando a memória local sobre os “barulhos” do coronel
João Duque contra o Dr. Josephino ajudado pelo coronel Clemente Araújo de Castro, de Santa
Maria da Vitória, e seu irmão e braço armado, major Leônidas. Para este autor, os coronéis

se impunham, no sertão, pela truculência, pela força das armas, pela vingança, pela
valentia e pelas tropelias... Na maioria das vezes, era assim que se decidia a eleição
política, nos municípios de Carinhanha, em Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Correntina, Bom Jesus da Lapa ou Paratinga (SOUZA, s/db, p. 163).

A articulação entre as diferentes dimensões da vida formando uma totalidade é a
característica mais marcante da sociedade camponesa. O estudo de Siqueira (1992) mostra a
imbricação entre a atividade econômica e as relações políticas. Os camponeses da Serra do
Ramalho descrevem um sistema aos moldes do teorizado por Schwarz, voltado para a
subsistência, onde está presente, sem dúvida, a ética de subsistência. Um sistema
fundamentado num conjunto de saberes tradicionais que compreendia relação com a natureza,
técnicas, formas de comercialização e relações entre os homens.
Quando a plantação seria feita em área ainda não desmatada, o trabalho iniciava-se
mais cedo para que a queimada fosse feita em agosto. Se a terra já havia sido plantada antes
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começavam a prepará-la em setembro para plantar em outubro. Este trabalho de preparação
geralmente consistia em destocar o terreno, fazer coivaras e queimá-las. Antônio lembra que
em outubro faziam a “planta do pó”, ou seja, plantavam na terra seca, para aguardar a chuva.
Na beira do rio a época de plantio também se iniciava em outubro. Havia mudança
quando se cultivava as ilhas. Zeca conta que em Sítio do Mato, plantava nas ilhas “de acordo
o movimento do rio”. Começava a preparar a roça no mês de fevereiro e quando o rio
demorava a vazar, plantava no mês de março a maio.
As principais culturas era milho, feijão, algodão, mamona, mandioca, feijoa, cana,
arroz, batata, abóbora, melancia. Alcino lembra que o algodão e a mamona depois de
plantados duravam vários anos, a cada safra cortavam as plantas, que brotavam no ano
seguinte. Conta que depois de cortar o algodão, plantava milho e enquanto o algodão crescia,
colhia uma safra de milho. Também consorciava a mamona com abóbora e melancia. A roça
de feijão era separada. Segundo Antônio Freitas, esta “... multiplicidade de produtos agrícolas,
uma pecuária de pequeno porte e seus derivados, além da atividade extrativa... claro, sem
esquecer tudo o que pescavam nos rios” (FREITAS, 1999a, p. 63), era identificado pelos
moradores do Oeste da Bahia como “o catado”; uma economia cuja característica principal é
ser o oposto da especialização.
Parte importante da renda familiar neste sistema era a criação. Antônio diz que
criavam algumas vacas, porco, ovelha e galinha “... só pra o consumo de casa mesmo”; o
rebanho bovino de seu pai nunca passou de trinta cabeças. A família de Marta criava gado
bovino, cabra, ovelha, porco, galinha. Quando mudou do povoado do Pimenta para o Roberto,
a sua mãe “comprou um lugarzinho lá com duzentas cabeça de cabra”. No Sabino, Marta
chegou a criar duzentas cabeças de galinha.
A colheita geralmente começava em dezembro. Alcino diz que colhia primeiro o
feijão, logo depois, a feijoa, em seguida o milho e por último o algodão e a mamona. Marta
lembra que quando tinham uma produção em grande quantidade, tiravam uma parte para
vender na feira de Bom Jesus da Lapa. O transporte era feito em “tropas de animal”. Alcino
conta que antes da sua chegada, em 1972, a produção era levada da serra em lombo de animal
para o povoado de Barreiro Grande na beira do rio, onde era vendida nas barcas do São
Francisco. Mas quando chegou “já estava mais evoluído”. O algodão ele vendia no povoado
de Tabuleiro para o “negociante” João Rezina de Bom Jesus da Lapa. Nessa época a produção
de algodão, mamona e milho da serra era escoada para Bom Jesus da Lapa.
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Na beira do rio a população combinava a agricultura com a pesca, “essa era a forma de
sobrevivência, não vou dizer nem de renda, de sobrevivência mesmo”, diz o presidente do
sindicato. Essa combinação de pesca com agricultura de vazante e de terra firme era, para
Sigaud (1988), o núcleo do modo de vida são franciscano. Zeca expressa esta ideia no
“idioma beradero”, diz que quando havia “cheia grande” mudava para o “duro”, às vezes iam
para uma casa “na rua”. Além da planta nas ilhas, às vezes plantava “de chuva”, quando
alguém que tinha terra lhe cedia um pedaço para cultivar. Este modo de vida das populações
da beira do rio é capítulo marcante nos estudos10 sobre a região. Um dos principais traços é a
sua vinculação com o rio; Ely Estrela, ao formular o conceito de beradero, acredita que sua
singularidade em relação a outras condições como o ribeirinho é o fato de o beradero, além de
retirar do rio os meios para sua sobrevivência, manter com ele fortes laços de afetividade.
Outro traço marcante é aquele referido por Zeca: a mobilidade durante o ano conforme
o movimento do rio. Grosso modo, em épocas de pescarias, a população construía nas lagoas
residências provisórias e se mudava com toda a família, permanecendo por lá às vezes até
meses. Por ocasião das cheias esta população mudava-se para áreas afastadas, para o “duro”,
embrenhando-se pela caatinga. Quando o rio “vazava” eles voltavam e plantavam nos
lameiros e ilhas.
Sobre a região de Sobradinho, Sigaud chamou atenção para o fato de que esta
mobilidade espacial gera diferenciações entre os camponeses. Havia o “ribeirinho”
geralmente sem título da terra, produzia nas áreas de vazante, nas ilhas e margens do rio; os
pequenos proprietários, os posseiros e os proprietários em condomínio das margens, que
praticavam a agricultura de vazante; e os pequenos proprietários, posseiros e proprietários em
condomínio da caatinga, que praticavam agricultura de sequeiro; os pequenos produtores,
morando no interior de fazendas, subordinados a um grande proprietário por um conjunto de
obrigações, eram os “agregados”, tidos pelos demais como “cativos”. Havia por fim, os
pequenos produtores da caatinga, posseiros, no interior de fazendas de proprietários ausentes
ou de proprietários que toleravam sua permanência na terra.
As posições não eram fixas além de serem bastante diversas. O mesmo indivíduo
poderia ocupar posições sociais diferentes de acordo com a época do ano. Era bastante grande
o número de pequenos produtores que dependiam da combinação da agricultura de vazante e

10

Ver, por exemplo, Pierson (1972), Lins (1983), Sigaud (1988), Martins-Costa (1989), Siqueira (1992), Estrela
(2004), Cardel (2012).
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de sequeiro; Sigaud chama atenção para a repercussão desta situação na organização social
anterior à construção da barragem: é necessário relativizar a autonomia de uma suposta
fixidez de posições sociais, da mesma forma a absolutização da autonomia ou subordinação
do pequeno produtor, a combinação de agriculturas gera posições sociais distintas; outro
aspecto é a garantia do pleno emprego da força de trabalho familiar que essa combinação
permite; e por fim, havia uma intensa movimentação entre a região de caatinga e a beira do
rio que faz Sigaud pensar estes dois espaços físicos tão diferentes como um mesmo espaço
social.
Esta descrição que tem por base a região de Sobradinho sugere uma continuidade no
modo de vida beradero ao mesmo tempo em que aponta para especificidades na região de
Serra do Ramalho. Talvez a principal especificidade esteja na dimensão quantitativa. A região
de Sobradinho apresenta números bem maiores de densidade demográfica e de produção.
Do que era produzido na beira do rio, bem pouco era vendido. A pesca ocorria durante
todo o ano, era feita de forma artesanal e em pequena escala. Apesar disso, o presidente do
STR ressalta a fartura das pescarias. Conta que na Lagoa do Pajeú “os cara colocava rede lá,
pegava dez mil peixe”, consumiam só os peixes maiores, havia muito desperdício. Francisco
também lembrou da fartura de peixe nas lagoas. Teodoro Sampaio (2002) diz que em Minas
Gerais elas eram conhecidas como “mãe da pobreza”, por ser uma fonte perene de alimento
para a população pobre. Donald Pierson (1972) constatou que a pesca era muito praticada no
trecho médio do São Francisco “... abaixo da Carinhanha, em virtude da existência de
numerosas lagoas e ipueiros na planície aluvional, algumas das quais originaram-se de velhos
canais do rio...” (PIERSON, 1972, T. II, p. 382). Referiu-se a Carinhanha e Bom Jesus da
Lapa como centros de pesca e observou que no médio São Francisco a produção dos
pescadores era voltada para o mercado local.
O diretor do STR diz que “cada um tinha sua traia...” de pescar, o presidente afirma
que “isso dependia”.

... mais ou menos, é o seguinte, tinha uns camarada que tinha sua traia de pescar. O
outro, assim, aqueles camarada, digamos assim, que substituía... o empresário, que
tinha mais condição, comprava aquele monte de rede, né, aí colocava as pessoa pra
pescar que na nossa linguagem chamava de – aqueles pessoal – de moço, ele não
recebia... – chamava moço da rede de fulano de tal – Esse camarada... esses moço
eles não recebia dinheiro. Recebia... ali digamos assim, o cara pegava mil peixe, era
quinhentos peixe do dono da rede e quinhentos pra ser dividido pra aqueles
companheiro que trabalharam, que chamava de moço... E tinha esse, igual ele falou
aqui, que era os mais esperto, né, que queria sua independência armava sua rede,
fazia sua tarrafa pra pescar.
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Sobre os pescadores no médio São Francisco, Pierson (1972) informa que “constituem um
grupo bastante homogêneo e, formando tanto uma unidade social como ocupacional, adotam
atitudes, estilo de vida e aspirações muito características” (PIERSON, 1972, T. II, p. 306).
O presidente e o diretor do STR lembraram de Boa Vista como um ponto de parada,
no trânsito do rio São Francisco, para barcas e vapores. Faziam o descarregamento e
abastecimento ao mesmo tempo. As barcas vendiam para os comerciantes locais rapadura,
café, feijão, farinha, pinga e compravam produtos locais. No trânsito pelo leito do São
Francisco, as barcas exerciam o “... papel de casa comercial ambulante que vai de fazenda em
fazenda comprando couros e peles, plumas de aves ou sobras de pequena lavoura...” (ROCHA
apud PIERSON, 1972, T. II, p. 316). Pierson afirma que em 1940, quando Rocha escreveu, o
governo do estado da Bahia havia criado várias medidas para regulamentar o trânsito das
barcas que retiraram o seu papel tradicional, em 1940 havia menos de cinquenta delas
transitando pelo rio.
Mas tais medidas tiveram alcance limitado, pois, conforme Pierson, em 1944 Proença
referiu-se à “... existência de barcas viajando com até 50 toneladas de carga pelo São
Francisco entre Juazeiro e Pirapora, bem como subindo-lhe os afluentes, especialmente até
cidades onde os vapores não podiam ir” (PIERSON, 1972, T. II, p. 316). O transporte de
mercadorias e passageiros no rio São Francisco é um dos principais temas na literatura sobre o
vale são franciscano; é também um aspecto bastante vivo na memória local.
Francisco, que foi funcionário da Companhia de Navegação, lembra que o melhor
porto entre Bom Jesus da Lapa e Carinhanha era o povoado de Campinhos. Era o lugar de
abastecer os vapores de lenha e carne. Além de Campinhos, os vapores paravam em Barra da
Parateca. Pierson afirma que não havia entre Carinhanha e Bom Jesus da Lapa nenhum porto
de tamanho considerável.
Apesar de haver referências a épocas de escassez, fome e sofrimento, a memória
camponesa registra com entusiasmo a fartura. João diz que seus filhos foram “criados pisando
na fartura”; tudo que plantava, produzia. Conta que costumava chover seis meses por ano, às
vezes chovia oito meses. Colhia de trezentos a quatrocentos sacos de feijão ao ano; milho, de
duzentos a quinhentos sacos. Para os seus filhos que estudavam em Bom Jesus da Lapa,
levava “o carneiro gordo retalhado... levava o requeijão, levava beiju, tapioca”. Na cidade só
comprava o sal e pouca coisa nos armazéns. A exuberância da flora, a abundância de caça, a
fertilidade do solo, sobretudo da área da serra, completam este quadro de muita fartura
pintado pela memória camponesa.
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Sobre o que encontrou depois de Bom Jesus da Lapa, subindo o rio, Teodoro Sampaio
escreve: “... o caráter da região vai melhorando sensivelmente... no horizonte, ao redor, sentese que a natureza tem outras galas, há mais frescor nas árvores, mais umidade no ambiente...
A vegetação... ostenta-se mais corpulenta e variada sobre as margens...” (SAMPAIO, 2002, p.
143). No capítulo dedicado a Carinhanha ele escreve:

Nestes sertões, o homem pobre nunca é suficientemente pobre que precise viver do
salário. O mundo aqui é largo demais para que se faça sentir a pressão das
necessidades.
A natureza pródiga não deixa haver a verdadeira pobreza que force a trabalhar e que
obrigue e mantenha a disciplina pela necessidade de viver.
Não há aqui, tampouco, estímulo para capitalizar. Vive-se bem, vive-se ao natural,
sem cuidados pelo futuro, porque a pobreza aqui não aterra a ninguém.
O rio é um enorme viveiro, onde o peixe não escasseia jamais, assim como as
catingas e matas marginais um imenso e inesgotável tesouro, fácil de explorar nos
momentos, nos raríssimos momentos em que a preguiça universal cede um pouco de
seu império (SAMPAIO, 2002, p. 142-3).

Alcino e Antônio dizem que as pessoas já sabiam com antecedência quanto iam
colher. Tanto o milho quanto o feijão, para cada litro que plantavam, colhiam um saco de
sessenta quilos; e nunca se enganavam porque todo ano chovia regularmente. Alcino se
lembra de um passado com a “casa cheia”. Mais do que informações objetivas sobre o
passado, isso mostra a maneira como os camponeses lidam com acontecimentos traumáticos
que rompem com a ordem tradicional, o passado aparece como uma espécie de refúgio para as
angústias do presente. O passado é um tempo ideal, onde os sofrimentos presentes não
existiam. Exagerar nas suas características é uma forma de expor a intensidade do trauma.
A cidade com a qual os camponeses da Serra do Ramalho mantinham contato mais
próximo era Bom Jesus da Lapa. Mas tinham contato também com outras como Santa Maria
da Vitória. Para ir à Lapa, da área da serra, havia dois caminhos. Pelo caminho que Alcino
fazia, gastava-se três dias de viagem:

Pra Bom Jesus da Lapa tinha de montar num cavalo ou num burro, ir lá pro
entroncamento de Porto Novo, lugar de nome Tatu, pra esperar o ônibus de Santa
Maria cinco da tarde, pra poder descer pra Bom Jesus da Lapa. Aí fazia a arrumação
em Lapa durante o dia, de tarde vinha pro ponto onde tava o animal, dormia no
ponto, pegava o animal pra vim pra Serra do Ramalho onde nós morava, nove léguas
do Tatu onde nós... nove ou dez légua... passando pelo O’i d’Água, Taquari, subia a
serra, é... Mata Verde, até chegava lá em casa.
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Já Zé Catarino diz que para ir a Bom Jesus da Lapa, “cê tinha que montar num cavalo, num
jumento vim pra’qui... pela Serra Solta, passar aqui na Lagoa do Sabino, deixava o animal
perto da Lapa, travessava o rio”.
A abertura de estradas foi uma das mudanças trazidas pelo PEC-SR que mais
agradaram aos camponeses. Mesmo os que condenaram o Projeto, aprovaram o surgimento de
estradas. Andava-se montado ou mesmo a pé. Antenor diz ter feito várias vezes a pé um
percurso de seis léguas, de Taquari à estrada para Santa Maria da Vitória.
Marta conta que com a descoberta de um minério houve muito movimento na região.
Aí abriram estradas da serra até a Lapa para passar caminhão. Antes só os carros de boi
transitavam. Depois abriram uma estrada para Barreiro Grande, o minério era transportado
pelos vapores do rio São Francisco. Ela diz que, em 1973, ficou sabendo da morte de sua mãe
depois de quinze dias do falecimento. Havia sido levada para o interior de São Paulo e a
notícia demorava a chegar.
A cultura da Serra do Ramalho anterior à construção do PEC-SR se aproxima daquilo
que Klass Woortman (1990) chamou de “campesinidade”, uma qualidade que ele supõe está
presente em diferentes grupos no tempo e no espaço. Os estudos sobre a cultura do vale do
São Francisco demonstram que ela apresenta altos graus de campesinidade. Pode-se dizer que
nesta região desenvolveu-se um modo de vida bastante característico de uma ordem moral.

4. PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO
Na década de 1970 esta região foi alcançada pelo processo de modernização da
agricultura brasileira, que pode ser melhor definida como o avanço do capitalismo sobre o
campo em nosso país. É o período de abertura de novas fronteiras agrícolas que incorporou
áreas até então não integradas como o Centro-Oeste, a Amazônia e o Oeste da Bahia. Esta
modernização abriu a região para o capital nacional e internacional e se realizou com a forte
presença do Estado. Este último elaborou planos de desenvolvimento, políticas de crédito,
incentivos fiscais fomentando a exploração da fronteira agrícola pela iniciativa privada.
No caso da região do Médio São Francisco, a ação do Estado tem como marco o ano
de 1946 quando ocorre a inclusão na constituição, daquele ano, do artigo 29, das disposições
constitucionais transitórias11. De acordo como Sigaud (1988), o plano que se esboçou no final

11

Este artigo estabelecia a utilização de 1% das rendas tributárias federais, no período de 20 anos, no estudo e
execução de um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do São Francisco e afluentes.
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dos anos 1940 concebia o aproveitamento como uma integração da região ao resto do país, era
um plano regional que visava a fixação da população; tratava-se de um aproveitamento total
da região que não deveria se restringir a explorar elementos particulares.
Já na primeira metade da década de 1950 os objetivos do Estado em relação ao Vale
começam a mudar. Inicia-se uma tendência a priorizar políticas de grandes obras, necessárias
à criação de infraestrutura para a industrialização. A ênfase em transporte e energia leva o
governo a abandonar investimentos na navegação em favor da construção de rodovias e a
produção de energia elétrica insinua-se como prioridade (SIGAUD, 1988). A construção da
barragem de Sobradinho na década de 1970, que não estava prevista no plano para o Vale,
representa a consolidação da prioridade à hidreletricidade. Ela significou a ruptura com a
concepção do Vale do São Francisco como uma unidade e com objetivos de desenvolvimento
da região (SIGAUD, 1988).
Agripino Coelho Neto (2004), de certa forma, confirma esta interpretação de Sigaud
ao tratar da trajetória da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), cuja criação resultou da
implementação do artigo citado acima. Segundo ele, esta Comissão previa a difusão da
irrigação entre os pequenos agricultores. Com a sua transformação em Superintendência do
Vale do São Francisco (SUVALE), passa a privilegiar a colonização em perímetros públicos
selecionados. Em 1974 a SUVALE transforma-se em Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco (CODEVASF) que orienta sua ação em favor da iniciativa privada
(COELHO NETO, 2004). Assim, também no setor de irrigação, estudado por Coelho Neto, as
ações do Estado no Vale voltam-se para o incentivo à modernização privilegiando a iniciativa
privada.
Conforme este autor, os programas de irrigação assumem caráter sistemático no Brasil
a partir da década de 1960. Durante os governos militares o planejamento ganha força no
âmbito do Estado, com a criação dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Principalmente
no nordeste os programas de irrigação buscam o aumento da produção e da produtividade
para promover a inserção regional nos moldes da acumulação ampliada do capital (COELHO
NETO, 2004). No final da década de 1960 a irrigação pública ganha expressividade no Vale
do São Francisco; com a criação da CODEVASF, em 1974, ele torna-se espaço privilegiado.
Na opinião de Coelho Neto, o movimento das políticas de irrigação aponta para uma
maior presença do Estado, o avanço no planejamento e na institucionalização de normas. Mas,
isso não evitou o privilégio à iniciativa privada, à modernização do campo, à vinculação da
agricultura irrigada aos mecanismos de mercado. Tendo por base estes princípios, a
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infraestrutura da irrigação envolve, além de obras dentro do perímetro irrigado, a edificação
de um aparato técnico que viabilize os fluxos de mercadorias; cria uma concentração espacial
das técnicas, da produção e dos serviços no entorno de áreas selecionadas.
Assim, Coelho Neto (2004) demonstra o surgimento de uma nova espacialidade no
Médio São Francisco com a implantação, pela CODEVASF, do Projeto Formoso, no
município de Bom Jesus da Lapa, separado do PEC-SR somente pela BR-349. Ele mostra que
o Projeto Formoso foi gradualmente orientado para a exploração dentro da lógica da
racionalidade econômica, pautada em parâmetros de produtividade, competitividade,
lucratividade. Um modelo de agricultura que exige aproximação com os mercados
financeiros, de insumos e de produtos; uso de tecnologia e informação; construção de
infraestrutura. Tal modelo exclui o pequeno produtor.
Outro aspecto deste modelo, discutido por Coelho Neto, é a seletividade espacial que
ele promove. Os perímetros irrigados tornam-se ilhas de tecnologia e produção em meio a
regiões carentes. Para mostrar isso o autor compara o Projeto Formoso exatamente com o
PEC-SR. Segundo este autor, o projeto original do Formoso incluía parte da área onde se
construiu o PEC-SR. Com as pressões pela alocação da população de Sobradinho e a
destinação desta área para tal fim, a CODEVASF retirou-a dos planos de irrigação. Para
Coelho Neto isto prova que o projeto de irrigação não estava voltado para a população pobre,
se aproximando de interpretação de Sigaud (1988). Assim, Serra do Ramalho se construiu
sem irrigação enquanto o Projeto Formoso se fez irrigado.
O autor utiliza fotografias para mostrar o contraste entre os dois espaços e provar a sua
tese sobre a seletividade espacial que o modelo de modernização produz. No Projeto Formoso
aparece a disponibilidade de água, a densidade das técnicas e da ocupação produtiva da terra;
enquanto no PEC-SR vê-se a mata seca e poucos resquícios de atividade produtiva. No
primeiro percebe-se a presença do Estado por meio da destinação de recursos, assistência
técnica, etc.; no segundo um aparente abandono. Serra do Ramalho, então, assume a função
de fornecedor de mão-de-obra barata para o Projeto Formoso reproduzindo a situação que
justificou a criação do projeto de irrigação (COELHO NETO, 2004).
Clóvis Santos (2007), utilizando uma abordagem histórico-sociológica, estudou a
incorporação do Oeste da Bahia, no final dos anos 1970, ao ciclo da agricultura moderna. Em
sua análise, a agricultura capitalista provocou mudanças substanciais na estrutura produtiva e
implicou na incorporação de novos grupos sociais externos à região e ao estado, que
constituíram novas identidades, interações e formas de organização. Surgiu no Oeste nova
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configuração econômico-social que, se trouxe avanços econômicos, acentuou as
desigualdades econômicas e sociais entre os espaços e grupos sociais. Este autor insere este
processo, que se desenvolvia no Oeste baiano no contexto mais amplo, demonstrando que a
modernização da agricultura fazia parte de um movimento que abrangia todo o país,
impulsionado pelos governos autoritários. Mostra ainda que o estado da Bahia também se
modernizava, num processo de criação e expansão da indústria que se iniciara desde a década
de 1950.
A modernização do Oeste baiano se deu com a chegada dos “gaúchos”, o investimento
de capital inclusive internacional, o desenvolvimento de estudos, a farta disponibilidade de
créditos. Para Santos (2007), desencadeou-se um processo econômico com características
excludentes e desiguais que provocou a concentração da renda, da produção regional, além de
ter agravado a concentração da terra; como resultado, a migração de camponeses, a sua
proletarização, o aumento do desemprego. A instauração do aparato moderno aconteceu de
forma localizada criando diferenciações no espaço regional. Esta reconfiguração espacial foi
feita sem considerar as estruturas pré-existentes. Isso, mais a abertura da região para a
chegada de pessoas de diversas partes, gerou conflitos de identidades. A modernização
promoveu também rearranjos nos grupos dominantes locais. Enfim, o estudo de Clóvis Santos
dá a ver as profundas transformações pelas quais passou uma região antes “esquecida” pelos
centros de poder, onde predominava a cultura tradicional camponesa, que foi alcançada pelos
interesses do capitalismo na sua versão agrícola.
Para Avelino Miranda (2000), o processo modernizador em Correntina, um dos
municípios estudados por Santos (2007), foi favorecido, além da ação do Estado, pelos preços
baixos da terra, a situação ambígua em relação à dimensão e limites das propriedades, à
vulnerabilidade das terras devolutas e de posseiros. A modernização representou o
rompimento com a ordem tradicional, incidindo sobre o modo de vida e valores. Trouxe uma
série de problemas sociais como o aumento da grilagem e consequente aumento da
concentração fundiária; a migração de camponeses para as cidades ou a sua transformação em
assalariados e desempregados; a redução na oferta de produtos alimentícios como os cereais,
o que levou ao encarecimento destes produtos.
No final dos anos 1980, foi apresentado à Câmara dos Deputados o projeto para a
criação do Plano Diretor de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (PLANVASF), que
previa a realização de projetos de irrigação, formação de empresas, intervenção na atividade
pesqueira e na produção e beneficiamento de grãos (CARVALHO, 1995). O projeto,
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elaborado pelo governo brasileiro em convênio com a Organização dos Estados Americanos
(OEA), foi apresentado à Câmara pelo deputado baiano Prisco Viana, que tinha fortes
interesses na região; e tornou-se a Lei nº 2093 de 1991 (CARVALHO, 1995).
Na opinião de Carvalho (1995), que estudou a comunidade negra do Rio das Rãs, na
margem direita, esse processo de intervenção do Estado na região provocou o aumento da
pressão sobre a terra ocupada por comunidades negras secularmente. Muitos fazendeiros
passaram a reivindicar o seu direito sobre a área fazendo eclodir um importante conflito.
Para Ely Estrela (2011), as intervenções do Estado no Vale provocaram profundas
transformações repercutindo nesta área com o rompimento do isolamento secular da região, a
ligação aos centros mais dinâmicos do país, urbanização, formação de uma classe média
ligada ao setor de serviços e de uma burocracia do Estado; apesar disso, essas mudanças
foram insuficientes no combate à pobreza. Para esta autora, persistiram a hierarquização
social, as desigualdades, a burguesia se fortaleceu, surgiu uma classe média, não houve a
criação de número significativo de empregos. Ela constata que a chegada do agronegócio na
região em princípios dos anos 1980 fez com que as pressões e agressões dos fazendeiros se
tornassem mais intensas; os fazendeiros passaram a pressionar seus antigos agregados,
meeiros e posseiros cerceando a liberdade destes sujeitos e impondo-lhes condições
inaceitáveis.
Em Serra do Ramalho os camponeses também sentiram os efeitos deste processo. Os
entrevistados que falaram das disputas com fazendeiros deixam claro que as pressões
aumentaram a partir da década de 1970. Um deles contou que ficou ilhado, pois o fazendeiro
comprou as terras de todos os seus vizinhos, pressionando-o para que também vendesse a sua.
Os resultados dos estudos citados mostram que o PEC-SR foi uma ação entre várias no
processo de modernização pelo qual passava a região. Na década de 1970 esta área foi
percebida como uma nova fronteira que se abria para o capital, talvez este tenha sido um fator
importante na sua escolha para abrigar as agrovilas. Os estudos deixam claro também que o
modelo de modernização que se estabeleceu não tem a população como uma preocupação,
está voltado para a garantia de interesses de grupos nacionais e internacionais.
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CAPÍTULO II
SOBRE AS DISTÂNCIAS ENTRE O PEC-SR PENSADO E O PEC-SR EFETIVADO
Apesar do discurso oficial sobre a construção da barragem de Sobradinho e do PECSR fundamentar-se na ideia de progresso como um valor universal, é difícil desvincular a
realização de uma obra desta natureza de interesses específicos de setores da sociedade.
Gustavo Ribeiro (1991) utilizou o caso da barragem de Yacyretá na Argentina para
compreender a interação das realidades local, regional, nacional e internacional dentro de um
grande projeto. Trouxe elementos para percebermos a que interesses este tipo de obra atende:
“esses projetos são empreendimentos que tipicamente envolvem complexos relacionamentos
entre o capital financeiro e industrial e Estados-Nações em diferentes áreas do planeta”
(RIBEIRO, 1991, p. 27). Este autor demonstra que a construção de uma usina hidrelétrica
exige grandes quantidades de capital e força de trabalho, além de que seus participantes
devem estar familiarizados com complexos procedimentos tecnológicos e administrativos.
Os participantes em questão são pessoas jurídicas que disputam os contratos. Mas
podemos pensar que a população atingida também é participante da construção de uma
barragem e, neste caso, a afirmação de Ribeiro continua valendo. Rodrigo Medeiros (2007)
mostrou os prejuízos a que os camponeses estão expostos por não dominarem os
procedimentos administrativos que atuam durante a construção de uma barragem. Ele tratou
do caso de um agrônomo que foi indenizado durante a construção da usina hidrelétrica
Corumbá IV, em Goiás, e pediu revisão do valor com base num estudo técnico diferente do
que foi feito pela concessionária. Este agrônomo contou-lhe as várias possibilidades de
valores da indenização a depender da metodologia da avaliação que se utiliza. Ele conclui que
nas negociações como os camponeses não houve acordo simétrico já que uma das partes, não
dominava as regras do jogo.
Enfim, a despeito do que dizem os construtores, os benefícios de um grande projeto
não são distribuídos igualmente para todos. Na verdade, não há possibilidade de uma divisão
equânime, pois um grande projeto tem sempre significados diferentes para os diferentes
grupos. Ribeiro tem razão:

Estudos da literatura de avaliação de impacto social têm mostrado que os projetos
não são portadores monolíticos de desenvolvimento para todos os segmentos de
classes sociais ou étnicos neles envolvidos ou por eles afetados... De fato, exemplos
de projetos hidrelétricos como Volta (Gana), Kariba (Zimbábue), Tucuruí e
Sobradinho (Brasil) e o Plano Pick-Sloan (EUA) – para citar apenas alguns –
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indicam que tais projetos favorecem grandes concentrações econômicas nacionais e
internacionais em detrimento das populações locais... (RIBEIRO, 1991, p. 27-8).

Seria engano pensar que a população camponesa não se dá conta deste fato; é um dos
principais motivos para a contundente resistência aos grandes projetos. Os estudos sobre
Sobradinho mostram que uma das principais formas de resistência foi a negativa em sair da
área. Segundo Ely Estrela (2004), o número de famílias que foram da região de Sobradinho
para o PEC-SR é inexato. Há autores que falam de 1.600; outros, 1.029, 1.013, ou 1.400
famílias; mas é certo que, das quatro mil previstas, pouco mais de mil realmente foram. E
dessas, grande parte não quis ficar em Serra do Ramalho, retornando para a região de
Sobradinho ou partindo para outros estados. O projeto foi um fracasso e o INCRA, para não
perder o investimento, redirecionou sua política, no final de 1977. O PEC-SR transformou-se
numa válvula de escape da política fundiária do Instituto, que passou a anunciá-lo como
alternativa para camponeses do Brasil inteiro que quisessem um pedaço de terra
(BURSZTYN, 1988). Gente de todo o país acorreu.
A resistência da população também se deu, de forma contundente, em Serra do
Ramalho. E se em Sobradinho a CHESF precisou repensar a permanência dos camponeses na
borda do lago, em Serra do Ramalho, o INCRA, também necessitou repensar, principalmente,
as áreas de reserva. O processo de desapropriação foi bastante turbulento. Muitos grandes
proprietários reclamaram, na justiça, o valor das indenizações. Vários pequenos proprietários
e posseiros não saíram de suas terras, mesmo tendo recebido indenização. Além disso,
principalmente depois do redirecionamento do Projeto, na década de 1980, posseiros do
entorno da área desapropriada começaram a ocupar os terrenos destinados à reserva.
Houveram intensos conflitos entre esses que chegavam e os que já viviam na região. Com o
tempo, o INCRA reconheceu as ocupações e passou a construir assentamentos nestas áreas.
Sendo assim, o esforço de legitimação do PEC-SR, empreendido pelas agências se dá
em meio a um campo de disputa. Perceber que há uma “luta de representações” é fundamental
para que a noção de progresso seja relativizada. O Estado fundamenta sua legitimidade na
responsabilidade que se atribui de cuidar do bem estar de todos. Baseado nisso, projeta,
ordena, prescreve, organiza as relações sociais. Suas decisões são naturalizadas porque
amparadas em dispositivos legais. O Estado constrói representações a partir de um ritual
específico, centrado na impessoalidade, que envolve estudos e resulta em relatórios. Esta
ritualização desenvolvida dentro de uma instituição concorre para dar aos documentos oficiais
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o status de verdade, porque impessoal, produzida longe das parcialidades de interesses
específicos.
Mas as ações do Estado têm sempre alcance limitado, pois a sociedade é diversa e
diversos são os interesses e significados. E há outras instituições além dele que representam
interesses específicos e evidenciam esta diversidade. Atribuindo validade à produção destas
instituições é possível captar a multiplicidade que o Estado procura apagar. No caso da
construção do PEC-SR, a CPT é um exemplo de outra instituição. Ela se inspira no ritual
estatal de produção de representações e, também, produz relatórios, mas as coincidências
param aí. A CPT busca sua legitimidade na empiria: é a vivência, a experiência dos
camponeses dentro do PEC-SR que legitima suas representações, ou seja, que dá fundamento
à sua verdade, e coloca em questão as representações oficiais.

1. O PROJETO PENSADO
Relatório do INCRA de 1994 afirma que o compromisso de prestar assistência à
população atingida pelas obras da barragem de Sobradinho, foi assumido pela Chesf quando
contraiu empréstimo junto ao Banco Mundial para a construção da quarta etapa da Usina de
Paulo Afonso. Esta Companhia entrou em entendimento com o INCRA para que ele
“assumisse a responsabilidade de promover a identificação, seleção, o reassentamento e
prestar Assistência Técnica às famílias de agricultores, que se encontravam na cota de
inundação do futuro Lago de Sobradinho” (INCRA, 1994, p. 2).
Em quatro de outubro de 1973, foi celebrado certo convênio entre o INCRA, a CHESF
e a Eletrobrás. Em novembro do mesmo ano, o decreto de número 73.072 criou a zona
prioritária para fins de reforma agrária, uma região compreendida pelos municípios de
Juazeiro, Casa Nova, Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado, Xique-Xique, Gentio do Ouro e
Barra. Iniciou os estudos para a escolha da área onde se construiria o Projeto. Em agosto de
1974, esta área foi ampliada pelo decreto n° 74.366, acrescentando-se os municípios de
Correntina, Coribe, Santa Maria da Vitoria, Canápolis, Santana, Brejolândia, Serra Dourada,
Riachão das Neves, Angical, Cotegipe, Malhada, Côcos, Carinhanha e Bom Jesus da Lapa.
No trabalho de seleção da área, levava-se em consideração a “qualidade do solo, relevo,
abastecimento de água, pouca exploração agrícola e baixa densidade demográfica” (INCRA,
1994, p. 2).
Em 06 de março de 1975, em Paulo Afonso, após realizados os estudos, foi ratificada a
escolha da área, em reunião presidida pelo Ministro do Interior, Maurício Rangel Reis, com a
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presença do presidente da CODEVASF, Nilo Peçanha Araújo de Siqueira e do INCRA. Além
das diretorias da CHESF, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e
técnicos da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN) e HIDROSERVICE
(CORDEIRO, 1982). Ainda em março, com a Portaria INCRA/P/nº 299/75, foi criado o
Projeto Especial de Colonização Sobradinho. Em 27 de abril de 1976, o Conselho de diretores
do INCRA resolveu adotar o nome Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho
(INCRA, 1994).
Também, em março de 1975, a Portaria INCRA/P/nº 300 designa o Grupo
Interdepartamental “com a finalidade de planejar, coordenar e implantar a execução do
Projeto Especial de Colonização Sobradinho” (INCRA, 1994, p. 3). Em 25 de abril de 1975,
foi assinado, pelo presidente Ernesto Geisel, o Decreto nº 75.658, que declarou de interesse
social para fins de desapropriação dos imóveis rurais a área de 257.500 hectares. Em 30 de
junho de 1975, a Portaria INCRA/P/nº 939, cria “o Grupo de Trabalho para proceder o
levantamento e avaliação da terra nua, benfeitorias e culturas, abrangidas pelo Decreto nº
75.658/75, que culminou com a desapropriação de 7 grandes fazendas...” (INCRA, 1994, p.
3).
Este GT encerrou seus trabalhos em 1976. Além das tarefas acima, deixou “...
concluído o levantamento topográfico do perímetro da área do Projeto com (258.483,39 ha),
bem como a locação do plano de loteamento até a Agrovila nº 9...” (INCRA, 1994, p. 4). Este
trabalho permitiu “... a construção das primeiras agrovilas, antes mesmo da conclusão dos
trabalhos de desapropriação” (INCRA, 1994, p. 4).
O PEC-SR foi construído para assentar quatro mil famílias da área rural de Sobradinho
e alguns trabalhadores que já ocupavam a região onde se construiu as agrovilas. O INCRA se
responsabilizou pelas despesas de viagem e pela alimentação das famílias nos primeiros três
dias de permanência nas agrovilas; ficou responsável ainda por todo o Programa Social a ser
desenvolvido e, também, pelo trabalho de recepção e assentamento dos colonos12,
desmatamento, abertura de vicinais e fiscalização da construção das casas, escolas e armazéns
(CORDEIRO, 1982). A CHESF assumiu a responsabilidade pela construção das estradas
principais, poços artesianos, instalação de rede elétrica, sistema de abastecimento de água e

12

Embora a presente pesquisa faça uso do termo colono para designar os camponeses que foram morar no PECSR, é preciso ressaltar que se trata de uma “nomenclatura oficial” que carrega em seu significado o conteúdo
ideológico presente na forma como as agências do governo enxerga o camponês. Assim, em síntese, o termo
colono refere-se a um sujeito que deve ser tutelado e ensinado para que se insira no mundo das técnicas
modernas de produção e adquira valores e costumes civilizados.
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luz até a emancipação do projeto; A HIDROSERVICE, empresa privada, contratada através
de edital de concorrência pública, foi responsável pelo projeto de engenharia das agrovilas
(CORDEIRO, 1982).
O projeto previa o assentamento da população em três fases. A primeira seria a de
“implantação”. Nela, o setor social do INCRA era responsável por pensar e executar um
conjunto de ações para viabilizar a vida dos moradores das agrovilas, que abrangia desde
questões burocráticas da administração, por exemplo, cadastramento dos colonos ou
elaboração da carteira de colono; até atividades com fim pedagógico para ensinar o agricultor
a viver na agrovila, tais como conscientização quanto ao relacionamento que deveria manter
com a administração, convencimento dos pais quanto à importância da educação escolar para
os filhos para criação de novos hábitos alimentares, de saúde, habitação e organização
familiar.
A segunda fase seria de “consolidação”, onde o colono teria participação ativa na vida
das agrovilas. O setor social teria como principal papel a assessoria dos grupos comunitários
que se formariam. Caberia ao setor social dar treinamento aos colonos para levar
conhecimentos cooperativistas, cadastrar as associações e grupos que surgissem, colaborar
com os grupos comunitários, incentivar a realização de festas folclóricas e torneios esportivos.
A terceira fase seria a “emancipação”, quando a administração seria entregue a um grupo
comunitário (CORDEIRO, 1982).
O Projeto previa a construção de agrovilas de três tipos. O núcleo principal seria a
sede do projeto, concentraria as residências da maior parte dos funcionários, toda a parte
administrativa, algumas casas de colonos, além de ser um centro agroindustrial; o núcleo
básico de primeira categoria teria, além das residências dos colonos, um ginásio, uma unidade
sanitária e um edifício de administração; o núcleo básico de segunda categoria seria
essencialmente residencial com escola e um posto de saúde. O INCRA coordenaria todas as
instituições públicas que iriam atuar no Projeto. (CORDEIRO, 1982).
Os critérios de definição do colono mudaram com o redirecionamento do Projeto no
final de 1977. No início, o colono poderia ser “... qualquer pessoa que morasse na área de
inundação da barragem de Sobradinho, independentemente de ser lavrador ou não – sendo
que os que tivessem mais de 59 anos tinham direito de morar nas agrovilas, mas não recebiam
lote rural” (CORDEIRO, 1982, p. 75). A partir de 1977, o INCRA passou a adotar critérios de
assentamento. “Para ser colono tem que ter uma tradição agrícola, passar por um esquema de
seleção, a inscrição é julgada por número de pontos que atingir por força de trabalho (quem
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faz é a família), faixa etária (59 anos o máximo) e tradição agrícola” (SANTOS, s/d, p. 1).
Outro requisito fundamental era vir de áreas de conflito social.
De maneira geral, para morar na agrovila e receber um lote rural era preciso ser
agricultor, ter condições de trabalhar na roça, ter de 18 anos a 59 anos, não ser portador de
doenças contagiosas, assinar o termo de opção. Poderia morar na agrovila, mas sem receber o
lote rural os aposentados, os comerciantes, os que moravam com parentes. Houve a
preocupação de assegurar aos aposentados pelo Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL) que o benefício seria transferido para Bom Jesus da Lapa (INCRA.
EMATER-BA, s/d).
Na propaganda pós-redirecionamento do Projeto, o INCRA prometia que na agrovila o
colono iria receber um lote urbano de 20 por 60 metros, sem cerca, por um custo de Cr$
360,00 que seria pago depois de dois anos, à vista ou a prestação com prazo de vinte anos
para pagar sem juros; uma casa, sem nenhum custo, com sala, quarto, depósito e terraço
(INCRA. EMATER-BA, s/d). Cada agrovila tinha uma caixa d’água, seis chafarizes e seis
lavanderias; luz elétrica nas ruas; escola com curso primário, merenda escolar e o curso do
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), até o ginásio ficar pronto os alunos
teriam aula em Bom Jesus da Lapa com transporte gratuito; uma igreja em cada agrovila;
posto médico com enfermeira todos os dias e a visita de um médico da Fundação de Serviços
de Saúde Pública (FSESP) por semana; um posto da Companhia Baiana de Alimentos
(COBAL); um campo de futebol e um salão social; uma linha de ônibus particular para Bom
Jesus da Lapa (INCRA. EMATER-BA, s/d).
Os colonos receberiam, ainda, um lote rural para a agricultura, sem cerca, a um custo
de Cr$ 12.000,00 com as mesmas condições de pagamento do lote urbano, cada lote medindo
20 hectares, dois seriam desmatados pelo INCRA (INCRA. EMATER-BA, s/d). Havia ainda
as fazendas de uso coletivo onde os colonos podiam criar seus animais – doze cabeças de
grande porte ou trinta e seis cabeças de médio porte – com transporte por conta do Projeto. Se
o colono quisesse criar os animais no próprio lote poderia, mas teria que cercar, plantar capim
e fazer aguadas por conta própria (INCRA. EMATER-BA, s/d).
Os títulos estabeleciam certas condições para o proprietário ficar na terra: consta “...
que o lote só poderá ser destinado à exploração agropecuária, que o proprietário só poderá
vendê-lo quando pagar integralmente o valor do débito ao INCRA, depois de 5 anos da data
do registro do título e quando o Projeto for emancipado” (CORDEIRO, 1982, p. 77). Se o
colono saísse da terra antes deste prazo, o lote seria automaticamente revertido ao INCRA e o
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título cancelado, caso em que só teria direito à indenização das benfeitorias e à restituição da
quantia já paga ao INCRA (CORDEIRO, 1982).
Na agrovila, o colono iria encontrar uma área própria para o comércio – mas só podia
comprar um lote comercial quem não tinha lote rural –; feira livre; uma cooperativa dos
colonos; assistência técnica com orientações para o trabalho na agricultura como preparo de
solo, escolha de sementes, plantio, adubação, combate às pragas e para a criação de animais,
dada pelos técnicos da EMATER-BA que moravam nas agrovilas.
Os colonos teriam ainda acesso a três tipos de crédito. Crédito de implantação, no qual
receberia um salário mínimo da região, por mês, desde a sua chegada até a primeira colheita;
este crédito seria pago de volta ao INCRA, a longo prazo e sem juros. Outro crédito era o de
custeio, para o colono plantar; nesta modalidade, os técnicos da EMATER-BA faziam o
projeto e o Banco do Brasil emprestava o dinheiro com juros. Havia, ainda, o crédito de
investimento cuja finalidade era fazer desmatamento, aguadas, compra de animais, motores,
bombas e cercas; o dinheiro era emprestado pelo Banco do Brasil e deveria ser pago em até
doze anos (INCRA. EMATER-BA, s/d).
O PEC-SR foi construído de acordo com um plano de “urbanismo-rural” baseado no
modelo lote/agrovila (ESTRELA, 2004; mapa 2). 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).

O projeto, originalmente, previa a construção de apenas dezesseis agrovilas, mas técnicos do
INCRA afirmaram que construíram vinte e três “... porque, durante o processo de
desapropriação, o órgão descobriu que uma grande parcela das terras localizadas na área que
abrigaria o núcleo de colonização, não era titulada, tornando-se, portanto, prioritária para
efeito de reforma agrária” (ESTRELA, 2004, p. 137).
O plano original previa uma área de expansão ou reserva técnica, formada pelas terras
desapropriadas e não ocupadas por agrovilas. De acordo com relatório do Consórcio NoronhaTams (s/d), a área que abriga as agrovilas tem 145 mil ha e as áreas periféricas dividiam-se
em três: a Reserva Técnica com aproximadamente 30 mil ha; a Reserva Florestal, pelo menos
20 mil ha; e as terras aluvionais das margens do São Francisco, sem indicação de área. Os
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lotes rurais obedeciam ao módulo rural da região, vinte e cinco hectares, vinte nas glebas e
cinco nas áreas de reserva. Os terrenos pouco férteis, irregulares, alagadiços tinham tamanhos
acima do padrão (ESTRELA, 2004). Relatório do INCRA aponta a existência, em 1983, de
lotes de vinte, quarenta, sessenta e cem hectares, mas essas medidas foram resultado das
reivindicações dos camponeses.

Fonte: (ESTRELA, 2004:139).

Mapa 2: O Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho.
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Cada agrovila ocupava uma área de aproximadamente oitenta hectares, possuindo em
torno de duzentas e cinquenta casas. As ruas foram feitas em posição paralela e perpendicular
em relação ao eixo. Geralmente com um centro – que se constitui em área coletiva ocupada
por campo de futebol, igreja, escola, loja da COBAL (não em todas as agrovilas), etc. –
rodeado pelas ruas. Pelo projeto original, o modelo lote-agrovila seria o único aceito.

Os grandes proprietários situados na área foram indenizados; os pequenos, além da
indenização em dinheiro (da terra e das benfeitorias), receberam, depois de idas e
vindas, lotes e casas nas agrovilas determinadas pelo INCRA, uma vez que seus
povoados seriam desativados. Os posseiros e agregados que atenderam aos critérios
estabelecidos pelo INCRA receberam indenizações pelas benfeitorias e, igualmente,
um lote, bem como casa na agrovila (ESTRELA, 2004, p. 141).

A administração do PEC-SR estava a cargo de um gerente-executor nomeado pelo
INCRA, uma inovação na administração deste tipo de projeto. Havia também a previsão de
subprefeitos nomeados pelo executor em cada agrovila.
Com o PEC-SR, as agências colocam em prática a prerrogativa do Estado de planejar
a vida da sociedade. Cria-se um reordenamento do espaço, dos processos produtivos, de
relações sociais. Impõe-se outros saberes, costumes, hábitos, noções de trabalho e valores. Ou
seja, prescreve-se outro modo de vida que, comparado com o descrito no capítulo anterior,
deixa ver o grande desencontro.
Lídia Rebouças (2000), estudando três projetos de reassentamento de populações
ribeirinhas atingidas por barragens, construídas pela Companhia Energética de São Paulo
(CESP), na região do pontal do Paranapanema, em São Paulo, interpretou-os como sendo um
“projeto civilizatório”. Para além da necessidade de desocupar a área do reservatório estaria o
projeto de mudança social que se constitui numa verdadeira ação para civilizar os ribeirinhos.
Ely Estrela (2004) acredita que essa interpretação de Rebouças serve para explicar o PEC-SR.
Segundo Rebouças (2000), os projetos de reassentamento foram elaborados pela CESP
dentro de certa forma de ver o ribeirinho. Nessa concepção a dimensão geográfica relacionase estreitamente com o econômico, que por sua vez serve para caracterizar a vida social. Disso
resulta uma projeção do olhar para os ribeirinhos condicionada pelo numérico. “Critérios tais
como renda, emprego e potencialidade agrícola são traduzidos em números, assim como a
qualidade de sua infraestrutura, o sistema viário e de comunicações, a rede de ensino e
hospitalar, o saneamento básico” (REBOUÇAS, 2000, p. 66).
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É uma perspectiva “que opõe proprietário/não proprietário, alfabetizado/analfabeto,
frequência à escola/ausência, empregado/empregador, posse de equipamentos agrícolas/uso
de tração animal, saneamento básico/ausência de privadas” (REBOUÇAS, 2000, p. 67) –
derivada de uma classificação baseada na oposição urbano-rural. Deste ponto de vista, as
populações ribeirinhas 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 a população que a CESP encontrou 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 eram consideradas seus vetores. “A organização do espaço era vista
como um meio para efetuar uma transformação no campo das relações sociais” (REBOUÇAS,
2000, p. 73). Assim, o projeto de reassentamento é um projeto de civilização dos camponeses:

Eis portanto o projeto civilizatório: as zonas exclusivas e homogêneas de atividade;
a concentração da função de trabalho em relação à função de moradia, projetada na
agrovila; a instituição de um novo tipo de organização residencial e a imposição de
um novo sistema de circulação de tráfego (REBOUÇAS, 2000, p. 76).

Alf Schwarz (1990) afirma que a lógica do Estado é a de acumulação, sua razão de
intervenção na agricultura é desenvolver as forças produtivas nacionais. Não considera a
reprodução dos sistemas agrários. Com isso, esse autor coloca em cena o desencontro entre a
lógica do Estado e dos camponeses tradicionais. Na busca por otimizar o excedente no campo
o Estado desenvolve ações para modernizar a agricultura. A modernização traz um conjunto
de técnicas e serviços tais como o uso de máquinas, insumos, financiamentos que significa o
alinhamento da produção sob a lógica industrial. Schwarz chama a atenção para o fato de este
modelo cair na incúria quando considera somente a rentabilidade e minimiza os impactos das
tecnologias na sociedade rural.
Guimarães Neto (2002), que estudou o núcleo de colonização de Alta Floresta no
Mato Grosso, construído na mesma época do PEC-SR, chama atenção para um aspecto
importante. O controle sobre a geração de riquezas é uma forma de manter o poder. Isso exige
uma “maquinaria política” que ao mesmo tempo em que assegure o crescimento contínuo da
riqueza, determine e regule a vida dos cidadãos.
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Nessa perspectiva, produzir riqueza não significa simplesmente produção de
bens/acumulação, porque a sua dimensão é mais ampla, indo além desta constatação.
Implica em organizar a sociedade para a produção de riqueza, considerando desde a
distribuição espacial dos indivíduos frente aos meios de produção até a concepção
social dominante, que entende a vida ‘como um processo permanente de aumentar a
riqueza’ e o dinheiro... (GUIMARÃES NETO, 2002, p. 154).

Guimarães Neto mostra que a estratégia de produção de riqueza do governo militar
privilegiou o setor privado. Na década de 1970, o governo federalizou terras devolutas e
estimulou os núcleos de colonização como empreendimento privado, através do leilão de
extensas áreas na Amazônia. Nesta mesma perspectiva, Lygia Sigaud (1988) diz que o
planejamento das agências na construção da barragem de Sobradinho previa o aproveitamento
da borda do lago por grandes projetos agrícolas, a indefinição quanto ao destino da população
desalojada se ajustava a esse plano. Como visto no capítulo anterior, este mesmo processo de
modernização privilegiando a iniciativa privada se repetiu no Oeste baiano e no Médio São
Francisco.
Outro aspecto importante é apontado por Guimarães Neto. Seria “ingenuidade” dizer
que a ação do Estado estava a serviço só do capital. A colonização particular na Amazônia
fazia parte da política do governo para o campo que tinha o objetivo de manter o controle nas
áreas rurais. Entender o projeto de colonização como uma política de controle do campo é
bastante caro ao PEC-SR, já que ele se constituiu numa importante “válvula de escape” de
tensões sociais no campo brasileiro das décadas de 1970 e 1980.
Brancolina Ferreira (1980), insere o PEC-SR no contexto do capitalismo mundial e diz
que o objetivo síntese de sua construção era a reprodução da pequena produção mercantil.
Lembra que o Projeto só existe por uma imposição do Banco Mundial que condicionou sua
participação no financiamento da barragem de Sobradinho à elaboração de um plano para
atender à população que seria desalojada. Este posicionamento do Banco 13 foi adotado no
momento de mudanças no interior de agências internacionais, que passaram a incluir em seus
programas a necessidade de superação da pobreza nos países subdesenvolvidos; tal mudança
representou, de certa forma, uma crítica à maneira como o capitalismo vinha se
desenvolvendo (FERREIRA, 1980).

13

Sobre o Banco Mundial, sua trajetória, estrutura, mudanças programáticas ver PEREIRA, 2010.
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Enfim, estes autores constroem um quadro de importantes aspectos implicados na
construção do PEC-SR, que aponta o gritante desencontro com a cultura tradicional. O PECSR opõe uma ordem econômica a uma ordem moral, este parece ser o ponto central do
desencontro.

2. O PEC-SR EFETIVADO
2.1 “Quando falava, é coisa do governo federal o povo ficava agoniado”
Não bastassem todas estas questões levantadas pelos autores, a forma como se deu a
construção das agrovilas foi um fator agravante das tensões entre camponeses e agências.
Muito do que foi prometido não foi efetivado. Essa situação aumentou a resistência dos
camponeses e enfatizou os desencontros entre o Projeto e a cultura camponesa.
A decisão de construir a barragem de Sobradinho e o PEC-SR criou uma série de
conflitos com as elites políticas baianas. No caso da desapropriação da área na Serra do
Ramalho, esses conflitos se agravaram, pois envolvia diretamente interesses de grandes
figuras políticas do estado.

As terras, situadas nos municípios de Bom Jesus da Lapa e Carinhanha, entre a Serra
do Ramalho e o Rio São Francisco, tinham uma situação jurídica pouco clara. A área
incluída naquele primeiro município era dominada por três proprietários: Luís Viana
Filho (então presidente do Senado Federal), Ângelo Calmon de Sá (então Ministro
da Indústria e Comércio) e General Guilherme da Fonseca (cujas terras estavam em
nome de terceiros). Só os dois primeiros afirmavam possuir 180.000 ha, mas a
titulação encontrava-se em situação irregular: o primeiro só dispunha de
documentação referente a 17.000 ha e o segundo, a 5.000 ha (BURSZTYN, 1988, p.
23).

A memória local não registra o nome de nenhum desses proprietários, a não ser Luís Viana
Filho, lembrado de passagem numa entrevista. Rubens Lucena, Mário Clemente, Alcino
Maranhão, a família Bastos, Cordeiro, entre outros, são os mais lembrados.
O processo de desapropriação foi bastante difícil. Conforme Bursztyn, com a decisão
do presidente Geisel de construir o Projeto “a reação local foi notável. O cartório de registro
de terras de Bom Jesus da Lapa foi incendiado, destruindo-se os livros sem que o prédio fosse
queimado. Mas a documentação perdida havia sido previamente microfilmada pelo INCRA
(BURSZTYN, 1988, p. 23)”. Bursztyn ainda afirma que durante a desapropriação soube-se
que parte da terra havia sido conseguida com o emprego de violência, moradores contaram o
caso do massacre de uma família de posseiros onde morreram sete pessoas.
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A memória da desapropriação conduzida pelo INCRA registra um misto de incerteza,
perplexidade, medo, alegria, insatisfação, desassossego e esperança vividos pelos camponeses
da região. Na narração de dona Marta, a chegada do pessoal do INCRA aconteceu em três
fases. Na primeira veio o helicóptero para estudar a região; na segunda foi a desapropriação;
na terceira começou a construção das casas. Essa chegada tem datação imprecisa. Como em
toda a marcação do tempo em sua entrevista, ela usa como marco acontecimentos da sua vida
pessoal. Quando da chegada do helicóptero o seu pai ainda estava vivo.
Depois disso iniciou a desapropriação, primeiro passaram medindo as terras e
ordenando: “... d’agora em diante vocês não pode fazer mais nada na propriedade... porque
aqui vai ter a desapropriação e de quando medir aí já vocês... o que vocês fizer fica por conta
de vocês, ceis perde”. Na terceira fase “eles vieram mesmo pra já desmatar e construir, ali eles
já tinha medido então eles já vieram só ponhando as máquina e fazia os acampamento e foi
ponhando as máquina, já ninguém pode fazer mais nada”.
A memória dos camponeses aponta para o fato de que a população foi pega de
surpresa. Os entrevistados são muito claros: não houve um esclarecimento que desse certeza a
eles do que ia acontecer. A notícia da construção chegou na forma de rumores provocados
pela presença de técnicos trabalhando na “medição”. A população não tinha clareza do que
aqueles homens faziam, na verdade há indícios de que o trabalho de topógrafos e engenheiros
não era uma noção do domínio daqueles camponeses.
Francisco, morador de Bom Jesus da Lapa e proprietário de uma área de nove mil
hectares, afirma que quando começaram a fazer o estudo “houve aqueles...: oh, vão
desapropriar, vão desapropriar, mas não se sabe onde... Quando nós recebemos, foi aquele
impacto: vão ser desapropriado, o governo já deu desapropriação, preparar documentos para
receber”. A desapropriação “foi rápido [risos], não deu... a rapidez do governo foi tanta que
não deu a gente nem pensar...”.
O povo da região viveu o processo de desapropriação num clima de medo, insegurança
e incertezas. Catarino diz que “... quando falava: é coisa do governo federal; o povo ficava
tudo agoniado, assombrado, com medo porque disse que ia ser um desespero na vida do
povo”. Hélio diz que no início foi um choque para a população da região.
A respeito do método de desapropriação das agências do governo na região da
barragem de Sobradinho, Ely Estrela (2004) diz que se trata de método manu militari. A
mesma coisa parece ter acontecido em Serra do Ramalho. Sobre a abordagem dos técnicos do
INCRA às propriedades dos moradores, Alcino conta que
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quando eles chegava nas casa pra poder medir as terra... eles não tomava café e nem
bebia água na casa de ninguém, eu acho que era com medo de veneno [risos], com
certeza. Não dava bola pra ninguém, só pegava o papel e o lápis aqui disse: ó... isso
aqui vai ser medido agora, ordem do governo federal, quem aceitar o governo mede
e indeniza e quem não aceitar o governo mede e perde sempre. A conversa era essa,
aí... todo mundo tinha medo.

Ele relata outro caso que se deu no povoado do Sabino com um seu conhecido
chamado Nelsinho. “Aí evem o INCRA, começaram fazer vicinal ante de pagar o povo...” A
estrada vicinal “pegou em cima da casa dele, a casa cheia de filho, moço”. Nelsinho não tinha
recebido a indenização. O funcionário disse: “nós vai passar o vicinal aqui”. Nelsinho
respondeu: “passar? Aí foi lá e pegou uma [espingarda calibre] 12 que ele tinha, disse: passa
pra eu vê! Onde eu vou botar meus filho? O INCRA já me pagou pra eu comprar outra? Volte
pra trás diga a seu chefe que venha!” O funcionário teve que parar o serviço. Foi preciso
Boileau, o executor, ir a Salvador e pedir para que liberassem a indenização. Só depois disso é
que o serviço continuou. Alcino expressa sua admiração por Nelsinho: “seo Nelsinho, mas foi
de coragem, moço!”
O senhor Alcino conta que com a desapropriação os povoados da serra foram todos
destruídos. As casas foram destruídas e as pessoas carregaram telhas e alvenarias. O único
que “reviveu” foi Taquari.
Antônio, morador do povoado de Taquari, ressalta que foram obrigados a sair de suas
terras. Lembra que o próprio executor Boileau Wanderlei Dantas foi quem esteve em Taquari
pressionando as pessoas para que saíssem. Segundo ele, a conversa que circulava dava conta
de que o executor ganhava “um conto” para cada família que conseguisse tirar de Taquari e
levar para a agrovila. Apesar disso, guarda uma imagem positiva dos funcionários do INCRA.
No tempo da medição eles andavam em cavalos cedidos por seu pai. Afirma que eram “assim
gente boa assim pra labutar com eles assim, era bom, era gente boa”.
A indenização começou a ser paga só em 1977. O senhor Alcino é dos entrevistados
que se lembra com mais precisão quanto a datas. Começaram a indenizar pelas áreas onde se
construiu as agrovilas; a área da serra ficou por último. Quando lhe pagaram “foi um quase
nada”. Ele afirma que os latifundiários recuperaram um pouco do prejuízo na justiça, mas os
pequenos proprietários foram totalmente lesados. Ele recebeu de indenização vinte e seis mil
e seiscentos cruzeiros e cinquenta centavos, por cento e vinte hectares. Este valor não dava
para comprar outra terra, “foi obrigado eu pegar com as lavoura que eu tinha com os recurso

69

que eu tinha eu pensei que... digo: - vou comprar outra fazenda fora e vou esperar que que vai
dá aqui”. Ele estava se resolvendo a deixar sua terra,

mas depois, com muitos tempo, aí descobri o que foi que o INCRA fez no
levantamento do perímetro, chegou na fazenda, aqui na Mucanã, fazenda do senhor
por Vitor Muano... o INCRA chegou pra desapropriar, fazer... aí o [gerente da
fazenda] ligou pra Salvador:
- Doutor, tá ‘qui uma equipe do INCRA pra desapropriar a fazenda.
- Negocia com ele aí, vê o que cê pode fazer, deixa minha fazenda fora, dá um ano?
- Não, mas o INCRA não pode dar.
- Não, mas aqui pode, é mato, ninguém vem cá ver.
Pegou sessenta mil cruzeiro em cheque! Tá vendo?... Tá vendo?! Aí deixou a
fazenda do homem fora, perto de onde eu moro.

Depois desse fato decidiu que não sairia em hipótese alguma. Num outro trecho da entrevista
ele dá a dimensão dessa disposição: “essa terra minha lá... se eles tomar essa terra eu mato
eles, pode ser quem for, se eles tomar minha terra eu... e é o maior porque quanto mais o pau é
grosso mais a queda é grande”.
Informações como esta de Alcino e boatos como o relatado por Antônio são
impossíveis de serem “comprovados”. No entanto, eles são trazidos aqui porque o mais
importante não é saber se são verdadeiros ou não. A narrativa “... não está interessada em
transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na
narrativa a marca do narrador...” (BENJAMIN, 1994, p. 205). Importa muito mais perceber
que nas versões destes camponeses a implantação das agrovilas criou uma situação onde tais
fatos tornaram-se plausíveis. Isso informa sobre a forma como os camponeses interpretaram o
PEC-SR. Ele trouxe um tempo onde toda sorte de subversão dos valores – como é o caso da
corrupção – tornou-se permitido. Esta interpretação, que ressente o rompimento com a ordem
moral vigente, é o traço mais marcante da compreensão que os camponeses demonstraram ter
do PEC-SR.
Ainda sobre a indenização, dona Marta diz que “era mixaria, vinha mixaria...”. Ela
recebeu apenas uma parte. Luta até hoje para receber o restante: “eu lutei muito e tô viva aqui
contando a história, mas eu não lucrei de nada”. A sua fala atinge um tom dramático: “... da
parte que eu recebi, eu cheguei lá... ne Salvador chorando. A primeira vez eu tava chorando
na rua! porque meus filho tava passando necessidade e tudo e não tinha nada...” Alcino
lembrou de várias pessoas que não receberam indenização.
O presidente e um diretor do STR de Serra do Ramalho dizem que a desapropriação
deixou a população ribeirinha feliz. Deixam claro que esta felicidade era restrita às pessoas
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que não tinham propriedade. Os proprietários, na beira do rio, viveram a mesma insatisfação
que na região da serra. Eles dizem que a indenização foi muito baixa. O presidente conta que
o pagamento era feito em Salvador e podia ser recebido através de procuração. Surgiram
alguns aproveitadores que pegaram procurações dos ribeirinhos, receberam o dinheiro e não
repassaram para os legítimos donos. Dessa forma, muitos ficaram sem receber a indenização.
Na beira do rio, o trabalho de desapropriação gerou um importante conflito entre os
moradores e o INCRA. A ordem era para desocupar a área destinada para reserva. A
população resistiu à mudança e grande parte não saiu. O presidente do sindicato afirma que
muitos povoados, em vez de acabar, cresceram. Isso porque, com o tempo, muitos que foram
para as agrovilas retornaram. Não conseguiram se adaptar. O principal motivo alegado para o
problema de adaptação foi a distância do rio e a má qualidade da água nas agrovilas.
Francisco recebeu, por nove mil hectares, três milhões e oitocentos de indenização.
Não se lembra em que moeda. Acredita que esse valor foi ínfimo. Informa que outros
proprietários não aceitaram os valores e recorreram à justiça “... discutiram ganharam o triplo,
quádruplo, quíntuplo...” O senhor Terêncio teve suas terras – próximas ao Riacho do Capinão,
de duzentos e setenta hectares, com seis roças de mandioca, feijão, arroz e milho, uma
cisterna – avaliadas em 1975; mas o pagamento só ocorreu em 1977, recebeu a quantia de
cinquenta e quatro mil cruzeiros (CORDEIRO, 1982). Manoel Nascimento tinha sessenta e
seis tarefas com pasto, sessenta e oito pés de fruteiras mais uma casa de taipa; foi
desapropriado em 1975, recebendo sete mil cruzeiros de indenização (CORDEIRO, 1982).
João diz que sua propriedade ia ser desapropriada. Quando foi procurar a indenização,
soube que suas terras não seriam utilizadas pelo INCRA. Mas, em 2009, mais ou menos,
recebeu a notícia de que seria desapropriado. A pendência ainda não tinha sido resolvida
quando gravamos a entrevista, em 2011. Afirma que na desapropriação, “aquelas pessoas que
tinha coisa pouca...” estavam de acordo morar nas agrovilas; “... agora, as pessoas que tinha
mais umas certas coisas estranhava: mas moço perder minhas terra e só ficar com vinte
hectares – reclamava muito”.
A memória local registra que o início da construção se deu pelo Eixo 1. Em 28 de
março de 1976 chegaram as primeiras 30 famílias vindas do povoado de Intãs, município de
Casa Nova. Ocuparam a agrovila 05, sede do projeto, à época. Conforme Ely Estrela (2004),
em julho de 1976, chegou a segunda leva de deslocados. Logo em seguida, várias outras levas
chegaram, totalizando, ao final de 1978, 1.400 famílias de 1.600 cadastradas (ESTRELA,
2004). Hélio diz que, após a chegada do pessoal de Sobradinho, o INCRA foi desapropriar a
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margem do rio São Francisco. Em 1977, sua família mudou-se do povoado do Carrapato, na
beira do rio, para a agrovila 02.
Documento de setembro de 1981 informa que havia dezesseis agrovilas construídas
nos eixos par e impar, abrigando uma população de 30.240 pessoas (CPT, 1981). O Eixo 3
havia sido entregue há poucos dias. Para lá foram selecionados 148 colonos de vários estados
brasileiros: Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Essa população saiu
de suas terras em função de grilagem, seca, enchentes, grandes projetos oficiais, ou mesmo
não tinha terra (CPT, 1981).
Segundo Cordeiro (1982), 78 famílias chegaram à agrovila 15 em 1981, vindas da
região de Itaipu: divididas em duas levas, uma chegou no mês de maio, a outra em julho.
Germani (2003) estudou a construção da barragem de Itaipu, demonstrando o processo de
organização e luta dos camponeses atingidos. No caso de Itaipu, o governo enfrentou um
movimento bem mais organizado politicamente do que em Sobradinho. A aceitação das
famílias de irem para Serra do Ramalho foi parte de uma difícil negociação. Talvez, por isso,
a ida dessas famílias tenha sido cercada de cuidados tais como um almoço na chegada ao
PEC-SR e ônibus com lotação incompleta.
A pesquisa de Ely Estrela (2004) é uma importante fonte para conhecer a situação dos
primeiros colonos vindos de Sobradinho. Esta autora observa que, na memória de seus
entrevistados, o PEC-SR aparece cercado de expectativas não cumpridas. “Muito do que
havia sido prometido não foi encontrado por ocasião da chegada no PEC-SR” (BURSZTYN,
1988, p. 24).
A partida para Serra do Ramalho foi antecedida pela desorganização do modo de vida.
A indenização recebida, de maneira geral, foi suficiente para atender as necessidades das
famílias por alguns meses. Assim, muitos chegaram a Serra do Ramalho já desprovidos de
recursos. O INCRA permitiu o acesso ao refeitório somente nos três primeiros dias após a
chegada. Depois, os recém-chegados tiveram de prover a própria sobrevivência. Essas
primeiras levas enfrentaram muitas privações (ESTRELA, 2004). Acrescenta-se que
chegaram no final do período de chuvas, o que inviabilizou o trabalho na roça naquele ano.
Bursztyn corrobora estas afirmações: “as primeiras famílias instaladas tiveram grandes
dificuldades de subsistência, logo à sua chegada” (BURSZTYN, 1988, p. 24).
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2.2 “Porque aqui não vinha nada”
Em reuniões nas agrovilas dos Eixos 1 e 2 entre os dias 23 e 30 de março de 1983, a
equipe da CPT da diocese de Bom Jesus da Lapa levantou, junto aos moradores, uma série de
problemas quanto ao crédito bancário, à assistência médica, ao fornecimento de água e à
energia elétrica (CPT, 1983). Três anos depois, noutro relatório (CPT, 1986b), a CPT lembra
as promessas da Chesf para contrastar com a situação de então. Em dez anos de PEC-SR,
foram inúmeros problemas enfrentados pelos trabalhadores e muitas denúncias. Falta de
assistência médica, há posto de saúde em algumas agrovilas, mas não há atendimento, os dois
médicos – para o Projeto inteiro – atendem somente na agrovila 09. A falta de água é
problema crônico das agrovilas 16 e 23. Além disso, a água calcária entope os canos. As
escolas funcionam em situação precária, têm só o primeiro grau; conseguiram um grupo
escolar em cada agrovila, mas o ginásio só na agrovila 09, com o transporte dos alunos das
agrovilas feito em caminhão.
Mas a maior dificuldade registrada neste relatório está na produção: é muito difícil
conseguir crédito. Ele é insuficiente. Muitos saem do Projeto com a perda da lavoura e a
suspensão do crédito. A assistência técnica é fator de desânimo. A comercialização é outro
entrave. Em 1979, houve um absurdo, quando os colonos perderam uma tonelada e meia de
cebola e a cooperativa nada fez (CPT, 1986b).
Elísio, morador da agrovila 08, vindo da cidade vizinha de Santana, afirma que, em
sua cidade natal, os técnicos do INCRA prometeram posto de saúde somente na agrovila 09.
O serviço de saúde no PEC-SR era razoável, “não era muito bom não, mas pra nós que vinha
de um lugar pior até que era bom. Tinha ambulância pra deslocar as pessoas quando tava
doente e chegava lá tinha o atendimento lá no posto. Vacinação assim, tinha alguns
medicamentos”. Quanto à educação, avalia que as escolas daquela época eram melhores que
as de hoje.
Num diagnóstico feito pela EMATER-BA na agrovila 21 (EMATER-BA, 1985), a
comunidade apontou como problemas mais graves, por ordem de importância: água, estrada,
escola, energia elétrica, assistência médica, financiamento bancário (o financiamento bancário
não se encontrava entre as perguntas do questionário, mas foi lembrado insistentemente pelos
entrevistados), COBAL, entre outros. Nesta agrovila, estrada não existia. O posto médico
mais próximo ficava há 45 km. O posto da COBAL não era usado para este fim. Não havia
prédio escolar. Durante uma visita do presidente Figueiredo a Bom Jesus da Lapa, em 10 de
setembro de 1981, moradores das agrovilas 01, 02, 03, 04, 05 e 06, entregaram a ele um
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abaixo assinado com 1.385 assinaturas, que expunha a situação e solicitava providências
(CORDEIRO, 1982).
No que se refere ao transporte entre as agrovilas, o cavalo, a bicicleta e a carroça eram
os principais meios (CORDEIRO, 1982). Elísio diz que quando chegou, em 1979, ainda
estavam construindo a estrada do Eixo 2, pavimentando com cascalho, o que não demorou
muito para ficar pronto. A estrada, depois de pronta, ficou boa, mas, por ser de cascalho, logo
se deteriorou. Quanto à ligação entre as agrovilas, e do Eixo 1 com o Eixo 2, “... nunca teve
estrada não, sempre essas vicinais velhas aí cheia de buraco”. Antônio lembra que, às vezes,
para vacinar as crianças, colocava-as numa carroça e ia até o posto de saúde, “porque aqui não
vinha nada”. Dois moradores da agrovila 23 escolhidos para representar a agrovila numa
reunião com o INCRA em Salvador não compareceram, alegaram que não conseguiram
chegar a tempo em Bom Jesus da Lapa para pegar o ônibus com destino à Capital. Elísio
lembra que “... o transporte era um ônibus velho uma vez por dia, naquele tempo”.
Sobre a situação da fazenda de uso coletivo, o relatório do Consórcio Noronha-Tams
afirma:

As áreas da Fazenda CSB já estão sendo precariamente aproveitadas para pastoreiro
(sic) dito ‘comunitário’, supridas por água de poço (3 poços desativados, só 1
funcionando), chegando a receber 4.000 animais ‘nas águas’ e mais de 1.000 na
estação seca. Criadores que não dispõem de pasto nos seus lotes, ou não conseguem
arrendá-lo transferem seu gado para as áreas da Fazenda, ainda que os capins nela
disponíveis se confundam com as capoeiras. Na verdade, tal como vem sendo
explorada, a Fazenda tem seu uso monopolizado por aqueles colonos de mais posses
instalados nas Agrovilas da vizinhança; é tida hoje como fundo de pasto (de
sequeiro), cuja utilização beneficia uns poucos criadores ‘ricos’ (CONSÓRCIO
NORONHA-TAMS, s/d, p. 40).

O relatório aponta uma indefinição sobre o que fazer com a Fazenda para ter uso comunitário.
Havia uma certeza, porém: é preciso sistemas de irrigação.
A respeito da atuação da EMATER-BA, Cordeiro avalia que seu trabalho, cujo
objetivo seria o de prestar assistência técnica, incentivar a compra de máquinas, insumos e
equipamentos agrícolas, restringiu-se quase à questão do crédito. É responsável também pela
aprovação dos planos para financiamento. Essa situação se deu em função do baixo número
de técnicos (CORDEIRO, 1982). Além disso, o foco do trabalho da EMATER-BA, o
aprimoramento das técnicas agrícolas para que os colonos passassem da prática da agricultura
tradicional para uma agricultura moderna é de natureza problemática, “nas agrovilas... nem
todos os colonos olham essa perspectiva com bons olhos, pois ela significa mais
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endividamento no banco, mais dependência em relação à EMATER-BA...” (CORDEIRO,
1982, p. 62).
Cordeiro observa, no início dos anos 1980, uma mudança de padrão das agrovilas. Há
uma simplificação das agrovilas como tentativa de redução de custos. “... O fato é que, as
agrovilas já estão sendo ‘simplificadas’; hoje existe agrovila de todo tipo” (CORDEIRO,
1982, p. 57).
Na agrovila 21, perplexidade parece ser a reação dos técnicos da EMATER-BA diante
da realidade vivida pelos moradores: “como mudar o quadro de miséria vigente sem haver
uma determinação de estudo e mudança na estrutura de financiamento de custeio,
investimento, educação, assistência técnica, médica, comercialização?” (EMATER-BA, 1985,
p. 16). O problema principal parece ser “... o de financiamento de custeio agrícola e de
financiamento à construção de infraestrutura física de captação de água nos lotes...”
(EMATER-BA, 1985, p. 16). O que o PEC-SR produziu parece ter sido somente dúvidas,
“como produzir com a terra e sem o capital?... como haver progresso sócio-econômico sem
haver uma estrutura eficiente de comercialização dos produtos, com o nível de evasão escolar
vigente, desnutrição, assistência médica, técnica, saneamento?” (EMATER-BA, 1985, p. 16).
A situação da agrovila 21 é do Projeto inteiro: “hoje o que se tem são 5.500 famílias, cuja
maioria padece pela falta de condições mínimas de sobrevivência e com uma estrutura que
não possibilita sua promoção econômica-social” (EMATER-BA, 1985, p. 16). É imperativo
soluções em curto prazo.
Alcino diz que o povo, nas agrovilas, passou muita necessidade porque o INCRA
“...colocava as pessoa nas agrovilas, não dava manutenção nenhuma...” Muita criança morreu
de fome. Em algumas agrovilas, o posto da COBAL foi “invadido” por moradores famintos.
Diante dessa situação, “... o povo ia tirar as madeira nas reserva pra vender, pra poder
comer...”. O desmatamento ocorrido com a implantação das agrovilas representou um
importante impacto ambiental provocado pelo PEC-SR.
O abastecimento de água sempre foi um problema nas agrovilas. Em 21 de maio de
1987 foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial para estudar a viabilidade técnica e
socioeconômica do PEC-SR. O objetivo era estudar a viabilidade da implantação da
agricultura irrigada no Projeto (CODEVASF, 1992). Após a tramitação do processo, sob a
responsabilidade da CODEVASF, o Consórcio NORONHA-TAMS foi contratado, em 1989,
para fazer o estudo, que ocorreu em duas fases.
Antes mesmo de ser finalizado, tal estudo
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já demonstrou que nada será viável no PEC Serra do Ramalho sem que se tomem,
com urgência, as seguintes providências: 1) Reordenamento e regularização da
ocupação fundiária; 2) Criação de um organismo que recupere, opere e mantenha os
sistemas de abastecimento d’água das agrovilas; 3) Criação de um organismo que
controle a operação dos freáticos e preste assistência técnica aos agricultores
(CODEVASF, 1992, p. 2).

O relatório da CODEVASF afirma que tais medidas exigem a cooperação do INCRA e do
Governo da Bahia, que não revelaram interesse em cooperar, apesar de procurados com
insistência. Deste modo, a continuação dos trabalhos pouco ou nada trará de útil.

À vista das conclusões obtidas na Fase II dos trabalhos a CODEVASF empenhouse, com insistência, em obter a cooperação do governo baiano e do INCRA. Chegou
mesmo a assinar um Convênio de cooperação técnica com esse Instituto, cujo
interesse, porém, morreu aí. Em face desse quadro, a Companhia decidiu encerrar os
trabalhos e promover o distrato do Contrato (Resolução nº 356, de 07/11/91) para o
que entendo, salvo melhor juízo, ser necessária a anuência do BIRD (CODEVASF,
1992, p. 3).

As conversações continuaram em 1993 e em 1994, mas não resultaram na efetivação do
projeto de irrigação.
A água é tida, no relatório do Consórcio Noronha-Tams, como uma questão básica,
um “fator crítico por excelência”, não só do sistema produtivo do Projeto como das condições
de vida social (CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d). O relatório constata a necessidade de
medidas factíveis, em curto espaço de tempo, dada a situação de carência dos colonos.
Constata ainda, as “... condições de absoluta deterioração de pré-colapso, em que se encontra
o atual sistema (quando ele existe) de abastecimento doméstico de água nas Agrovilas”
(CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d, p. 49). Em reuniões com associações de moradores a
opção foi pela implantação em curto prazo mesmo sacrificando a potabilidade da água:

um imediatismo perfeitamente compreensível diante das severas privações a que os
colonos estão submetidos, e que em algumas Agrovilas, por exemplo, na 17 e na 20,
assumem aspectos inumanos. À falta de água, ‘estamos bebendo lama’, disse e
mostrou-nos um colono da [agrovila] 17, quando lá estivemos. A água era de uma
lagoa pluvial rasa, que também servia ao gado e aos porcos (CONSÓRCIO
NORONHA-TAMS, s/d, p. 49-50).

Uma nota de roda pé dá bem o tom do drama vivido pelos moradores das agrovilas e
evidencia seus “aspectos inumanos”, que parece comover os técnicos:
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Em uma reunião promovida pela CODEVASF na agrovila 09, ainda em maio de
1989, presentes cerca de 300 colonos, um deles, com emoção e veemência, protestou
contra a falta de água na Agrovila 20, onde reside, contando o drama de suas
crianças chorando de sede. Esse protesto teve outros repetidores, em outras ocasiões
(CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d, p. 50).

Diante disso, a recomendação do Consórcio é utilizar água de poço por ser uma
solução mais rápida. Afirma que os colonos esperam a quatorze anos e precisam de soluções
imediatas. Tal solução não é definitiva, mas transitória, emergencial. Sistemas de irrigação ou
mesmo de abastecimento eficaz não existem em Serra do Ramalho até hoje – a população
continua esperando.

2.2.1 Cooperativa
A cooperativa criada pelo INCRA foi outra fonte de problemas. Apesar de ter uma
diretoria executiva formada por colonos, era dirigida na prática pelo delegado do INCRA,
indicado pelo gerente-executor (ESTRELA, 2004). O ex-presidente afirma que “... nunca
tomou decisão nos problemas da cooperativa” (CORDEIRO, 1982, p. 41). O secretário do
STR de Bom Jesus da Lapa estranhou a forma de condução de uma reunião entre os sócios e o
“pessoal do Projeto” onde se tratou da proposta de tirar 15 mil cruzeiros do financiamento de
cada colono para o fundo de reserva da cooperativa. Segundo ele, não foi dado aos sócios a
oportunidade de discutir a questão. Outra coisa estranha foi a forma como os dirigentes do
Projeto conduziram uma avaliação da cooperativa pelos sócios, o gerente é que preencheu os
formulários em nome dos colonos, o resultado foi uma avaliação bastante positiva da
cooperativa (SOUZA, s/d).
Ela praticava preços mais altos que os dos produtos vendidos no mercado, além de
vender produtos de qualidade ruim. Quando levavam sua produção para vender à cooperativa,
os cooperados tinham seus preços rebaixados. Ely Estrela diz que todos os seus entrevistados
tiveram queixas da cooperativa. Veladamente sugerem que isso ocorria por má gestão e
corrupção. “Tudo indica que a iniciativa do INCRA em exonerar o primeiro gerente-executor,
‘a bem do serviço público’, conforme chama atenção um entrevistado, está relacionada,
sobretudo, à má gestão da cooperativa” (ESTRELA, 2004, p. 160).
Cordeiro fala de manobras da administração para forçar os colonos a comprar na
cooperativa. Ela cita um colono da agrovila 06, que em 1980 sofreu pressão desse tipo: “Se
não tirar a semente pela cooperativa, o banco não libera a segunda parcela para a limpa do
arroz. Foi aonde nos obrigou nós fundar nela de qualquer jeito. O preço comercial era 500
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cruzeiros, e eu comprei por 2.940 um saco de arroz de 50 quilos” (apud CORDEIRO, 1982, p.
42).
Se os entrevistados de Ely Estrela apenas sugerem atos de má administração e
corrupção na cooperativa, alguns entrevistados, nesta pesquisa, falam explicitamente de
desvio de dinheiro e dilapidação do patrimônio. Um deles disse que a cooperativa funcionou
durante um tempo, “mas funcionava pra eles, pros técnicos lá...” Eram estes técnicos que
tinham o controle de tudo; a cooperativa chegou a ter um patrimônio considerável. De repente
esse patrimônio sumiu e ela acabou.

2.2.2 Produção
Elísio diz que, quando chegou, a produtividade era boa. Havia muita chuva que
proporcionava colheitas fartas. Ele plantava milho, feijão, arroz, “... a partir do terceiro ano eu
comecei a criar uma vaquinha também que ajudava muito...”, plantava ainda algodão e
mamona. Parte da produção era vendida, algo que ele não conseguia em Santana. Porém, o
PEC-SR

não atendeu todas as expectativas não. Logo retirou a assistência técnica... uma das
coisas que falhou foi a promessa de... como que diz... de garantia de safra, nunca
teve aqui, quando cê vai plantar é uma coisa, quando cê colhe é outra, tem hora que
não acha quem quer a produção, quando acha é diferente os preços que eles
prometia, que sempre que gente plantava eles tinha uma garantia de preço, garantia
de preço mínimo, nunca garantiu e aí a gente sempre saia por baixo.

A comercialização foi outro problema para os moradores do PEC-SR, sobretudo para
os agricultores das agrovilas do Eixo 3. A produção era vendida quase em sua totalidade para
intermediários. Eles iam até as agrovilas buscar a produção. Mas, em lugares como o Eixo 3,
era preciso o produtor arcar com as despesas do transporte. Os compradores não iam até lá
tendo em vista as condições das estradas. A cooperativa comprava uma parte diminuta da
produção. A perda da lavoura e a recusa do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(PROAGRO) em cobrir tais perdas, levaram muitos agricultores a desistir de “trabalhar com o
banco”.
O relatório da EMATER-BA sobre a agrovila 21 no ano de 1985 constata que apenas
dois proprietários produziam metade de toda a produção de algodão desta agrovila. A
conclusão: os colonos que alcançaram melhor produtividade tinham outra fonte de renda ou
estabilidade econômica antes. Os recursos de custeio sempre são liberados atrasados o que
atrasa o desenvolvimento da lavoura desses que eram obrigados a esperar. Quem tem renda
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começa o preparo da roça antes do financiamento. Este documento identifica ainda a
deficiência da assistência técnica.
Os técnicos da EMATER-BA fazem uma importante avaliação da situação da agrovila
21, não se furtando a criticar os serviços que estavam sob sua própria jurisdição. Soa
“gritante” o fato do cultivo de cereais ser muito escasso nos lotes dos pequenos produtores
com uma terra de boa qualidade, indaga-se as razões de tal situação. A resposta aponta uma
importante contradição do PEC-SR.

Um dos pontos questionáveis é o sistema de custeio agrícola em vigor na região.
Ora, se o produtor é descapitalizado, a única saída que ele tem é recorrer ao agente
financeiro que por sua vez só financiou cultura como o algodão e milho x mamona.
Assim, é de se esperar que a maior parte da área seja destinada a estas culturas do
contrário de onde virá o dinheiro para comprar sementes de feijão milho ou arroz se
sequer têm condições de comprar estes para o consumo, sendo assim apenas uma
diminuta área é destinada às culturas em questão (EMATER-BA, 1985, p. 10).

Outra situação preocupante é o número de pequenos animais considerando a sua
importância para a nutrição da família. A grande maioria dos entrevistados atribuíram essa
situação à falta de água nos lotes. Os técnicos encontram outro “fator preponderante”, que não
deixa de chocá-los e transparecer certa perplexidade no texto sisudo do relatório: “como
deixar um ovo para chocar quando o filho (ou mesmo a própria barriga) ‘pede comida’? ou a
própria galinha ou a porca procria? Como formar um plantel mesmo pequeno se não há
dinheiro nem mercadoria para a troca como se constatou nos dados levantados?!” (EMATERBA, 1985, p. 11). A conclusão do relatório deixa ver que a realidade vivida pela população da
agrovila 21 é a de todo o PEC-SR. “Daí podemos concluir o grau de miséria sócio-econômica
da referida Agrovila. Como a maioria das Agrovilas está em situação semelhante, temos um
perfil geral do PEC/SERRA DO RAMALHO” (EMATER-BA, 1985, p. 14).
2.3 “Eles fazia as coisa... era... formando um grupo político”
As fontes apontam várias questões problemáticas quanto à administração do Projeto.
Ely Estrela afirma que a maioria dos seus entrevistados não se recorda da existência de
subprefeitos. Somente um fez referência à existência de representante do executor na agrovila.
Aliás, esse entrevistado reclamou muito do tal representante, afirmando que ele funcionava
como “dedo-duro” e “capanga” do INCRA, disse que foi ameaçado de morte por ter liderado
reivindicações quanto ao abastecimento de água em sua agrovila (ESTRELA, 2004).
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Alcino fez referência ao representante das agrovilas, diz que ele levava os problemas
para a administração central, mas nada era resolvido. Elísio também se lembrou da prefeita de
sua agrovila, era uma funcionária da EMATER-BA, ela morava na própria agrovila e resolvia
as questões voltadas à administração. Mas a sua permanência na agrovila durou pouco tempo.
Ele diz que não teve nenhum problema com a administração e que foi bem recebido.
Catarino diz ter sido rejeitado quando foi fazer sua inscrição. Depois de várias
tentativas negadas por uma funcionária chamada Graça, ele resolveu falar diretamente com o
executor Boileau, que depois de ouvi-lo, escreveu um bilhete e pediu que entregasse à
funcionária. Não teve mais problemas, foi aceito e depois ainda ficou muito amigo de Graça.
Elísio se lembrou dessa funcionária como uma “mulher mão de ferro”. Elísio afirma que as
pessoas da administração eram gente boa, mas agiam com “visão política”: “eles fazia as
coisa assim meio que tentando enganar a gente, no fundo, no fundo mesmo, era fazendo...
formando um grupo político”. O caso de Catarino parece ser representativo de prática corrente
na administração do projeto pelo menos em alguns momentos, a vontade do executor estava a
cima das regras.
Num relatório de reuniões nas agrovilas de 1981 lê-se em relação à agrovila 02: “nesta
agrovila uma colona, Maria Teixeira, é uma pessoa que tem prejudicado qualquer iniciativa de
organização, pois informa tudo ao administrador do projeto, oprimindo assim os moradores...”
(STR, 1981, p. 5-6). Nesta ocasião, “esta reunião foi feita no terraço da casa de um colono, o
Sr. Cosme Olegário, pois está proibido o uso do prédio escolar para reuniões do sindicato ou
do grupo de jovens” (STR, 1981, p. 6). Em relatório da CPT de 1983, lê-se que na agrovila
01, professoras filhas de colonos estão sem oportunidade de lecionar por “questão política”.
Em relatório de 1986, os agentes pastorais referem-se à administração como autoritária e
arbitraria e apontam tratamento diferenciado para determinados grupos de colonos (CPT,
1986b).
Além de tudo isso a morosidade na resolução de problemas foi uma constante, em
alguns momentos fica a impressão que isso fazia parte da estratégia de ação da administração.
No entanto, há momentos que parece haver interesse e vontade por parte dos gestores do
PEC-SR, mas estão completamente impotentes. É importante lembrar o que disse Medeiros
(2007), a distribuição e o controle do poder dentro do Estado operam dentro de limites
específicos.
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2.4 “Ah, mas aqui é do INCRA e do INCRA todo mundo brinca”
A ocupação das agrovilas e principalmente das áreas de reserva aparece como um
processo onde, se o INCRA não perdeu totalmente o controle, teve muito trabalho para
mantê-lo, mesmo parcialmente. Este foi um momento em que as disputas entre INCRA e
camponeses, camponeses e camponeses, etc., deixaram de ser latentes e tornaram-se patentes,
chegando a momentos de altos graus de tensão, onde tais sujeitos foram levados ao confronto
de fato.
Em muitas agrovilas os agricultores ocuparam as casas sem a autorização do INCRA.
Antônio diz que sua família, ao sair de Taquari, foi morar em Santa Maria da Vitória. Na
passagem de 1981 para 1982, eles voltaram para Serra do Ramalho. Seu pai tinha uma
inscrição para a agrovila 14 mas, quando chegou à agrovila, não havia mais vaga. O povo
tinha “invadido”, “... que antigamente fazia era invadir, né, liberava a agrovila e invadia, todo
mundo tomava conta da casa aí [quem tinha feito a inscrição] ficava sem nada”. Elísio lembra
que muitos colonos, ao chegarem, queriam mudar de casa ou mesmo de agrovila e que isso
deu muita confusão; os colonos sempre venciam os funcionários.
Outro caso ocorreu nas agrovilas 22 e 23. Circular da CPT diocesana de Bom Jesus da
Lapa (CPT, 1985b) afirma que 386 famílias ocuparam, pacificamente, as casas destas
agrovilas; essa população veio de vários estados do Norte e do Nordeste e de regiões
próximas. Explica que a ocupação ocorreu em função da longa espera pela liberação das
casas e lotes. As famílias estavam passando fome, sem onde morar e trabalhar. O documento
afirma que o INCRA tentava cansar os colonos com reuniões onde não se decidia nada e
qualificou os ocupantes de oportunistas ou agitadores. Os ocupantes enfrentavam o abandono
e a fome. Além disso, havia a ameaça de expulsão pela polícia e pelo próprio exército. Nas
últimas reuniões, a posição do INCRA foi de retirar as famílias sem compromisso de
realocação.
Em contraposição, os colonos adiantavam suas roças e apresentavam como
reivindicação junto ao INCRA: o assentamento definitivo nesta agrovila ou noutra; garantia
de colherem o que já plantaram e indenização para culturas permanentes; que o INCRA
providenciasse logo a construção de outra agrovila; a retirada das famílias que tem terras
noutro lugar ou são comerciantes; que a agrovila 20 fosse usada para assentar os que estavam
esperando vaga no PEC-SR. Relatórios de reuniões da CPT na agrovila 23 (CPT, 1985c;
1985d; 1985e; 1985f), anteriores à Circular, dão detalhes da situação. Fica claro o clima de
tensão dos trabalhadores e agentes pastorais, os preparativos e a disposição para o
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enfrentamento com o INCRA. O relatório As agrovilas de Bom Jesus da Lapa – BA (CPT,
1986b), narra esta história e finaliza dizendo que, apesar das pressões do INCRA, as famílias
lá ficaram.
Zeca diz que algumas pessoas o chamaram para morar na agrovila 22, mas ele não
quis. Afirma que as casas da agrovila estavam prontas e o povo morando “dentro das moitas”.
Em sua opinião, o INCRA estava “conservando as casa pra dar pra pessoas que eles
interessasse e não pra quem tava precisando...”.
Já na agrovila 16 as casas acabaram tomadas pelo mato. Moradores do povoado de
Aguada de Fora, no município de Carinhanha, que havia sido destruído para a construção de
agrovilas, resolveram ocupar algumas delas. Segundo Cordeiro, sessenta e oito famílias se
inscreveram para morar na agrovila 15 ou na 16, mas o INCRA não liberou a entrada
alegando que estavam reservadas para a população vinda do sul. No dia dez de setembro de
1981, chegaram as primeiras famílias da Aguada. Chegaram aos poucos e foram ficando.
“Muitas casas estavam abertas. Ruas tomadas de mato. O sistema de água sem
funcionamento...” (CORDEIRO, 1982, p. 52).
A agrovila foi liberada para seis famílias vindas da Paraíba, “curioso é que todas essas
famílias trabalhavam em fazendas de familiares do Executor do Projeto, Dr. Boileau
Vanderley” (CORDEIRO, 1982, p. 53). Esses colonos também viveram situação difícil,
chegaram a pedir comida a seus vizinhos da Aguada (CPT, s/d).
Mas de todas as partes do PEC-SR, a ocupação das agrovilas do Eixo 3 foi a mais
dramática, especialmente a agrovila 18. Conforme Cordeiro (1982), as primeiras famílias
chegaram a esta agrovila em agosto de 1981; não havia casas, fizeram barracos improvisados
e passaram muita necessidade, até fome. O INCRA construiu cinco barracões (CORDEIRO,
1982).
Conforme relatório da CPT, nas agrovilas do Eixo 3, em setembro de 1981, não existia
casas de moradia, armazéns da COBAL nem outro tipo de comércio, posto médico, escola e
transportes; “... muitos estão dormindo debaixo de pés de pau, os que tiveram condições de
levantar um barraco, fizeram com lona, papelão ou plástico...” (CPT, 1981, p. 2). Assim, o
documento reivindica empréstimos para construção de casas e para a lavoura; armazém da
COBAL; posto médico; escola; transportes; igreja; água, luz e saneamento. O bispo de Bom
Jesus da Lapa, D. José Nicomedes Grossi, escreveu ao presidente do Banco Nacional de
Habitação pedindo a construção de 600 casas, a fundo perdido, nestas agrovilas (GROSSI,
1981). Em 1982, havia 250 famílias vindas de várias partes do país principalmente do
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nordeste. Era uma população constituída de antigos posseiros, agregados, pequenos
proprietários.
O bispo de Bom Jesus da Lapa atribuiu a responsabilidade ao INCRA, “... eu creio que
o INCRA tem culpa. O INCRA permitiu a vinda, mas obrigando... dizendo que se eles não
viessem em tempo, eles perderiam a oportunidade. Eles... vieram e aqui não foram atendidos”
(GROSSI, s/d, p. 2). O então executor substituto, Hamilton Félix dos Santos, deu outra
explicação: “... receberam a casa e iam ser chamados, só poderiam vir quando fossem
chamados. Mas aconteceu que eles vieram pra cá com a família então nós tivemos que atender
com essa agrovila, e hoje nós já temos uma infraestrutura básica mais ou menos definida”
(SANTOS, s/d, p. 1). Cordeiro completa dizendo que a “estrutura básica” é escola, posto
médico e casa dos funcionários já construídos, mas sem funcionar.
“A desordem na ocupação dos 145 mil ha onde o INCRA realizou o assentamento
original dos parceleiros estende-se às áreas periféricas chamadas de ‘Reserva Técnica’,
‘Reserva Florestal’ e às terras aluvionais das margens do rio São Francisco” (CONSÓRCIO
NORONHA-TAMS, s/d, p. 42). Nestas áreas a situação parece ter sido bastante tensa. Em
relatório (CPT, 1985a), a equipe da CPT informa que na área de reserva havia três
acampamentos, 55 trabalhadores espalhados pela mata, já “botaram” quinze hectares de roça.
Afirma que o local não é muito seguro para reunião pois tem gente tirando madeira em toda a
serra e vaqueiros de alguns fazendeiros desapropriados estão na área com 700 cabeças de
gado.
Alcino, morador de área destinada à reserva, diz que com a desapropriação os
moradores foram embora em sua maioria, as terras ficaram desocupadas. Então, os conflitos
se intensificaram com a chegada dos invasor-posseiro. O que ele chama de invasor-posseiro,
são agricultores sem terra das mais diversas origens que, na década de 1980, ocuparam as
áreas de reserva e a fazenda coletiva.
O povoado de Nova Posse, que fica na região onde mora o senhor Alcino, foi um
destes pontos de tensão. Relatório intitulado Histórico de Nova Posse afirma que setenta e
duas famílias ocuparam a área em 1983 e depois o INCRA reconheceu a ocupação; reclama
da demora do INCRA em atender as reivindicações; denuncia a omissão do Instituto no caso e
a situação de miséria que fez muitas famílias abandonar a área; diz nunca ter recebido ajuda
do INCRA, vivem situação de fome, falta d’água, de assistência médica (COMUNIDADE DE
NOVA POSSE, 1989e).
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Diante disso reivindicam o parcelamento e titulação dos lotes, a perfuração de um
poço artesiano, fornecimento de cesta básica para as famílias cadastradas até a colheita da
primeira safra, crédito agrícola e o fornecimento de sementes, a construção de uma estrada
que permita a passagem de veículos, assistência médica e odontológica, a construção e
funcionamento de uma escola para as crianças e adultos na área. O documento comunica a
decisão da comunidade de ocupar a sede do INCRA na agrovila 09 e de lá sair somente
quando todas as exigências forem cumpridas (COMUNIDADE DE NOVA POSSE, 1989e).
De fato, há relatórios de reuniões (CPT, 1986a; 1987) que mostram a mobilização
anterior da comunidade e reivindicações junto ao INCRA. Em dezenove de setembro de 1989,
110 pessoas (60 crianças, 10 jovens, 40 adultos) ocuparam as dependências do INCRA na
agrovila 09 e lá permaneceram até o dia vinte e dois. Vários documentos foram produzidos
entre ofícios, cartas e relatórios.
O documento intitulado Companheiros... companheiras (COMUNIDADE DE NOVA
POSSE, 1989a) relata a ocupação. Depois da tensão da ocupação no dia dezenove, o
superintendente estadual do INCRA, Francisco Eider Leandro, chegou dia 20, para as
negociações. Às vinte e uma horas iniciou-se a reunião que só terminou quando todos os
encaminhamentos possíveis tinham sido feitos.
Como resultado das negociações, o INCRA assumiu os compromissos de definir o
local de perfuração de um poço artesiano em quinze dias; concluir os trabalhos de
cadastramento dos posseiros entre vinte e oito de setembro e nove de outubro; providenciar a
assinatura dos contratos dos posseiros com o INCRA para habilitá-los às linhas de crédito;
providenciar cesta básica para os posseiros; incluir a construção de um centro comunitário e
da estrada de acesso na programação operacional de 1990; verificar a possibilidade de
contratação de um carro pipa para atendimento imediato da comunidade; solicitar da Diretoria
de Projetos e Operações a liberação de recursos para a execução dos trabalhos topográficos e
dar prioridade à demarcação dos lotes em Nova Posse, os lotes deverão ser contínuos com
uma área destinada a associação; solicitar da mesma Diretoria a liberação de recursos para
pagamento do crédito alimentação e para o crédito fomento (INCRA, 1989).
Os agricultores de Nova Posse assumiram o compromisso de não recorrer a qualquer
medida de ocupação das dependências do INCRA, podendo entrar em contato diretamente
com a Chefia da Divisão de Projetos de Colonização da Superintendência Estadual da Bahia.
O executor do Projeto se comprometeu a colocar à disposição dos posseiros um depósito para
água fazendo os reparos necessários. Às dezesseis horas do dia 21 ocorreu outra reunião para
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firmar o termo de compromisso. Depois da reunião geral com a comunidade, o
superintendente do INCRA leu os compromissos. A ocupação terminou. Uma carta de cinco
de setembro de 1995 permite concluir que, se o INCRA realizou algo do que foi prometido,
não o fez a contento pois aquelas reivindicações que motivaram a ocupação permaneceram até
este período (COMUNIDADE DE NOVA POSSE, 1995).
A versão de Alcino para essa história é a seguinte:

Eles [os posseiros] não queria terra, tá lá, não ficou nem um terço deles. Eles queria
era receber a cesta básica do INCRA, ainda vieram aqui um grupo deles atacar o
INCRA uma vez pedindo comida, o INCRA deu. E eles queria era benefício do
INCRA e fez assentamento, deu projeto. Venderam tudo! era recebendo o gado e
vendendo, era recebendo os porco e vendendo, o dinheiro comia tudo, acabou e as
casa venderam uns pros outro, tem assentamento aí encima que tem muita casa
desabitada porque muitos não queriam trabalhar.

Uma carta de 1990, intitulada documento de pedido de segurança, assinada por
representantes do povoado de Nova Posse, dá a dimensão do clima vivido na área de reserva.
A carta pede segurança contra as ameaças de um antigo morador da área, chamado Alcino,
não há sobrenome. Seria o nosso entrevistado? Possivelmente. Afirma que ele é um antigo
perturbador e causador de conflitos e costuma ter atitudes de querer impedir os vizinhos de
fazer roça em áreas desocupadas, “... nenhum posseiro tem sua área delimitada. Por isso cada
morador vai fazendo sua roça em uma área ainda desocupada” (COMUNIDADE DE NOVA
POSSE, 1990, p. 1). Cita que já ocorreu até ameaças de morte, lembra que o Alcino em
questão já possui antecedentes criminais com mais de uma vítima e afirma que a comunidade
já registrou queixa na delegacia. Outra reclamação em relação a este Alcino é quanto à sua
criação miúda que vive solta perturbando a roça dos posseiros.
João minimiza os conflitos surgidos na área de reserva. Ele diz que com as áreas
desocupadas depois da desapropriação, chegou muita gente na Fazenda Roberto e outros
povoados. Vê a presença dos posseiros nas áreas de reserva de forma positiva, pois permitiu
que esses lugares se desenvolvessem com o seu trabalho. Diz que não teve problemas em sua
propriedade com esse pessoal. Sobre as confusões surgidas, afirma que elas ocorriam mais em
função da madeira. Às vezes os que já estavam há mais tempo na área reclamavam e os outros
respondiam: “ah, mas aqui é do INCRA e do INCRA todo mundo brinca, e não sei o que, e
começava... e levava em brincadeira, né. Mas nunca teve briga demais não, né”.
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O povoado de Taquari é a área que os entrevistados mais ressentem a destruição.
Antônio diz que, com a desapropriação, somente três famílias ficaram. E esses melhoraram de
vida, pois sobrou terra para eles utilizar. Mas, com o tempo as pessoas começaram a voltar.
A família de Antônio voltou no final de 1981. Foram voltando devagar: “vem um hoje,
outro amanhã, outro amanhã...” Antônio afirma que na época conversaram “com o INCRA” e,
embora não tivessem autorização para tal, “a resposta que eles deu pra nós foi assim, que eles
não ia tirar ninguém daqui da reserva...” Quando chegaram ao povoado,

... não tinha casa aqui, nós foi juntar aqui uns pedaço de telha aqui ó, que os pessoal
já tinha tirado tudinho, madeira, telha, alvenaria – que não tinha broco era alvenaria
–, já tinha carregado tudo, né. Aí nós foi trabalhando aqui ajuntando telha de
cozinha – que as telha de cozinha eles não queria que tava tudo preta de carvão, né.
Aí nós foi juntando as telha de cozinha foi que nós fez um barraco e fiquemos aqui.
Aí nós fez um barraquim e fiquemos aí.

A região de Taquari foi transformada num assentamento com as terras ordenadas pelo
INCRA. Antônio não se lembra quando a demarcação foi feita, chamou o amigo Antenor que
também não teve certeza quanto a data, mas acredita ter sido em 1996. No assentamento o
tamanho da terra dependia da localização, as propriedades variam entre vinte, trinta e quarenta
hectares. A sua possui vinte e sete hectares.
O relatório produzido pelo Consórcio Noronha-Tams faz um diagnóstico das áreas
periféricas do PEC-SR no início dos anos 1990. De acordo com este relatório, na área de
Reserva Técnica, aproximadamente 30 mil hectares,
... a ocupação não mostra um autêntico significado de ‘invasão’, pois parte das 500
famílias de ocupantes já trabalhavam no latifúndio antes dele ser expropriado. A
despeito de serem, na época, camponeses sem terra, o INCRA não os incorporou ao
seu assentamento. Os outros ocupantes, talvez a maioria no total, emigrados
sobretudo do Município de Coribe, são camponeses também sem terra que
procuraram aproveitar as sobras (efeitos na periferia) da implantação do núcleo
central do PEC; ‘reserva técnica’, aliás, era reserva territorial de ocupação. Uns e
outros vivem em condições de penúria extrema, sem estradas de acesso, sem água
potável, sem energia elétrica, sem qualquer infra-estrutura de apoio social
(CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d, p. 42).

Na área de Reserva Florestal configurava-se um caso diferente, pois

submetida a invasões e grilagem, a situação é bem mais complexa e emaranhada.
Primeiro porque as terras, pelo menos 20.000 ha delas, constituíam propriedade
privada, sob regime condominial, dos colonos. Segundo porque a ocupação irregular
delas foi precedida ou acompanhada de devastação e pilhagem do que havia de
matas, com inquestionáveis danos ao meio ambiente. E ainda porque esse espaço
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degradado está parcialmente apossado por grileiros e especuladores de terras
(CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d, p. 42).

E finalmente, “na faixa ribeirinha, valorizada pelo seu uso agrícola com improvisos de
irrigação, a ocupação repete a nebulosidade; parece ocorrer em ‘terras de ninguém’, com
alguns pequenos espaços de cultivo frequentemente mudando de mãos, inclusive com
respaldo do INCRA” (CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d, p. 43). O relatório aponta que
nestas áreas externas ao PEC-SR, a tendência visível é de um surto de especulações
imobiliárias e conflitos sociais, provocado pela disputa por terra. Para a ordenação de tais
áreas, o Consórcio recomenda medidas “acautelatórias da órbita jurídica” preocupando-se
com a distinção clara entre os que têm direito à terra: os ocupantes; e aqueles a quem esse
direito deve ser negado: o grileiro (CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d).
Quanto à “faixa ribeirinha”, uma folha avulsa entre os documentos da CPT traz em
rascunho algumas informações (CPT, 1979). Consta que o INCRA mandou desapropriar uma
área de três quilômetros entre o rio São Francisco e as agrovilas. Mais de seiscentas famílias
foram atingidas nos povoados de Boa Vista, Campinas e Barreiro Grande. Roças e casas
foram destruídas. Os desalojados se refugiaram nas ilhas. Em Barreiro Grande ninguém saiu,
em Boa Vista trinta famílias ficaram. Resistem à agrovila porque lá a água não presta, não
têm assistência, não podem “criar bicho”. Marta, lembra que os moradores das agrovilas 04 e
02 vieram, em sua maioria, da beira do rio. Hélio confirmou essa informação.
Também nessa região, em função da resistência da população, o INCRA procedeu à
construção de assentamentos. Zeca informa que na época que chegou ao PEC-SR, em 1986, o
INCRA estava “cortando” a área. Ficou morando debaixo duma lona durante três anos “sem
ajuda de ninguém!” Afirma que não voltou para sua terra, o povoado de Gameleira no
município de Sítio do Mato, por vergonha, já que seus amigos e parentes lhe aconselharam
muito para que não fosse morar no PEC-SR. Na vicinal em que mora, havia vinte e sete
famílias. Só ficaram três. As demais foram embora porque não aguentaram o sofrimento. Ele
conta que nunca houve pressão para sair da área. As pessoas foram chegando e ficando.
A documentação da CPT aponta para uma mudança nos rumos das reivindicações no
final dos anos 1980 que ganha corpo nos anos 1990. Nas décadas de 1970 e 1980 as questões
recorrentes relacionam-se com a infraestrutura. E nesta última década, a ocupação da reserva
torna-se a principal. Já na década de 1990, é cada vez mais central, nas demandas da
população ao INCRA, a questão da titulação das terras, em vista à intenção deste Instituto de
concluir a emancipação fundiária do Projeto. Há uma contundente cobrança para que o
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INCRA não deixe a área sem cumprir todas as suas obrigações; e acusações de que ele está
tentando “tirar o corpo fora”.
Em ofício de 1992 (INCRA, 1992b), respondendo à solicitação do então deputado
federal Alcides Modesto, o presidente do INCRA, Renato Simplício Lopes, afirma que esta
autarquia estava envidando todos os esforços para a emancipação total do PEC-SR ainda
naquele exercício. Diz que estava programada a demarcação de 1.361 parcelas restantes das
7.455 que compunha o Projeto, além da demarcação dos 1.696 lotes urbanos. Depois da
demarcação, iria fazer a titulação definitiva dos assentados e transferir o acervo do INCRA
aos órgãos públicos. Somente a não liberação de recursos poderia adiar a emancipação
prevista.
Ainda neste documento, previa a regularização e titulação de áreas do entorno do
Projeto como Campinhos, Pituba, Barreiro Grande, Água Fria, Barra da Parateca, Mata
Verde, Nova Posse, Fazenda Robert (sic), Fazenda Mineira, entre outras. O presidente ressalta
que essas áreas não pertencem ao Projeto, mas a regularização visa que o INCRA saia sem
deixar pendências de sua responsabilidade.
No ofício Nº 478 de 6 de agosto de 1992, o INCRA garante ao deputado federal
Alcides Modesto que “o Projeto somente será emancipado quando todos os seus parceleiros
tiverem sido titulados. Os que vivem em áreas de conflito, terão suas posses regularizadas e
tituladas, segundo as normas da Autarquia e a legislação em vigor” (INCRA, 1992a, p. 2).
Em carta de 20 de junho de 1994 ao Procurador Federal dos direitos do cidadão, a
irmã Miriam Bersch pede a imediata interferência do Ministério Público Federal junto ao
INCRA (BERSCH, 1994). Segundo ela, circulava uma notícia, confirmada pelo INCRA, de
que a emancipação fundiária seria concluída até o dia 30 de junho. Ela se manifesta
preocupada com a situação de insegurança, instabilidade e abandono de milhares de famílias.
A falta de uma política agrícola comprometida com os assentados gerou inúmeras
irregularidades na demarcação e titulação dos lotes, concentração e especulação, áreas
periféricas ocupadas por milhares de famílias ainda sem demarcação, áreas da União
ameaçadas por especuladores, assentados transformados em assalariados, boias fria,
trabalhadores escravos em firmas vizinhas, agrovilas constituindo-se em favelas rurais
cercadas por latifúndios. Diante disso, não pode aceitar que o INCRA se retire do Projeto sem
antes regularizar, demarcar e titular todas as áreas periféricas e lotes ainda irregulares.
O Consórcio Noronha-Tams afirma em seu relatório que “... o INCRA ainda tem
muito o que fazer... em termos de planejamento da ocupação e demarcação das parcelas, até
88

mesmo para adotar, onde couber, principalmente na ex-Reserva Florestal, o modelo de
Assentamento Rápido...” (CONSÓRCIO NORONHA-TAMS, s/d, p. 44) que se mostrou
válido em Canabrava14. Como solução, o Consórcio propõe que o ordenamento se inicie pela
cessão por parte do INCRA do domínio útil das terras para os ocupantes. O domínio pleno
ficaria com o INCRA, os ocupantes teriam que beneficiar a terra, caso contrário perderiam-na.
Em abaixo assinado produzido em maio de 1994 (SEMINÁRIO, 1994), os moradores
de Serra do Ramalho denunciam a decisão do INCRA de emancipar o Projeto e pressiona para
que a instituição não deixe o PEC-SR sem cumprir seus compromissos. Falta de água e
comida, especulação fundiária, presença de grileiros, 63% dos lotes das agrovilas em situação
irregular, são alguns problemas apontados. O INCRA quer deixar o Projeto sem cumprir os
seguintes compromissos: regularizar áreas periféricas, regularizar e titular todos os lotes,
consolidar a infraestrutura necessária para milhares de famílias. Até o ano de 1998 Serra do
Ramalho teve uma administração conjunta entre a prefeitura e o INCRA. A emancipação
fundiária foi concluída neste ano. O INCRA retirou-se deixando algumas pendências, como
mostra a situação de João ainda não resolvida. Zé Catarino diz, no capítulo seguinte, que o
INCRA fez muito em Serra do Ramalho e continua fazendo. Nos anos 2000 o INCRA fez
várias obras no município que eram de sua responsabilidade e não foram feitas à época.

14

O povoado de Canabrava, no município de Carinhanha, foi palco de importante ação de resistência. A ordem
era desocupar o povoado que seria destruído como aconteceu com vários. Depois de uma difícil negociação, não
houve acordo entre o INCRA e os moradores, um trator foi enviado para destruir as casas. A população
organizou-se e tomou o único acesso ao povoado, uma ponte. Mulheres e crianças ficaram na linha de frente, o
trator não passou. O INCRA recuou e Canabrava foi preservado, sendo transformado em área de assentamento.
Essa ação tornou-se modelo para os agricultores da região, na agrovila 23 a estratégia de deixar mulheres e
crianças nas casas, caso a polícia ou exército chegasse foi uma decisão tomada nas reuniões, o caso de
Canabrava foi evocado por um agente pastoral. Sobre a resistência dos camponeses em Canabrava ver
ESTRELA (2010); sobre o surgimento e trajetória de Canabrava ver SOUZA (1991).
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CAPÍTULO III
PEC-SR, LUGAR DO PROGRESSO NA VIDA, LUGAR DA DESTRUIÇÃO DA VIDA
Os capítulos anteriores buscaram delinear os contornos do contexto de implementação
das agrovilas em Serra do Ramalho. A comparação entre os dois coloca em evidência os
descompassos entre a lógica camponesa tradicional e a lógica que rege a construção do PECSR, ao mesmo tempo em que ajuda a entender melhor as representações.
Em seus trabalhos sobre representações, Roger Chartier entende a realidade social
como uma construção, pensada e dada a ler. É parte integrante dela as formas de percepção do
mundo social organizadas por classificações, divisões e delimitações, que variam conforme as
classes sociais e meios intelectuais e tornam possível a construção de sentido e de explicações
para o presente (CHARTIER, 1990). As representações são maneiras de interpretar e
apresentar que engendram expectativas, interesses, significados, concepções de quem as
elabora. Produzem práticas e estratégias de legitimação num campo de disputas entre os
diversos sujeitos sociais.
As representações põem em cena questões políticas, já que estão “sempre colocadas
num campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de
poder e de dominação” (CHARTIER, 1990, p. 17). Assim, o uso do conceito das
representações para compreender os conflitos em torno do PEC-SR se justifica:

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua
concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio. Ocupar-se
dos conflitos de classificações ou de delimitações não é, portanto, afastar-se do
social... muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto
mais decisivos quanto menos imediatamente materiais (CHARTIER, 1990, p. 17).

As diferenças entre o mundo tradicional e o mundo do progresso, no contexto de construção
do PEC-SR, assumem um caráter político. As representações fundamentadas na ideia de
progresso desqualificam a cultura tradicional, estabelecendo uma hierarquia que tenta
subordiná-la e aniquilá-la; esta aniquilação é operada pela instauração de uma nova
concepção de tempo que visa apagar completamente sua existência. As representações
construídas a partir do mundo tradicional colocam a insuficiência da realização puramente
material, recorrem a um mundo de base comunitária, onde os elementos necessários à vida
não se separam. Estas representações partem de modelos de sociedade distintos e orientam
ações que visam garantir a sua efetivação.
90

As representações oficiais foram buscadas em dois folhetos de propaganda, elaborados
pelas agências como parte do trabalho de convencimento da população de Sobradinho a
deixar a área; e de divulgação do PEC-SR junto a camponeses das várias partes do país. As
representações dos camponeses foram acessadas através da análise mais demorada de duas
entrevistas com camponeses que viviam na região antes da chegada do INCRA. O resultado
desse confronto de fontes é um quadro que traduz os conflitos entre progresso e cultura
tradicional.

1. O PEC-SR NOS FOLHETOS
As agências do governo investiram pesado na propaganda do PEC-SR. 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 a exibição de slides apresentando imagens do PEC-SR que causavam impacto
nos moradores. Há referências ao uso de carros de som na rua anunciando o Projeto,
programas de rádio, anúncios em jornais nas várias regiões da Bahia e mesmo do Brasil. Os
folhetos são apenas uma parte deste trabalho de propaganda que, entretanto, permite perceber
as concepções das agências governamentais durante o processo.
O primeiro folheto, Bom Jesus da Lapa. Esperança que chegou, editado pela
EMATER-BA, contem um texto em cordel, escrito com o claro intuito de convencer a
população de Sobradinho a optar pelo PEC-SR e desocupar a área. Assinado por Clodoaldo
Duarte, possui quatorze páginas (EMATER-BA, s/d). Trata-se de um texto em setilhas, cuja
rima obedece ao esquema XAXABBA, ou seja, o primeiro e o terceiro versos não rimam com
nenhum outro, o segundo verso rima com o quarto e o sétimo, enquanto o quinto e o sexto
rimam entre si. Curioso é que a penúltima estrofe, e somente ela, possui oito versos, o que
deixa a questão: estaria o autor querendo enfatizar o conteúdo desta estrofe ou isto seria um
indício de que se trata de autor que não domina completamente a linguagem? Fica a dúvida,
embora a primeira alternativa pareça pouco provável.
Na capa, na parte superior, o título Bom Jesus da Lapa, está em caixa alta. Logo
abaixo o desenho de algumas casas, uma ao lado da outra, formam uma paisagem árida. E,
abaixo, em letras um pouco menores, o subtítulo esperança que chegou. A contracapa, além
do logotipo do governo da Bahia, é uma convocação para a população optar por Serra do
Ramalho e uma indicação dos escritórios da EMATER-BA que deve procurar para se
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cadastrar no PEC-SR. O interior não tem figuras é bastante sóbrio e apresenta a simplicidade
típica dos folhetos de cordel.
O texto 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. Cria-se, então, uma oposição entre a imagem do sertão e a imagem do progresso.
A barragem traria a redenção do sertão.
Isto remete 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).
Aquela constelação de atributos justifica uma série de ações nas primeiras décadas do
século XX, Pimentel (1997) chamou-as de “processo de domesticação do sertão”, que marca
um avanço sobre a fronteira para a incorporação definitiva de partes do território pouco
integradas e “inclui, além de novas práticas governamentais e civis que mudaram a paisagem
e a sociedade sertaneja, novos campos discursivos que introduzem mudanças no significado e
no valor atribuído ao sertão e aos sertanejos...” (PIMENTEL, 1997, p. 17). Algumas dessas
práticas são: a afirmação do Estado perante o coronelismo local, a Marcha para o Oeste, a
construção de Brasília, a colonização de extensas áreas do cerrado e políticas
desenvolvimentistas.
Alencar (2000) considera que a Marcha para Oeste tem três fases distintas. Na
primeira, de 1930 a 1945, há uma série de iniciativas do governo Vargas para incorporar o
sertão: construção de Goiânia, criação de Colônias Agrícolas Nacionais, organização da
expedição Roncador-Xingu, criação da Fundação Brasil Central. A segunda fase ocorre em
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meados dos anos 1950 quando Juscelino Kubitschek apresentou a construção de Brasília que
reavivou velhos mitos, ideologias e o desejo de modernidade. Destaca a construção de uma
rede rodoviária em função da nova capital que ultrapassou o secular isolamento regional. A
terceira fase se dá na década de 1970, quando a ênfase recai sobre a modernização agrícola
que busca incorporar regiões como o oeste baiano, o centro-oeste, e a Amazônia ao
capitalismo brasileiro.
Mas a concepção de sertão expressa nos folhetos deixa claro que na década de 1970,
mesmo depois de todas estas ações para incorporar o sertão, aquela “constelação de atributos”
ainda permanece servindo como signo para legitimar ações do governo. 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 já há muito reclamava por uma solução.
A associação da modernização com os objetivos da nação tem sido uma importante
estratégia de legitimação. Guimarães Neto (2002) observou processo parecido em Mato
Grosso. O governo militar fez reviver ideias vindas de Getúlio Vargas, a colonização deixa de
ser uma busca pela realização pessoal do colono para se tornar uma contribuição do cidadão à
nação. “A ‘vocação de grandeza’, estigmatizada no governo Médici, ‘o compromisso com o
desenvolvimento’, a ‘missão nacional’ da qual estava imbuído o regime militar, exigia, afinal,
que todo cidadão assumisse a sua ‘brasilidade’” (GUIMARÃES NETO, 2002, p. 52). Assim,
as agências apelam para a “brasilidade” dos beraderos de Sobradinho, o sacrifício que têm de
fazer deixando suas terras é sua contribuição à nação.
A 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. Vários elementos
atestam este esforço, como o próprio uso da linguagem do cordel e os apelos a uma concepção
de verdade, ao motivo religioso e ao clientelismo.
Albuquerque Junior (2011) diz que o cordel se assemelha a um hipertexto onde
“modelos narrativos se reiteram” e “séries narrativas remetem umas às outras”. Ultrapassa a
noção de obra e autor para constituir-se em linguagem: “produz uma ‘realidade’ nascida da
reatualização de uma memória popular que entrelaça acontecimentos das mais variadas
93

temporalidades e espacialidades. Presentificando-as, colocando-as acima do tempo corrosivo
da história” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 130). Trata-se de literatura orientada por
normas bem definidas e por um modelo fabular.

A estrutura narrativa do cordel permite também que o fato novo, o extraordinário, as
descontinuidades históricas que vêm perturbar o cotidiano e a regularidade da vida
sejam submetidos a imagens e enunciados que lhes dá um lugar tradicional, que
retiram a sua novidade, que domam a sua diferença e que os submetem ao reino da
semelhança. Uma maquinaria discursiva que... procurará instaurar sempre a
continuidade (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 130).

Até onde foi possível apurar, a região de Sobradinho não era um centro importante na
produção de cordel. Não é possível afirmar, entretanto, que a população desconhecesse a
linguagem. De qualquer forma, a sua utilização é um importante sintoma da percepção que as
agências tinham da sociedade. Há a suposição de uma homogeneidade da cultura popular, esta
população sendo de origem rural necessariamente conhecia esta linguagem. Esta concepção
estabelece, então, uma continuidade entre a região em questão e os estados do Nordeste,
grandes centros de produção. Há ainda o fenômeno da apropriação da forma de expressão que
é associada ao “povo”, colocada a serviço de interesses estranhos aos deste “povo”.
Outro apelo à cultura camponesa se verifica na percepção, implícita no texto, de que
ela opera com universais na compreensão do mundo. A verdade, por exemplo, é entendida
como algo universal, absoluto, que vale para todos. A fronteira entre a verdade e a mentira, o
verdadeiro e o falso está bem demarcada. Já na segunda estrofe, o autor define então seu
território – é aquele delimitado pela verdade – e procura trazer o seu leitor para ele.

Parece até um sonho,
Mas, é uma realidade.
Procure ver se é ou não
O que digo uma verdade,
Tome a minha sugestão
Para ter no seu sertão
A sua propriedade (EMATER-BA, s/d, p. 3).

As suas afirmações serão irrefutáveis, pois mobilizarão os significados construídos naquele
universo do qual o interlocutor/leitor faz parte. O interlocutor é intimado a ele próprio
verificar a verossimilhança do que está sendo dito. O autor se coloca na posição de quem está
dizendo sem nenhuma pretensão, diz porque é a verdade. “Deste modo é necessário/De todos
compreensão,/Cooperar com o governo/Para salvar o sertão,/Nesta campanha tão nobre/Que
para o rico e o pobre/Será uma salvação” (EMATER-BA, s/d, p. 7) – eis a verdade.
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Quanto ao apelo ao motivo religioso, Ely Estrela (2004) lembra que um dos elementos
considerados na escolha da área para construção do Projeto foi o fato de que “... Bom Jesus da
Lapa era e é uma referência no imaginário sertanejo” (ESTRELA, 2004, p. 118). Esta cidade é
sede de uma romaria à gruta do Bom Jesus que ocorre desde o final do século XVII, quando o
monge Francisco Mendonça Mar chegou vindo do litoral trazendo a imagem e se estabeleceu
na gruta; desde então passou a receber a visita de romeiros. Ely Estrela descreveu assim a
romaria:

Para o santuário de Bom Jesus acorrem romeiros de todos os recantos do semi-árido
— especialmente, do sertão da Bahia e do norte de Minas Gerais. As romarias
acontecem durante todo o ano, mas o ponto alto é entre os meses de julho e outubro.
Em 6 de agosto, dia de Bom Jesus, registra-se maior número de romeiros na Lapa.
Os romeiros são pessoas simples, pobres e de baixa escolaridade (pequenos
proprietários, rendeiros, vaqueiros, pequenos comerciantes, funcionários públicos,
donas de casa, ambulantes, desempregados, etc.), que enfrentam grandes
dificuldades para visitar o santuário e cumprir suas promessas (ESTRELA, 2004, p.
118).

Carlos Alberto Steil (1996), num estudo antropológico sobre as romarias de Bom
Jesus da Lapa, já havia demonstrado a importância dessa festa no imaginário camponês e, ao
mesmo tempo, a relevância das práticas religiosas populares no desenvolvimento da romaria.
Ele mostra que, apesar de todo o esforço da Igreja para disciplinar os rituais no interior do
templo, eles são marcados pelas práticas do catolicismo popular.
Entre alguns dos entrevistados de Ely Estrela (2004) a perspectiva de assentamento
próximo da gruta do Bom Jesus foi bem recebida; os agentes sociais utilizaram o imaginário
popular como fator de cooptação. Parece não haver dúvida disso quando se lê no folheto um
trecho como esse: “Lá está o Bom Jesus/Milagroso lhe esperando,/Confie nele e nos
homens/Que agora estão governando” (EMATER-BA, s/d, p. 8). Além disso, o próprio título,
Bom Jesus da Lapa. A esperança que chegou, já explicita o apelo a este imaginário.
Mas esse apelo ao universo religioso não se restringe ao Milagroso Bom Jesus.

Para sua construção
É preciso se fazer
No sertão quatro cidades
Breve desaparecer,
Porém em compensação
Quatro novas surgirão
Prá o sertão engrandecer.
Casa Nova, Sento Sé,
Serão marcos da vitória
Remanso, Pilão Arcado
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Terão seus nomes na História
Seu patrimônio guardado
No fundo do Grande Lago
Como símbolo de Glória.
Vencidas pelo progresso
Que atingirá o sertão
Seus nomes serão gravados
Em novas que surgirão,
Construídas certamente
Em nível onde as enchentes
Jamais lhes alcançarão (EMATER-BA, s/d, p. 6-7).

As cidades antigas irão desaparecer, mas ressurgirão nas novas construídas. Serão vencidas
pelo progresso, mas se tornarão símbolos da vitória e da glória com seus nomes na eternidade.
Para se alcançar o progresso é preciso sacrifícios. O apelo ao arquétipo da morte e
ressurreição parece claro: para viver plenamente é preciso morrer. Verdades bastante
familiares aos sertanejos da região de Sobradinho.
A preocupação em penetrar o universo cultural camponês mostra-se também no apelo
às concepções clientelistas e assistencialistas, tão presentes numa região marcada pelo
coronelismo. O texto insiste em enfatizar que o governo “vai dar” terra e casa, cita isso em
cinco oportunidades; a repetição dessa ideia acaba criando a impressão de que os sertanejos
serão os grandes beneficiados com a construção da barragem, pois ganharão terra e casa. Com
isso busca-se apagar todos os desconfortos trazidos pelo deslocamento.
O apelo ao clientelismo fica explícito em alguns momentos como nessa estrofe:

E então vocês irão ver
Contente o Governador
O Doutor Roberto Santos,
Abraçando o morador,
Que lhe dirá certamente,
Estamos muito contentes
Muito obrigado Doutor (EMATER-BA, s/d, p. 4).

Ruben Siqueira (1992) fornece elementos importantes para a compreensão da relação
dos camponeses de Sobradinho com as autoridades. A partir da ordem moral, os camponeses
desenvolvem vários arranjos com o objetivo principal de garantir a margem de subsistência.
Surgem normas de reciprocidade entre os diferentes grupos que definem noções de justiça e
papeis sociais. Assim, os camponeses reconhecem legitimidade nas autoridades. Desde que
cumpram sua parte nas relações de reciprocidade, as autoridades são reconhecidas como
legítimas, jamais vistas como opressoras. Tudo isso parece ser bem conhecido das equipes
sociais e esse conhecimento é que informa o texto de cordel:
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A União comprou terras
Prá serem distribuídas
Levar o progresso ao sertão
Melhorar as suas vidas,
Confiem no Presidente (EMATER-BA, s/d, p. 4).

Ou então:

Diante desta atitude
Do Governo da nação
Procure logo a EMATERBA
Ou INCRA e faça opção,
E depois passe a morar
Na casa que vai lhe dar
O Governo da União. (EMATER-BA, s/d, p. 12).

O governo da nação está cumprindo a sua parte dentro das normas de reciprocidade, dando
casa e terra em Serra do Ramalho, fazendo a barragem, levando o progresso ao sertão, cabe ao
sertanejo cumprir sua parte e desocupar a área.
O governo quer salvar o sertão levando o progresso. Aqui é importante perguntar:
salvar o sertão de que? Qual é o perigo que ele corre? Parece está aí uma boa pista para se
entender a imagem do sertão e do PEC-SR neste cordel. Noutra parte do texto, quando
descreve o PEC-SR, há a seguinte estrofe:

Com setenta especialistas
Somente prá orientar
A qualquer agricultor
Como se deve plantar
E também ao criador
Neste importante setor
Como se deve criar (EMATER-BA, s/d, p. 11).

Para uma população rural é razoável supor que saiba plantar e criar. O texto, que
apresentava um bom conhecimento da cultura tradicional local, de repente manifesta uma
profunda ignorância. Este é um daqueles momentos em que a ideologia não consegue se
esconder, explicita-se o conflito de interesses envolvidos. O modo de produção tradicional
não é compatível com o modelo de plantio e de criatório preconizado pela ideia de progresso,
é o seu contrário, sua antítese. O sertão é lugar de agricultor que não sabe plantar, de criador
que não sabe criar. Provavelmente deve ser salvo disso.
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É curioso como essa imagem expressa no cordel se coaduna com a imagem do
barranqueiro típico da região de Sobradinho, que aparece numa carta, estudada por Lygia
Sigaud (1988), enviada à ELETROBRAS em 1972, pelo então diretor de obras da CHESF, o
engenheiro Eunápio Peltier de Queirós. Segundo Sigaud, o barranqueiro nesta carta é descrito
como

um pobre, subdesenvolvido, sem qualificação profissional, condicionado pelo rio,
isolado, auto-suficiente, analfabeto, sem contatos com os meios de comunicação de
massa, limitado aos contatos com vizinhos e nas feiras, cuja mentalidade não pode
evoluir, em suma, um primitivo, sem poder aquisitivo, sem aspirações, conformado
e dominado pelo pavor do desconhecido, um ser desvinculado cultural e
economicamente do resto do país (SIGAUD, 1988, p. 99).

Sigaud afirma que esta visão sobre o barranqueiro parece ter informado avaliações da
HIDROSERVICE e da própria CHESF. A indefinição quanto ao destino da população rural,
citada na introdução, parece revelar mais do que uma simples imprevidência do Estado,
demonstra a percepção que os técnicos tinham da população. Essa percepção levou as
agências a decidir pela incompatibilidade entre a população e a criação de projetos de
irrigação no entorno do lago de Sobradinho. Para Sigaud, o não reconhecimento da população
se ajustava à intenção política do Estado de canalizar infraestrutura para os grandes projetos
agropecuários.
Essa forma de perceber a população, sem dúvida, também informa a elaboração do
cordel e, de novo, aponta continuidades de uma maneira de enxergar e lidar com a cultura
tradicional. Lembremos o que disse Teodoro Sampaio sobre a população de Carinhanha, no
primeiro capítulo. Não havia a vontade de capitalizar, nem a disciplina para o trabalho; a
“preguiça universal” não permitia a exploração da fartura de riquezas. O historiador de hoje
constata de imediato o flagrante etnocentrismo que não deixa o engenheiro perceber lógicas
diferentes de funcionamento entre sua cultura e a daquele povo beradero; capitalizar é uma
noção que não faz sentido naquele mundo. Percebe-se ainda o discurso de valoração do
trabalho que tem a função clara de disciplinar e ordenar a vida de forma a manter sobre ela o
controle. O que se quer ressaltar aqui é que essa maneira etnocêntrica de ver a cultura
tradicional – até compreensível para um engenheiro do século XIX – continua sendo
operatória do olhar das agências no contexto de construção da barragem de Sobradinho e do
PEC-SR.
Pela descrição do sertanejo é possível dizer o que o sertão é. Trata-se de um lugar
subdesenvolvido, atrasado, desconectado econômica e culturalmente do resto do país, avesso
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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. Tratando do processo de
incorporação do sertão durante o século XX, Alencar afirma que: “as novas falas, ao se
referirem à civilização, modernidade, progresso, que fariam chegar ao sertão, faziam tábula
rasa das culturas preexistentes” (ALENCAR, 2000, p. 263). O discurso unificador da
modernidade pressupunha uma homogeneização de interesses que estava longe de existir e
desconsiderava a grande diversidade das culturas locais (ALENCAR, 2000).
Há, ainda, neste último trecho do cordel citado acima, 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 esta modernidade anunciada como uma fatalidade. É algo inevitável. Tudo
que não aderir a este tempo do movimento e da mudança irá desaparecer rápida e
inevitavelmente. O sertão e a cultura sertaneja são resquícios do passado. Este sertão velho irá
fatalmente desaparecer e dará lugar a um sertão novo e moderno. O PEC-SR 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.
O fatalismo no anúncio da modernidade denuncia concepções das agências a respeito
da população e do mundo social. Como observou Medeiros (2007), a população tradicional
não é considerada um sujeito político. Ela não dispõe de condições para enfrentar o avanço do
moderno; ela não pode querer uma alternativa, pois a sua cultura se encontra abaixo, numa
escala hierárquica em relação à moderna. Assim, apaga-se a diferença, a cultura tradicional é
tutelada, submetida à assistência técnica e social, ela precisa se render ao saber técnico e
científico, adquirir hábitos e comportamentos civilizados. O mundo social é ordenado por um
centro que ao desqualificar a cultura tradicional, expropria dos sujeitos o poder e canaliza este
poder para si.
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 (INCRA. EMATER-BA,
s/d). Este é editado em conjunto pelo INCRA e a EMATER-BA, segundo Ely Estrela (2004)
ele foi lançado em meados de 1980. Provavelmente foi produzido para circular não mais na
área de Sobradinho, mas nas várias partes do país. A capa traz a fotografia aérea de uma
agrovila em construção onde se destaca o traçado das ruas. Acima da foto o título em caixa
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alta e abaixo o apelo para que os camponeses procurem os técnicos e optem pelo PEC-SR. Em
todas as páginas há uma fotografia que mostra cenas do cotidiano no projeto.
Percebe-se, neste folheto, uma preocupação didática. O texto é apresentado em blocos
com diferentes recuos e mesclado com desenhos que ilustram o que está escrito; isso dá um
aspecto de movimento e o torna pouco enfadonho. Há um maior compromisso com a
formalidade, uma busca pela neutralidade e pela imparcialidade. Não há referência à região de
Sobradinho, pretende informar o que o colono irá encontrar em Serra do Ramalho,
apresentando o conteúdo do PEC-SR descrito no capítulo anterior.
A neutralidade pretendida por este folheto é só aparente, ele faz uma opção de forma
bem explícita. Ela já aparece no título, ir para Serra do Ramalho significa viver melhor. Além
disso, a combinação de texto, ilustrações e fotografias parece concorrer para a criação de uma
estética da racionalização, do planejamento e do urbano. Viver bem é ter acesso às
comodidades que este tipo de vida pode oferecer. Através dessas sutilezas vai aparecendo
uma imagem do PEC-SR.
O mundo preexistente não é mencionado nem textualmente, nem nas imagens; isso por
si só já é um indício. O discurso é produzido sem utilização de palavras, o passado é
simplesmente apagado por não ser pronunciado. O Estado, através das agências, coloca-se
como ente criador, inclusive do tempo, do qual emana a existência das coisas. Assim, ao tocar
aquela região com sua presença ele cria um novo lugar, dá início ao tempo. Apaga-se a
memória camponesa que coloca a diferença. E, instituído um tempo homogêneo, funda-se um
tempo comum, sem diferenças, que procura fazer todos se reconhecerem vivendo na mesma
realidade com uma identidade única voltada para a construção do novo lugar (GUIMARÃES
NETO, 2002).
Todos devem aderir ao PEC-SR, um lugar novo, o lugar do futuro, e a partir de então,
o único tempo que existe. O tempo do PEC-SR é o da modernidade, do progresso. Da rapidez
dos processos produtivos controlados pela assistência técnica, o uso de insumos agrícolas, o
apoio do sistema financeiro através dos créditos. É o tempo do relógio, da vida disciplinada
dentro de um espaço racionalizado. Uma disciplina que levará ao aumento da produtividade e
à melhoria da vida. O PEC-SR é o espaço da vida civilizada.
As concepções presentes nos folhetos remetem à trajetória de ideias sobre
desenvolvimento e industrialização no país. De acordo com Lúcia Lippi de Oliveira (2001),
na década de 1950 ganha corpo uma nova interpretação do Brasil, forjada principalmente com
a criação da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). A categoria de
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subdesenvolvido substitui a de atrasado; a teoria do subdesenvolvimento adquire
legitimidade. A industrialização, promovida com a presença do Estado, é apontada como
caminho para inserção autônoma do país no mundo capitalista. Esta crença na centralidade do
Estado é produto da ideologia do Estado Novo, os intelectuais, deste período, desenharam o
Estado como tutor e pai ao mesmo tempo em que a sociedade aparecia como imatura
(OLIVEIRA, 2001). O povo tinha avaliação positiva, porém, era considerado analfabeto,
imaturo, inconsciente; a ação do Estado é que poderia salvá-lo (OLIVEIRA, 2001).
Essa nova explicação que centra-se na ideia de subdesenvolvimento extrapola a área
da economia e repercute nos demais campos de conhecimento. A sociologia incorpora essas
questões com a difusão dos cânones da sociologia do desenvolvimento, a mudança social
torna-se o grande tema. A dicotomia arcaico versus moderno é compreendida por Oliveira
como a versão sociológica da dicotomia desenvolvimento versus subdesenvolvimento. No
universo arcaico situavam-se o mundo da família, o contato pessoal, o trabalho artesanal, o
mundo rural; no mundo moderno estavam a norma jurídica, o contrato entre as partes, o
trabalho industrial, o mundo urbano; acreditava-se que os estudos da sociologia poderia ajudar
na passagem do mundo arcaico para o moderno (OLIVEIRA, 2001).
Com a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), os intelectuais
incorporam a crença na necessidade de uma ideologia para tornar possível o desenvolvimento,
espontaneamente ele não seria alcançado. Sem uma ideologia da modernização as forças do
atraso venceriam a nação (OLIVEIRA, 2001).

Considera-se que a ideologia do

desenvolvimento poderia induzir ações de planejamento para torná-lo realidade. É explícito
nos dois folhetos a influência destas ideias.Mesmo que eles tenham alcance limitado, uma vez
que boa parte da população para a qual se destinava era analfabeta, 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 dessas agências na região.
A propaganda é um campo privilegiado de construção de representações. Ela lida com
a evocação de um objeto ausente, a construção de uma imagem que o substitui. Pelo menos no
caso do PEC-SR, pelo que foi exposto no capítulo anterior, é um instrumento de
convencimento bem aos moldes daquilo que Chartier chamou de perversão da representação,
ou seja, quando ela assume a forma de teatralização que não tem correspondência com o
referente: “... 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
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recurso à força bruta” (CHARTIER, 2002, p. 75). Sendo assim, a propaganda na
modernidade, constitui-se num importante instrumento de controle.

2. O PEC-SR PARA OS ENTREVISTADOS
A vinculação social das representações abre a perspectiva para a pluralidade de
compreensões daquilo que foi representado. A recepção nem sempre segue o roteiro criado
pelos centros de produção. Pelo contrário, ela constitui-se numa produção que se mostra nas
formas como utiliza o que foi imposto, não há passividade neste processo (CERTEAU apud
CHARTIER, 1990). As entrevistas demonstram isso na prática, entre o prescrito pelas
agências e o que foi produzido pelos camponeses a respeito do PEC-SR há um mundo de
coisas.
O acesso, pelo historiador, a esta multiplicidade de interpretações e usos coloca a
questão das fontes. O deslocamento do interesse que levou este profissional a se preocupar
com a recepção, criou também a necessidade de se ampliar a noção de fonte histórica.
Ampliar a noção, neste caso, significa considerar como fonte materiais antes não
considerados, reconhecer como legítima para se tornar fonte a produção de várias instituições,
dar a antigas fontes um olhar novo, etc.
A presente pesquisa elege a história oral como fonte privilegiada para trazer à tona o
conflito entre a produção e a recepção de representações do PEC-SR. A opinião de Ely Estrela
se faz importante: não se trata de uma escolha diletante ou por escassez de fonte, mas a
própria natureza do trabalho o exige (ESTRELA, 2004). A história oral promove uma
mudança de perspectiva onde, ao interesse pelo fato, acrescenta-se o interesse pelo seu
significado, o que uma pessoa ou grupo lembra do passado, como elabora essa lembrança, por
que isto é lembrado e não outros acontecimentos.
Alessandro Portelli (2010) considera que a especificidade da história oral está no fato
de ela trazer para a história uma dimensão de subjetividade, “você pode não somente
reconstruir aquilo que aconteceu, mas também o que significa aquele acontecimento depois...
E então, no centro da fonte, no centro da história oral, você colocará a subjetividade, a
memória, a linguagem, o diálogo...” (PORTELLI, 2010, p. 49). O uso da história oral
aumenta sua relevância quando se quer captar representações. Portelli (2000) considera que
“representações e ‘fatos’ não existem em esferas isoladas. As representações se utilizam dos
fatos e alegam que são fatos; os fatos são reconhecidos e organizados de acordo com as
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representações” (PORTELLI, 2000, p. 111). Para Portelli, o campo específico da história oral
talvez seja esta interação.
Os camponeses da Serra do Ramalho dão vazão a estas questões. A opção aqui foi por
selecionar duas entrevistas para uma análise mais aprofundada. O critério de escolha delas foi
a representatividade das opiniões no conjunto de entrevistas e principalmente a diversidade de
interpretações e atitudes que os entrevistados demonstraram em relação ao PEC-SR. O
primeiro entrevistado, Zé Catarino, nasceu em dez de abril de 1941 na cidade de Carnaíba de
Flores em Pernambuco. Chegou a Serra do Ramalho em cinco de julho de 1961 vindo da
cidade baiana de Irecê. Ao chegar, residiu no povoado de Tabuleiro que fica nas proximidades
da serra. Casou-se com uma moça que morava no povoado de Taquari, próximo a Tabuleiro.
Em 1976 foi morar em Bom Jesus da Lapa. Retornou para Serra do Ramalho em 1979,
quando passou a residir na agrovila 08.
O segundo entrevistado, o senhor Alcino, nasceu no dia 06 de abril de 1944, na cidade
de Rui Barbosa, Bahia. Ele se diz descendente indígena de uma família originária da tribo
Pataxó Hãhãhãe de Itaju do Colônia, no sul da Bahia. Chegou a Serra do Ramalho em 17 de
julho de 1972 e adquiriu uma propriedade no povoado de Lagoa Fina, na região da serra, que
na época da desapropriação tinha 120 hectares. Trabalhou na Campanha de Erradicação da
Malária (CEM), função que lhe permitiu ter um vasto conhecimento sobre a região, já que
percorria-a em visita às residências. Foi desapropriado pelo INCRA e após receber o valor da
indenização recusou-se a sair da sua propriedade.
O senhor Zé Catarino, apesar de se definir como lavrador, não se coloca na perspectiva
de um agricultor. O seu olhar para os fatos é de quem está de fora do grupo dos camponeses.
Ele estabelece um distanciamento dos seus pares e coloca-se na posição de uma liderança que
tem acesso a uma visão mais global do processo. É um líder que se dá a tarefa de “lutar por o
povo” e conduzi-lo. Zé Catarino quer-se um político e faz questão de demonstrar intimidade
com as autoridades do Projeto, como quem diz: eu também sou um deles.
Já o senhor Alcino assume a condição de camponês. Sua fala é do ponto de vista desse
grupo. Mas há nesse posicionamento certo exagero também, ele não é um camponês comum.
Suas andanças até chegar a Serra do Ramalho e seu trabalho na Campanha de Erradicação da
Malária o colocaram numa condição um tanto diferente dos seus pares. No entanto, ele fala
como se fosse um exemplar dos mais representativos da sua classe. Conta os fatos da
perspectiva desse grupo.
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Perceber essa construção de um lugar de fala por esses dois entrevistados é importante
para se chegar ao elemento central nas duas entrevistas. Em Zé Catarino, o centro em torno do
qual gira toda a narrativa parece ser a construção de uma autorrepresentação. Quer construir
uma autoimagem de sujeito que desempenhou papeis importantes e por isso deve ter um lugar
na história. Ele ajudou a mover “a grande roda da história” e tem consciência de que a
entrevista representa a oportunidade de colocar o seu nome para a posteridade.
Alguns relatos de sua “vida política” parecem ser mobilizados para mostrar o seu
protagonismo e lugar social de político que tem intimidade com “altos escalões de poder”.
Tais relatos mostram elementos da cultura política local, marcada pelo paternalismo,
populismo, autoritarismo, tráfico de influência, etc., e apontam para o fato de que a
implantação do PEC-SR não concorreu para a sua mudança, pelo contrário, a administração
do Projeto parece ter colaborado para o seu aprofundamento.
Já na entrevista com o senhor Alcino, a centralidade está na justificativa de sua
decisão em permanecer na terra mesmo depois de ter recebido a indenização. Os fatos
mobilizados em torno da ação do INCRA, a imagem que constrói do PEC-SR, a sua descrição
do passado anterior à chegada do INCRA, enfim, toda a sua narrativa parece encontrar um
ponto comum: deslegitimar a ação do INCRA e legitimar sua decisão.
Dito isso, é importante se perguntar: qual a imagem do PEC-SR para os dois? 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-SR 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-SR para o senhor Alcino. A construção das agrovilas
representa “a destruição, meu irmão! Total! Destruição, destruição total por... incalculável...”
O Projeto desencadeia um processo de desestruturação da vida camponesa, 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, a chegada de novos valores e comportamentos como o uso de drogas,
roubo indiscriminado e o desrespeito a instituições antigas como o casamento.
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-SR se constrói
atrelada a uma imagem e uma avaliação do INCRA e do governo militar. É curioso que os
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dois, em muitos momentos, operam uma personificação do Instituto. Como se não estivessem
falando de uma instituição e sim de uma pessoa. Parafraseando Medeiros (2007), os
camponeses não dominam a noção de impessoalidade das relações institucionais. Em outros
momentos o INCRA vira sinônimo do PEC-SR, 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 resultam 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”.

O INCRA trouxe tudo pra Serra do Ramalho. Era bom demais, questão de saúde,
educação... como você tinha que trabalhar, certo. Tinha ajuda porque quando o
INCRA chegou aqui dava... liberava vinte hectares de terra pra você, dois hectares e
meio ele já dava todo é... tratorizado, desmatado... e todo mês você recebia uma
cesta...

Na avaliação do governo militar, Zé Catarino evidencia uma assimilação
aparentemente acrítica do discurso do presidente Figueiredo durante a visita a Bom Jesus da
Lapa que ele acompanhou. 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
naquela época “o cidadão respeitava o outro... tinha respeito. Hoje nós vivemos numa
democracia, uma coisa de liberdade, entendeu? Mas uma democracia desrespeitosa,
entendeu?” Sua narrativa sugere que esse respeito deve ser considerado um dogma, a
autoridade é algo que não se contesta: “porque você, às vezes, você é uma pessoa que tem um
nível bem elevado, superior a minha pessoa muitas vezes e eu, que sou um Zé Ninguém,
quero te prejudicar, quero te desmoralizar e eu acho que isso não é certo...”. Zé Catarino
avalia o INCRA e o regime militar a partir dos esquemas tradicionais de relação com as
autoridades, para ele o INCRA é uma autoridade legítima, pois cumpriu com suas obrigações
nas relações de reciprocidade: criou as condições materiais para a vida e mantinha a ordem,
duas obrigações de uma autoridade legítima.
Já na fala do senhor 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: “Aí fica aquele velho
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ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. A gente era obrigado a assinar [o plano
indenizatório]...”. 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:

Aí eu vou te contar primeira coisa errada que o povo do INCRA fez, os bandeirante,
quer dizer, fez o levantamento, né? Logo de cara aqui no Sítio Velho descasou uma
moça com trinta dia de casada e deixou na zona em Bom Jesus da Lapa. E
começou... e evai... eu trabalhava no campo – que eu descobri a Serra do Ramalho
que eu trabalhava nessa Campanha, eu trabalhava no campo – via onde eles...
passava no acampamento deles, ficava o retorno de litro, bebida e dize – não é de
meu conhecimento – mas o povo dizia que até droga eles usava, certo? Aí
desapropriou as fazenda tudo aonde a minha área caiu desapropriação...

À primeira vista poderia essa história sugerir uma incapacidade do camponês para
compreender o que estava ocorrendo com a chegada do INCRA, apegando-se a fatos
cotidianos triviais. Mas foi este trecho que nos chamou primeiro a atenção para a importância
da ordem moral camponesa na interpretação dos camponeses. Tratava-se da chegada de um
ente externo ao seu mundo que trazia outras referências e colocava em risco o universo de
valores e comportamentos tradicionais. Era o anúncio da destruição.
Como assinalado, o estudo de Ruben Siqueira (1992) demonstrou que os sentimentos
de legitimidade e ilegitimidade, surgidos entre os pequenos agricultores com a construção da
barragem de Sobradinho, estavam fundados 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 não é procedimento compatível com o de uma autoridade. O INCRA, ao
permitir esse comportamento de seus funcionários, rompe com as normas de reciprocidade e
perde a legitimidade para se constituir como uma autoridade é um ser estranho. Sendo assim,
ele exerce um poder não consentido, à revelia da população.
Esta imagem do INCRA é ancorada por uma avaliação do governo militar. Alcino
demonstrou-se antenado com os acontecimentos do país, acompanhando o noticiário,
principalmente pelo rádio; além disso, conta que em 1964 estava trabalhando em Brasília e
acompanhou o golpe militar. Suas opiniões sobre o regime foram formadas a partir dessas
experiências. Para ele, aquela era a “época do terror militar”, tempo de “gente miserável”. Ele
repudia o autoritarismo quando fala do exílio enfrentado por muitos brasileiros, das
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perseguições e assassinatos a adversários, dos procedimentos de sua “repartição” para com os
funcionários, dos abusos policiais.
Além de atrelarem a imagem do PEC-SR 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. A disputa em torno do passado volta à cena, agora entre os próprios
camponeses. Ruben 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 tempo
anterior à construção da barragem, exageram em características como a harmonia social, a
fartura na produção, etc. Este passado idealizado serve como contraponto do presente, é sua
imagem em negativo que serve para o entrevistado ressaltar a situação presente. Ely Estrela
(2004) também percebeu isso entre seus entrevistados em Sobradinho e em Serra do Ramalho.
Dar status de verdade à leitura do passado é uma estratégia central na argumentação
dos entrevistados. Os camponeses então, escapam à prescrição das agências e, contrariamente
a elas, repõem o passado instituindo significados opostos àqueles ditados pelo Estado. Se as
agências partem da tentativa de homogeneizar o tempo e apagar o passado, os camponeses se
voltam para este passado enfatizando exatamente a sua heterogeneidade, o tempo camponês é
o tempo da memória.
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:
“O povo era agoniado, com medo, ninguém queria... quando via um carro do INCRA na
estrada o povo entrava pra dentro do mato, com medo”; era um lugar isolado com muita
dificuldade de transporte, andavam a pé, de jumento, a cavalo; a água era salgada: “... a gente
morava lá no Tabuleiro, no Taquari, no Pimenta, no Buqueirão, nesse meio de mundo aí tudo,
meu amigo, era um sofrimento! Era sofrimento!”.
Já em Alcino, os períodos anteriores à chegada do INCRA são marcados pela “união”,
pela ordem e ajuda mútua:

Não meu filho! Antes das agrovilas não era assim não. Todo mundo tinha as coisa.
Quem roubasse ia punido, era só roubar ia em Bom Jesus da Lapa dá queixa ia
punido sim, né. Mas depois do INCRA não tinha autoridade de coisa nenhuma, o
INCRA só foi desapropriar terra, lesar o povo na forma indenizatória e não resolvia
nada.

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;
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a riqueza das matas: “montanha, muita mata alta, cultura de primeira... e muitos animais
selvagens como bem a onça... tatu, tudo tinha...”; a produtividade da agricultura; a riqueza de
povoados como Taquari.
Este tipo de relação com o passado parece ser o padrão entre os camponeses
submetidos à modernização. Mais do que uma mistificação, como quer Avelino Miranda
(2000), trata-se de uma estratégia para lidar com a transformação do seu mundo. A tradição,
na concepção de Woortman (1990), não é um passado que sobrevive de forma estática no
presente, ela é dinâmica, cria possibilidades de futuro. O que está em jogo são as disputas do
presente, o passado é construído nesta conjuntura, colocado a serviço de interesses.
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”. Quando vai falar da chegada do INCRA começa
por sua própria chegada, com isso ressalta o fato de ter chegado antes. Fica 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. Alcino opera um
alargamento do tempo que dá suporte a seu argumento de direito sobre a terra.
Outro ponto chama atenção quanto ao 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. Assim, Zé Catarino pode ser tomado como exemplo de que as
ideias trazidas pelo INCRA, disseminadas através de propaganda, encontraram eco entre os
camponeses.E a assimilação destas ideias não significa uma alienação por parte do camponês,
muito pelo contrário, o que está em jogo são interesses. No caso de Catarino, a aprovação ao
Projeto liga-se intimamente com a sua condição de posseiro e o recebimento de um lote e uma
casa, além de ter travado relações próximas com as autoridades do Projeto tornando-se uma
liderança, parte deste grupo.
Toda a interpretação e atitudes de Catarino em relação ao PEC-SR mostra que a
sociedade tradicional camponesa longe está de ser um todo homogêneo, estático; ela apresenta
uma grande diversidade e dinâmica. Isso evidencia o equívoco contido na visão predominante
que as agências construíram do mundo tradicional. Mesmo longe dos grandes centros,
morando em lugares de difícil acesso, o camponês possui aspirações, mantém uma relação
crítica com o mundo, não tem pavor pelo desconhecido. Ele classifica tudo que lhe chega a
partir de noções de bem e mal, que orientam suas escolhas. O camponês percebe que a
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modernização traz avanços imprescindíveis para sua vida. Até Alcino deixou claro que o
PEC-SR trouxe melhoras para a região, sobretudo as “vias de comunicação”. Praticamente
todos os camponeses reconhecem os avanços materiais trazidos pelo Projeto, seria
ingenuidade pensar que eles gostariam de manter a estrutura material de seu modo de vida
tradicional, isolar-se do mundo. Querem se integrar ao resto do país e desfrutar do conforto
material que o progresso alcançou. Para alguns camponeses os avanços trazidos pelo PEC-SR
foram insuficientes; para Zé Catarino, o Projeto inseriu de vez Serra do Ramalho no tempo do
progresso.
Já 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...”. Alcino recorre
a uma concepção de mundo bastante presente na cultura camponesa para explicar a ruptura
que o PEC-SR criou em seu mundo. A característica que mais a particulariza em relação a
uma concepção racional, científica, moderna, é que nesta concepção camponesa não há uma
separação tão nítida entre o natural e o sobrenatural. As fronteiras entre estes dois mundos
nunca são bem definidas, estanques ou dicotômicas. São, antes de tudo, fluidas, móveis e
complementares. O que acontece no mundo natural interfere no sobrenatural e vice versa. Esta
visão de mundo assenta-se principalmente em concepções católicas filtradas pela lente
popular camponesa.
Tal visão está muito presente na cultura tradicional do vale do São Francisco. Um
exemplo é oferecido por Souza, quando trata do coronelismo nos sertões de Carinhanha:

O sacramento do batismo da Igreja Católica desempenhava a função de sacralizar
esses laços afetivos e religiosos e de legitimar uma relação de dominação dos
senhores sobre os agregados. O homem simples e de consciência mística projeta no
céu esta consciência e relação que ele vivia e experimentava na fazenda. No céu,
Deus todo poderoso protege os santos para os santos protegerem a gente. Se a gente
for fiel ao santo, o santo nos garante proteção; mas, se a gente for infiel ao santo, o
santo castigava também. Na fazenda era a mesma coisa: a gente tem que ser fiel ao
coronel para o coronel proteger a gente; se, a gente não for fiel ao coronel, o coronel
castiga e com severidade. A dependência é tanto mais forte quando se trata de um
coronel que é o padrinho ou o compadre da gente (SOUZA, s/db, p. 162).

As relações de compadrio e apadrinhamento criavam no agregado uma forte relação de
dependência econômica, afetiva, religiosa e política em relação ao coronel (SOUZA, s/db).
Pierson (1972), em sua descrição da vida no Vale do São Francisco, traz uma série de
informações que mostram a separação tênue entre o natural e o sobrenatural. Sobretudo nas
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concepções de medicina popular fica claro esta relação entre as ações no mundo e as respostas
do outro mundo. Ele detectou a forte presença do fatalismo quanto a doenças e outros
aspectos e concepções que relacionam doenças a castigos divinos.
Sobre a região Oeste da Bahia, Antônio de Freitas afirma que “as práticas religiosas,
sutis e abrangentes, ajudavam os fieis a formar uma visão de mundo, onde o real se tornava
compreensível, na maioria das vezes, em razão de vontade e desígnios superiores, para não
dizer do outro mundo” (FREITAS, 1999a, p. 62).
Esta mesma concepção foi percebida por Frederico Neves (1998) entre os camponeses
ingleses do século XVIII estudados por Thompson, que explicavam a escassez pela qual
passavam também como punição divina sobre os pecados cometidos pela comunidade. A
partir da sua etnografia entre sitiantes de Sergipe, Woortman (1990) chamou atenção para o
fato de que nesta concepção a ordem moral explica não só as relações entre os homens, mas
também a “realidade metafísica”. A seca aparece como castigo de Deus para punir a maldade
dos homens.
Assim, a chuva, um fenômeno meteorológico, é considerada um ente sobrenatural,
praticamente sagrado, a sua ocorrência ou não está intimamente ligada à ordem moral, ela
pode ser considerada um elemento que confirma ou não a reciprocidade entre o mundo dos
homens e o mundo sobrenatural. Os comportamentos que infringem a ordem moral provocam
o rompimento com essa reciprocidade, é obvio que o povo que procede assim será castigado
com a falta da chuva. Esse dado é central para compreendermos o significado do PEC-SR
para Alcino, aqui aparece o sentido que tem a “destruição total” a que ele se referiu.
Também salta aos olhos nas entrevistas 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.
Explicando por que o povo que veio da região de Sobradinho não quis ficar nas
agrovilas, Zé Catarino afirma:
O povo mal acostumado, porque o cabogeiro – me perdoe a expressão – o cabogeiro
... ele gosta muito da beira do rio, ele acostuma a chegar ali na beira do rio com... o
anzol numa varinha senta ali de coca na beira do rio puxa uma piabinha, puxa outra,
puxa outra, quando ele arruma ali, vamos dizer assim, um quilo de peixe que que ele
faz? ele separa meio quilo pra ele comer e vai vender aquele outro meio quilo pra
comprar um sal, uma farinha, um alho, uma coisa assim e volta pra... e sobrar um
pouquinho pra ela, viu? Pra mamar uma (mamar uma que eu falo, vou explicar logo,

110

é uma cachacinha). Então o cabogeiro não tem é – como é que diz – um poder assim
pra crescer na vida, entendeu, só cresce politicamente, politicamente cresce que é
um prato feito... que já vem feito pros cabras comer sozinho mesmo, entendeu...

A palavra cabogeiro deriva de caboge (hoplosternum littorale), peixe da família dos
Callichthyidae, que costuma viver em áreas de correnteza moderada. Um morador de Serra do
Ramalho informou que caboge “é peixe de lama”. Ficou claro nas conversas o desprestígio
dessa espécie na região. O sentido pejorativo do qualificativo cabogeiro para os pescadores
vindos de Sobradinho é explícito.
Beradero são franciscano como o povo vindo de Sobradinho, Zeca nos brinda com
uma metáfora que dá outra explicação para a rejeição desse povo ao PEC-SR: “... que peixe
não cria lá no deserto e tatu não fica na beira do rio, né. Mas eles descendente de peixe, então
não... tava de acordo ficar, voltou...” Enquanto Zé Catarino, um caatingueiro, entende os
beraderos de Sobradinho como cabogeiros, comedores de caboge, peixe de lama, que não se
adaptaram ao PEC-SR por causa da sua inaptidão para o trabalho, presos à beira do rio, sem
ambição de mudar de vida, Zeca expõe uma concepção bem típica do beradero do São
Francisco, que concebe o rio como inerente a ele, é uma parte sua. Os beraderos não são
comedores de peixe, são descendentes de peixe, são o próprio peixe. O beradero não existe
sem o rio. É recorrente na entrevista de Zeca sua autodefinição como “nativo da beira do rio”,
ser nativo da beira do rio constitui o cerne de uma identidade forte construída em torno de
uma vida inteira às margens do rio São Francisco. Esta identidade é evocada a todo momento
que surge a ameaça de ser retirado desse habitat.
Estas diferentes concepções expostas em metáforas denunciam as enormes distâncias
culturais entre os camponeses do PEC-SR. Catarino é um agricultor de áreas distantes do rio.
Serra do Ramalho transformou-se num mosaico cultural que abriga diferentes modos de vida,
crenças e costumes. Os choques são inevitáveis, vive-se uma tensão velada. Curioso é que se
retirarmos da citação de Catarino a atribuição de valor, o seu sentido pejorativo, teremos a
descrição de um modo de vida que possui uma funcionalidade bastante eficaz. Uma descrição
que em grande parte coincide com a feita pelas pesquisas sobre as populações que habitam o
vale do São Francisco. É bem verdade que é um modo de vida completamente alheio aos
pressupostos capitalistas do progresso e do desenvolvimento. Todas as ordens de conflitos em
Serra do Ramalho parecem ter essa origem comum que coloca em posições irreconciliáveis o
mundo do progresso e o mundo tradicional.
Se a tensão cultural é velada, ela 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
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desestruturação trazida pelo PEC-SR provocou um caos social onde os camponeses foram
obrigados a disputar entre si a ocupação do espaço e dos lugares sociais. Alcino diz que os
invasor-posseiro chegaram roubando, queimando os matos, vendendo as madeiras e atacando
os moradores que restavam na área. O executor deu ordens para que não mexessem nas
propriedades cercadas, com moradores. Seu grande medo era que “eles roubava os arame das
cerca pra dizer que a área era aberta, pra poder invadir, meu prezado!... eu digo: se eles mexer
ne minha cerca pode chamar morto, que aqui eu comprei e paguei, entendeu, o INCRA não
vai me tirar daqui quanto mais eles”. Estes conflitos, que foram expostos mais longamente no
capítulo dois, deixam ver os efeitos desastrosos que podem ter para sociedade camponesa
ações como o PEC-SR. Para Alcino os invasor-posseiro são um dos principais responsáveis
pela subversão de valores.
O relato de Alcino mostra que a agrovila não era uma noção do domínio dos
camponeses. Ele conta que, com a notícia da construção do PEC-SR, o povo comentava: “vai
fazer umas agrovila aí. E o que é agrovila? É uns povoado; é uns comércio; vão fazer e botar
o povo lá dentro, né. Aí uns dizia: quá eu vou nesse negócio nada”. O povo “sabia o que era
agrovila não”. Com o início da construção “uns dizia: ah, eu vou lá e outros não queria, a
maioria não queria, né. Teve gente que foi embora pra longe, mas não quis vim pra’qui, né”.
A recusa às agrovilas deu-se, principalmente, “por causa das terra”. Em sua fala, questiona a
própria lógica do Projeto e conceitos como a área de reserva:

mas vem cá esse INCRA vai colonizar lá em baixo e essa serra aqui vai fazer o que?
Tá vendo que eu não vou sair daqui pra ir pra lá! Eu digo: se eu tivesse lá não ia sair
de lá de dentro, quanto mais eu morar aqui, não saio não, não saio não!... Essa área
reserva... como é que é reserva? Reserva é uma área que tem que ficar ali num
coidado pra não ser destruída e como é que é reserva e todo mundo toca fogo e
acaba com tudo? Não! Reserva é a minha que eu não vou abrir e dá ela pra ninguém.
Aí tá lá a matona até hoje, né.

2.1 Entre dois mundos irredutíveis: o do progresso e o tradicional
Principalmente a entrevista de Alcino coloca em questão, de forma mais contundente,
as diferenças entre a cultura tradicional dos camponeses da região e o modelo de agrovilas
trazido com o PEC-SR. À insistência do INCRA para que fossem para as agrovilas, Alcino e
alguns vizinhos respondiam: “nós não vai pra agrovila que lá não dá pra nós viver, nós planta
naquela terra o que? Vinte hectares de chão, ali quando ascender um fogo queima tudo”. É
recorrente em sua narrativa a recusa à agrovila: “nós não aceitou por isso, nós não dá bem
com aquele povo, nós não dá bem com aquela colonização, aquilo não é pra nós, nós tem que
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morar no nosso lugar. Lá em casa tem cemitério de sepultar gente, tem tudo lá, todas aldeia
tem...”
Michael Pollak (1992) chamou a atenção para a relação entre o emprego de pronomes
pessoais pelos entrevistados e a formação das identidades. Para Alcino o PEC-SR é um Outro
do qual ele não participa, nada no Projeto diz respeito a ele. O PEC-SR representou
importantes rearranjos nas identidades da região. Neste mesmo sentido, trinta e dois anos
depois de chegar a Serra do Ramalho, Elísio afirma num trecho da entrevista: “a cana lá pra
nós é cultura permanente”. Sua terra natal ainda é o nós e o PEC-SR, o Outro, demonstrando a
dificuldade que os camponeses tiveram em se adaptar ao modelo trazido pelas agrovilas.
A fala de Alcino, registrada acima, deixa claro ainda que a terra para o camponês tem
um valor que ultrapassa o sentido econômico. Ela não é uma simples mercadoria. Lembrando
Cardel (1996) no primeiro capítulo, a terra é um espaço de constituição de identidade, a partir
da qual, a família se articula, na qual o indivíduo desenvolve o seu trabalho.

Nesta perspectiva não se vê a terra como objeto de trabalho, mas como expressão de
uma moralidade; não em sua exterioridade como fator de produção, mas como algo
pensado e repensado no contexto de valorações éticas. Vê-se a terra, não como
natureza sobre a qual projeta o trabalho de um núcleo doméstico, mas como
patrimônio da família, sobre o qual se faz o trabalho que constrói a família enquanto
valor. Como patrimônio, ou como dádiva de Deus, a terra não é simples coisa ou
mercadoria. (WOORTMAN, 1990, p. 12).

Aqui está um dos pontos fundamentais do conflito entre os camponeses e as agências
não só em Serra do Ramalho, mas em todos os casos de construção de grandes projetos. A
partir do estudo de Gustavo Medeiros (2007) é possível ter a dimensão deste conflito de
significados. Enquanto as agências, no processo de desapropriação, partem de concepções de
valor de mercado, para os camponeses a terra representa um patrimônio. Estudos sobre o
parentesco mostram que a terra como patrimônio encerra um conjunto de regras de sucessão
que garantem a sua unidade. A desapropriação, portanto, coloca em relação dois sujeitos,
camponeses e agências, operando com noções irredutíveis, terra como patrimônio e como
propriedade privada, numa correlação de forças desigual, que resulta, normalmente, em
prejuízo para os primeiros. Medeiros entende que

levar em consideração os sistemas informais implica reconhecer a terra como
patrimônio. O domínio de um grupo sobre um patrimônio afasta a ideia de
propriedade privada. Propriedade privada é o conceito limitador fundamental no
processo de licenciamento, pois é a base jurídica que impede a mitigação de
impactos a partir do grupo doméstico. Além disso, impõe aos membros desse grupo
que se identifiquem, não como componentes de reprodução do patrimônio familiar,
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mas, sim, como proprietários de pedaços cada vez menores de terra (MEDEIROS,
2007, p. 57).

Alcino mobiliza a noção de terra como patrimônio para justificar a sua resistência, ao fazer
isso, expõe a fratura entre os dois mundos que se encontraram em Serra do Ramalho.
Esta diferença de significados atribuídos à terra repercute também na avaliação das
indenizações. Tanto no PEC-SR, como em todos os estudos sobre barragens é grande a
insatisfação dos camponeses sobre este assunto. A conversa de Medeiros com um entrevistado
toca no ponto exato da questão: para os camponeses não se trata de uma questão apenas
econômica, material. O camponês lhe disse que “... não me pagaram o que valiam meus pés
de jabuticaba”. Medeiros ficou se perguntando:

Quanto vale uma jabuticabeira? Fiquei processando essa questão por um tempo,
conversando com o agrônomo responsável pelas negociações e lendo o laudo
técnico que estipula o valor monetário da jabuticabeira, há toda uma metodologia
técnico-científica para estipular o valor monetário dos ‘bens’ desapropriados com
taxas de depreciação, fórmulas para calcular o lucro cessante, quando os ‘bens’
poderia produzir de lucro para os proprietários num período de vida útil das ‘coisas’,
etc. Contudo, nada consta quanto a dimensão simbólica, nem poderia constar por
que quanto vale um quintal cheio de jabuticabeira, mangueiras, goiabeiras, e
criações que fazem parte da trajetória produtiva de uma família (MEDEIROS, 2007,
p. 102. Grifos do autor).

Deste ponto de vista, todas as medidas que forem tomadas para minimizar os impactos de
uma grande obra na vida dos camponeses resultarão ineficazes. Qual o parâmetro para medir
o valor de uma jabuticabeira? Qual o parâmetro para medir o valor do cemitério na
propriedade de Alcino, que guarda os corpos de seus pais?
Ainda em torno da desapropriação, o seu caráter compulsório choca-se com as
concepções camponesas. Alcino mostra que nem os fazendeiros ousavam enfrentar: “e os
fazendeiro logo, tinha mais conhecimento, aí ficaram com raiva, mas se dissesse que não...
como é que dizia que não? Pra ver enverdecer... o helicope enverdecer do exército em cima,
ninguém ia fazer isso, né, [riso] todo mundo tinha medo...” Lygia Sigaud (1988) é categórica,
as decisões referentes à barragem de Sobradinho foram tomadas na alta cúpula do governo
federal, os técnicos que atuavam na região não tinham autonomia para decidir sobre coisa
alguma. De novo, Medeiros (2007) demonstrou que as concepções camponesas de negociação
pressupõe uma via de mão dupla, numa negociação está aberta a possibilidade de recusa. As
duas partes fazem propostas ao mesmo tempo em que cedem para chegarem a um acordo. A
moralidade camponesa entra em cena também aí. A negociação é regida pelas normas de
reciprocidade. Está claro que a desapropriação é feita fora deste padrão.
114

Falando das pressões que sofreu para desocupar a área, Alcino coloca estas questões.
Ele se lembra especialmente de um agente do INCRA:

Andava um cara aqui do INCRA, ó. Um senhor por nome Buarc... que era um chefe
de campo, dizia o pessoal da roça que ele era doutor engenheiro... com um lapa dum
38 na cintura, desse tamanho. – Ele tem que sair da área, tem que ir pra agrovila,
quem não quiser sair vem uma máquina aí derrubar a casa e tem que sair, tem que
ser despejado, receberam a indenização tem que ser despejado.

Alcino relata um encontro que teve com Buarc,

O Buarc andava armado, aí um dia encontrei ele no entroncamento de Porto Novo.
Até que a gente começou a discutir, ele andava armado. Eles enrecharam comigo
porque eu falava pros outro não sair e tinha os papel todo do sindicato que o
sindicato me dava. Eles enrecharam comigo por isso. Enrecharam! Aí chegou os
carro da SUCAM, tava assim, a gente tava chegando do serviço, aí ele chegou e
falou: quem é o Alcino Guarda aqui?... aí disse: é aquele ali. O cara marchou pra
cima de mim, me disse um bocado de coisa. Digo: rapaz – aí olhei nele assim ó, ele
é um bichão alto – rapaz eu não sou empregado do INCRA não e nem tô obrigado
INCRA não, onde eu moro não sou agregado do INCRA não, lá eu comprei e
paguei. Se o senhor – e me intimando pra poder eu vim aí na [agrovila] 03, né – se o
senhor quiser conversar alguma coisa comigo o senhor conversa aqui nós entende,
agora pra poder eu deixar meu serviço pra ir lá pra INCRA eu não vou não. E eu não
sou empregado do INCRA, não vendi terra a INCRA e não sou agregado também do
INCRA não. Eu digo: eu vou dizer logo assim porque ele mete a mão na porqueira e
troca logo o que tiver de trocar – eu também tava armado, tava com uma pistola – e
o que ele mexer aqui aí. Mas Deus abençoou que não tinha... não teve... [riso] isso
não, né [risos].

Não ocorreu uma negociação dentro dos padrões morais que criasse uma obrigação de Alcino
com o INCRA, eles não fizeram negócio. O INCRA pagou porque quis pagar. Depois, nosso
entrevistado recorre ao esquema de relações tradicionais, o agregado no Vale do São
Francisco era talvez a mais baixa posição na escala social. José Evangelista de Souza
considera que o agregado era o escravo que se emancipou. Lígia Sigaud percebeu que, em
Sobradinho, o agregado era visto pelos outros como cativo. A condição de cativeiro a que
Osório se referiu na região de Sobradinho era a do agregado. Alcino recusa-se a reconhecer
autoridade no INCRA. Não há relações de reciprocidade e, portanto, não há hierarquia entre
eles. Isso justifica a sua desobediência.
A recusa de Alcino à agrovila vai evidenciando elementos do desencontro entre o
mundo tradicional e o PEC-SR. Um dos motivos da recusa é que “meus pai nós gosta muito
do mato, sabe? Nós não gosta de morar ne cidade nem no meio de muito bolo de gente, nós
gosta dos mato”. Com isso, ele coloca o estranhamento ao modelo lote/agrovila, esta é uma
questão recorrente entre os entrevistados.
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Um dos principais problemas enfrentado pelos primeiros colonos, vindos de
Sobradinho, apontado por Estrela, diz respeito à distância do rio. “Pela primeira vez essa
população teve a noção do que era viver na catinga” (ESTRELA, 2004, p. 148). O Eixo 1, o
mais próximo do rio São Francisco, fica mais ou menos a sete quilômetros. Não havia como
continuarem pescadores, muitos sentiram-se frustrados e ludibriados (ESTRELA, 2004). Ely
Estrela lembra que o povo de Sobradinho tinha todas as bases materiais, relações e
referenciais simbólicos assentados na convivência com o rio. Isso tudo foi “brutalmente”
destruído, gerando um processo de desterritorialização e desenraizamento.
Esta população manifestou, ainda de acordo com Ely Estrela, uma rejeição
contundente ao modelo lote/agrovila. Fundamentalmente porque ele “cria a separação entre o
local de produção/local de moradia, fato dos mais inusitados para a população rural
(ESTRELA, 2004, p. 154)”. Na região de Sobradinho, o local de produção e o de moradia
constituíam uma “unidade indissociável”. O local de moradia podia mudar com a dinâmica do
rio, mas nunca se separava da produção. A vida desenvolvia-se em torno da casa, a morada do
sertanejo. Os moradores do Projeto atribuem ao modelo lote/agrovila os problemas de
delinquência e violência que ocorreram nos primeiros anos. Outro problema para esses
primeiros colonos era a disposição dos lotes urbanos. A agrovila gera uma proximidade do
vizinho à qual eles não estavam acostumados, que cria uma série de conflitos. Ely Estrela
registra a reprovação das casas construídas pelo INCRA, os colonos reclamaram da
disposição espacial e do aperto dos cômodos.
Como assinalado no primeiro capítulo, esta concepção de organização do espaço que
não separa o local de produção e o local de moradia se repetia na região da Serra do Ramalho.
A referência dos camponeses ramalhenses é o povoado: uma unidade de aglomeração
construída socialmente na longa duração, bem mais espontâneo que um espaço planejado
(ESTRELA, 2004). Sobre o bairro rural, como são conhecidos os povoados em São Paulo,
Lídia Rebouças (2000) afirma que é uma unidade social intermediária entre a família e formas
mais complexas de povoamento, que possui suas bases físicas numa área dispersa e dispõe de
um núcleo para fixação da população; abarca áreas vastas através das interligações das
parentelas.A agrovila, por sua vez, apresenta outras características:

Primeiro, ela resulta de uma intervenção do Estado. Em geral, essa intervenção é
provocada em função de grandes projetos considerados necessários à modernização.
Assim, a população reassentada na agrovila é considerada atrasada e vista com
desprezo pelas agências governamentais, devendo, portanto, ser tutelada... Segundo,
ela é fruto de um planejamento que não leva em conta o modo de vida da população,
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muito ao contrário, baseia-se na tentativa de destruição de todo seu sustentáculo de
vida, para forçá-la à modernização (ESTRELA, 2004, p. 152).

A agrovila é a materialização do “projeto civilizatório”. A concepção subjacente é que
a cultura camponesa deve ser superada. O camponês deve assimilar uma cultura centrada na
técnica e na ciência, no uso de inseticidas e herbicidas, na vida dentro do perímetro. Urge
reeducá-lo para enquadrá-lo (BRAGA, apud ESTRELA).Elísio diz que ter a casa separada do
lote “foi muito ruim, foi uma coisa que o INCRA não pensou, botar a gente aqui e uma roça
daqui a cinco, seis quilômetros de distância, foi muito difícil”. Principalmente quando chovia
ia para a roça a pé, pois na estrada “não rodava nada”. Às vezes saía à noite da agrovila, de
madrugada, e voltava também à noite. Antônio morou na agrovila 17 por três meses, além de
ser uma “agrovila muito fraca”, “... o que eu não achei muito lá é por causa que lá é o bolo,
né... Fica aquele bolo ali e pra mim não dá”. O bolo de gente na agrovila é uma metáfora
sintomática das diferentes concepções de organização do espaço e um motivo recorrente para
a recusa à agrovila.
Mas, em matéria de metáfora, é João quem nos brinda com a melhor: “o ideal meu era
ou morar numa cidade grande ou na roça... afastado né. Pelo menos num lugar que as galinha
não encontrasse com as do vizinho, né [riso]”. Ao seu modo, João resume numa frase toda a
discussão. Ele expõe todo o desencontro entre as concepções de organização do espaço dos
camponeses e das agências. Mostra todo o desconforto criado para o camponês com a
agrovila. A alusão à galinha, uma ave que quando criada solta costuma caminhar por uma área
grande, remete a um tipo de vida acostumado à vastidão da terra, gerador de uma relação com
o espaço fundamentada na largueza. A proximidade do vizinho que tanto perturbou os
beraderos de Sobradinho, também incomodou os camponeses de Serra do Ramalho.
“As galinhas encontrarem as do vizinho” foi exatamente uma das principais
reclamações dos moradores das agrovilas. Marta reclama: “porque eu tô aqui, ó, eu prantei o
quintal de terreno... aí eles solta um gado aí, bicho aí, eles vem come meu quintalzinho e eu
fico com o que? Só com o trabalho”. Numa reunião na agrovila 02 ocorrida em 28 de janeiro
de 1981 um dos problemas discutidos foi a “criação de animais que invadem a roça de outros
colonos e para o que o técnico da EMATERBA fez uma reunião e deu ordem para matarem o
animal que invadisse e isto está provocando brigas entre vizinhos” (STR, 1981, p. 5). Na
ocupação da agrovila 23 um dos problemas discutidos nas reuniões foi o gado do pessoal do
povoado de Canabrava que “comia as roças”.
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A casa é outro ponto de desencontro cultural; apesar de haver exceções, Catarino
aprovou. Disse que quando entrou na casa, era como se fosse uma mansão. Os que vieram de
Sobradinho reclamaram demais. Elísio descreve a casa que recebeu do INCRA com detalhes.
Tinha oito metros por quatro: “era dois quartos, uma salinha, uma arinha pequenininha no
fundo, muito miudinha a casa, e um banheiro, banheiro não, privada”. Comparando a sua casa
em Santana com a do PEC-SR, ele diz que esta última

era melhor porque era de material melhor, mas não era igual a de lá, o conforto era
menos porque era bem pequenininha, a minha lá era melhor, uma casa maior, porque
uma casa pra uma pessoa que tem três a quatro filho, desse tamanho é quase
impossível... a gente teve que fazer uma puxadinha de madeira pra poder ficar
usando.

Aqui está outro aspecto para o qual parece não haver possibilidade de diálogo entre o
modo de vida tradicional e o moderno. Os padrões de conforto dos dois são completamente
diferentes, fica a impressão de que mesmo se as agências construíssem verdadeiras mansões
ainda assim os camponeses ficariam insatisfeitos. Por uma razão muito simples: o padrão de
moradia é outro. A organização do espaço da casa é outro, a disposição dos cômodos, as
noções de higiene, etc. são outras. Um exemplo foi oferecido pelo estudo de Lídia Rebouças
(2000), ela mostrou o retumbante estranhamento dos camponeses com as casas que tinham
banheiro no seu interior, para aqueles camponeses este fato era algo inconcebível.
O modelo de agrovilas promove um desarranjo nos esquemas de relação e organização
do espaço, nos processos produtivos, nas relações sociais que pouco a pouco tutela o
camponês. O que ocorre é uma expropriação dos saberes tradicionais que produz uma
desorientação do colono. Guimarães Neto (2002), afirma que uma das perdas mais ressentidas
pelo camponês é esta expropriação do saber. A modernização trazida pela agrovila instaura
um modelo de produção que canaliza a renda da produção camponesa e tira o controle
camponês sobre o seu trabalho. Os entrevistados sentem o desenrolar deste processo. Quase
em tom de discurso Alcino retrata-o:

Mas o problema foi que as renda acabou, não produzia... o tempo ficou escasso de
chuva, as estiagens veio e derrubou tudo, derrubou a agricultura e derrubou a
pecuária, o gado daqui tá acabando, entendeu, pro cê criar aqui vinte, trinta cabeça
de gado a despesa droba, entendeu, tem de preparar ração senão o gado morre no
verão. Ou o leite é muito barato, é praticamente esse leite quem vai tirar o lucro dele
é... o especulador que tem a fábrica do queijo, entendeu... esse faz muito dinheiro,
mas o produtor, o que que faz com o leite, meu Deus? Vender leite a cinquenta
centavo o litro?... matar os bezerro pra vender leite a cinquenta centavo eu se eu
tivesse gado leiteiro pra mim não era futuro não, né.
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Para Alcino, um dos resultados do PEC-SR foi o prejuízo de muitos proprietários, a falência
de muitas riquezas: “como eu vejo... um homem ali que tem uma raiva do INCRA de morte, o
senhor vai lá na casa dele que ele vai te contar... [risos] Ele tinha uma fazenda aqui ó, era
homem nesse tempo de seus duzentos, trezentos gado, hoje tá pobre, viu...”
Os camponeses da Serra do Ramalho se referiram à área onde se construiu as agrovilas
como sendo de terra fraca em oposição ao “pé da serra”, lugar de terra boa. Aqueles que
levantaram esta questão põem em questionamento a própria lógica do Projeto, como fez dona
Marta: “como é que desapropria a gente pra ponhá a gente pra fora mo’de ficar os outros?...
Trazer gente de fora?” Alcino também fez um questionamento neste sentido: “porque se a
terra servia pros invasor não servia pra mim que era dono? Aí eu não saí por isso tive meu
direito, né não?” Ele ataca o cerne da ideologia que pretendia legitimar o Projeto:

Mas nós que já tinha nossa morada, nossas terra boa nós não aceitou por isso, né.
Agora uma pessoa que não tinha nem onde morar, nenhuma terra pra trabalhar, bom,
essa terra é pouca mas serve pra ele, né não... mas nós já tinha o que era nosso. Nós
não queria diminuir o que nós tinha, quer dizer, se nós viesse pra vinte hectares de
terra não dava pra manter as coisa que nós tinha.

Se com o PEC-SR o governo queria fazer os camponeses melhorar de vida, era um
contrassenso tirá-los da região onde já estavam estabelecidos, com propriedades maiores e
levar para a agrovila. Alcino percebe uma tendência constatada por esta pesquisa na opinião
dos camponeses sobre o PEC-SR: aqueles que chegaram depois do redirecionamento do
Projeto e os posseiros da região geralmente aprovam a sua criação, se aproximando da opinião
de Catarino; os proprietários da região, grandes e pequenos e a população vinda de
Sobradinho manifestaram opinião próxima à de Alcino. Isto, no entanto, são tendências, que
não podem ser aplicadas com rigidez.
A reorganização das relações na agrovila e a expropriação cultural põem questões que
vão além do mundo material. Marta diz que hoje em dia, “eu não saio, eu não saio pra lugar
nenhum, é aqui... é difícil eu ir até num divertimento eu não vou, tem vaquejada eu não vou,
tem festas aí eu não vou. Eu não vou em lugar nenhum não... e saí de noite eu não saio porque
mo’de eu vim por aí aqui sozinha”. Sobre a sua terra natal, Zeca afirma: “é um povoadozinho
pequeno, mas lá esse povo que tá com a cabeça branca igual a minha, nós andava brincando
por ali por aquelas estrada, então me conhece desde essa época. E aqui ninguém me conhece”.
Ressalta-se que ele mora em Serra do Ramalho há vinte e seis anos.
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Elísio diz que Serra do Ramalho “é muito diferente da realidade da gente. Todo
mundo que cê conversa cê vê dizendo que aqui era diferente demais”. Muita gente saía porque
“aqui era meio estranho, o pessoal cada um vem de um lugar e as pessoas não se davam uns
com os outros e aí teve muitos desentendimentos...” Comparando as festas em sua terra e na
agrovila ele diz: “vi! era totalmente diferente, era difícil ter festa [na agrovila] e quando tinha
sempre o povo tinha medo de ir, era uma violência muito grande, naquele tempo tinha muita
violência”. A sociabilidade na agrovila foi difícil: “é bem diferente, gente não conseguiu
entrosar, nem mesmo no futebol eu consegui entrosar aqui, é tudo diferente, tudo muito
diferente da gente”.
Marta diz que o PEC-SR “... tirou aquela coisa que a gente tinha, que a gente saía,
podia procurar uma abelha pra tirar um mel, podia caçar um tatu, não tem mais nada de caça...
e mesmo se tivesse ninguém ia porque cada um tem o seu e ninguém quer que entra dentro,
né”. A entrevista de Marta é pródiga para perceber o choque entre a concepção comunitária
tradicional e o modelo de vida fundado no individualismo instaurado pelo PEC-SR. A sua
narrativa inicia com a vida em Serra do Ramalho antes da chegada do INCRA. É uma
narrativa entusiástica, com muito riso e um momento de choro, onde fica claro um tipo de
vida em comum. A pergunta sobre a chegada do INCRA e o início dos trabalhos para
construção do PEC-SR marca um ponto de inflexão. Ela faz uma pequena pausa, o semblante
muda e a resposta é: “na chegada do INCRA aí é como se diz, eu não sei bem... sei falar da
minha parte, agora da parte dos outros eu não sei”. O PEC-SR rompe os elos da vida em
comum, ela que sabia falar sobre a vida de todos nos tempos anteriores, não sabe mais das
vidas, elas não compartilham mais. Agora, “cada um tem o seu e ninguém quer que entra
dentro, né”. A pergunta de Medeiros volta: quanto custa “aquela coisa que a gente tinha” que
o PEC-SR tirou? Qual o padrão para avaliar este valor? E que medidas são necessárias para
“compensar” isso? O modelo de progresso e desenvolvimento consagrado não considera estas
questões, não dispõe de instrumentos para respondê-las.
Frederico Neves (1998) mostrou os choques entre as concepções tradicionais e as
liberais em torno do mercado na Inglaterra no século XVIII. Tais choques derivam do fato de
que as concepções tradicionais fundamentam-se numa visão comunitária, já o liberalismo
busca estruturar o mercado a partir do individualismo. É de se lembrar que o século XVIII
inglês é um momento crucial de definição dos contornos do modelo de progresso atual. Falar
em progresso para todos é uma contradição quando se trata deste modelo que está
estabelecido. Ele traz para os camponeses prejuízos irreversíveis. A visão camponesa sobre o
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Projeto deixa claro os limites do alcance de seus benefícios. Mesmo Catarino dá pistas dos
problemas criados com as agrovilas. Depois de discorrer sobre a atuação dos políticos da
cidade, ele termina a entrevista expressando uma ideia muito comum em Serra do Ramalho
hoje: “e você mexendo com esse pessoal, quem sabe você vai arrumar uma pessoa que
realmente possa se sentir por Serra do Ramalho”. Ele lança um clamor que denuncia a
situação do município atualmente: Serra do Ramalho precisa de ajuda, tem problemas grandes
demais para resolver sozinho. Se quisermos levar ao limite esta interpretação, o que ele está a
dizer é: nós não somos responsáveis por esses problemas que vivemos, o governo federal é
que os criou; nós não conseguiremos resolver sozinhos problemas tão grandes. Tal apelo é
extremamente eloquente quando lançado por quem aprova e louva o Projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo neste trabalho foi evidenciar como o PEC-SR foi representado pelos
sujeitos nele envolvidos, sobretudo os camponeses. As diferentes representações de
camponeses e agências do governo demonstraram o contexto de conflitos que envolveu a
construção das agrovilas. Os conflitos em torno do PEC-SR remetem, principalmente, aos
conflitos entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna. Ficaria melhor dito
considerando que se trata do avanço do capitalismo sobre a cultura tradicional.
Muitos são os aspectos envolvidos num fenômeno desta natureza. Na presente
pesquisa, focou-se nos aspectos culturais buscando sublinhar a importância da cultura nos
desencontros entre camponeses e Estado. Nesta abordagem, então, ganha relevância a
descrição do modo de vida local para compreender a sociedade camponesa. Foi feita uma
reconstituição histórica da colonização e formação da cultura local acreditando que assim é
possível escapar às idealizações em torno da cultura tradicional.
Esta reconstituição do modo de vida local demonstrou que ele se estrutura em valores,
princípios e concepções completamente alheios aos preconizados pelo mundo capitalista. Tais
diferenças geram maneiras de se relacionar com o espaço e de organizá-lo, concepções de
tempo, significados atribuídos à terra, formas de estruturação das atividades produtivas e
destinação da produção completamente diferentes. Enfim, colocam a cultura tradicional e o
mundo moderno em polos irredutíveis.
Apreender a cultura tradicional historicamente possibilitou questionar uma visão que a
entende como algo parado no tempo, que não muda, destinado a desaparecer. A cultura
tradicional é dinâmica, possui formas de reprodução e de integração que leva-a a inserir no
mundo das mudanças sem deixar de ser tradicional.
Aquela forma de ver a cultura tradicional como algo estático foi exatamente o ponto
onde as agências mais investiram. A estratégia de legitimação da obra de construção da
barragem e do PEC-SR fundamentou-se na desqualificação do mundo tradicional, recorrendo,
portanto, a um ideário em voga no Ocidente desde o século XVIII pelo menos, que chegou ao
Brasil desde a segunda metade do século XIX, mas ganha corpo realmente no século XX. Este
discurso, ao mesmo tempo em que desqualifica a cultura tradicional, assume a visão otimista
do progresso e o ufanismo que cerca as grandes obras.
Defende a superação do mundo tradicional, por meio da criação de um modo de vida
baseado na urbanização, a industrialização, a racionalização, a secularização, a modernização,
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etc. Tais características são consideradas como o padrão a partir do qual se constrói uma
hierarquia entre culturas, quanto mais avançada neste modelo mais desenvolvida é a
sociedade. O progresso e o desenvolvimento são elevados à categoria de valores aos quais
todas as sociedades devem aspirar. Enquanto valor, este tipo de sociedade é associado ao
nacionalismo, a sua realização é vinculada ao desenvolvimento e engrandecimento da nação,
todo cidadão deve contribuir para tal projeto, pois assim colabora para o fortalecimento da
coletividade. Desta forma, a construção da barragem e do PEC-SR interessa a toda a nação e
justifica os desconfortos que provoca.
É certo que a desqualificação da cultura tradicional e a exaltação da moderna é uma
ação política. O que está em jogo é a instauração de modelos de sociedade, ou seja: que
sociedade vamos construir? E como tal, estão em jogo os interesses dos diversos grupos
sociais. No momento da construção do PEC-SR a sociedade brasileira vivia uma correlação
de forças bastante assimétrica entre os diferentes grupos. O Estado estava imbuído da
ideologia da modernização e do desenvolvimento e a década de 1970 representou um período
onde o país deu importantes passos na implementação desta sociedade moderna, ou seja, do
capitalismo.
Como ação política, essa desqualificação do mundo tradicional enfrenta resistência, os
camponeses não a aceitam e atacam o modelo de desenvolvimento expondo seus limites. Mas
é preciso perceber a fragilidade política em que eles são colocados. Num mundo onde o
exercício do poder se faz por vias institucionalizadas, resta aos camponeses formas de
resistência não institucionalizadas. Eles então infringem a lei: recebem indenização e não
deixam suas terras, ocupam casas sem a autorização do INCRA, ocupam as áreas de reserva; e
contrastam o PEC-SR com suas referências culturais criticando-o, negando-se de todas as
formas a morarem em agrovilas.
Mas a sociedade tradicional não é homogênea e como diria Woortman (1990), os
camponeses são ambíguos porque históricos. Muitos deles aderem ao PEC-SR e ao moderno.
Querem integrar-se, querem o conforto material que o progresso pode dar, buscam viabilizar
uma vida sem as privações materiais tão comuns no modo de vida tradicional. A sociedade
tradicional é dinâmica.
O caso do PEC-SR permite pensar nas implicações políticas que estão presentes na
cultura, ou melhor, no uso político da cultura. O poder não se exerce sem legitimidade e esta
se consegue por meio da manipulação da cultura. Investindo em ações para criação de
identidades, ordenação do espaço, organização dos processos produtivos, criação de laços de
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solidariedade e sociabilidade, etc., vai se instalando um modelo de sociedade que atende a
interesses específicos.
Num país onde se consagrou o modelo de grandes obras como sinal de
desenvolvimento e numa época em que é grande o entusiasmo em torno destes grandes
empreendimentos, o caso da barragem de Sobradinho e do PEC-SR deixa uma dúvida: será
este realmente o melhor caminho para a sociedade brasileira? Não seria desejável um modelo
menos excludente, que propiciasse divisão mais justa das riquezas? Este caso mostra o quão
bem estabelecidas foram as estruturas de poder neste país, se consagrando como política do
Estado a imposição de projetos à revelia da população.
O esforço por evidenciar a sociedade e a cultura camponesa como um tipo específico,
que acabou se constituindo na base a partir da qual os camponeses interpretaram o PEC-SR,
ganha também um sentido político. Quando comparada com a sociedade moderna, ela põe
questões fundamentais para o modo de vida que se consagrou no mundo atual. Surge um foco
de não adesão à sociedade capitalista que faz pensar sobre seus limites. Dois pontos do modo
de vida tradicional podem ser tomados como exemplos: a concepção de tempo embutida no
trabalho, onde não se separa tão nitidamente o passar o tempo e o trabalhar; e a
despreocupação com a acumulação, o fundamental é a reprodução social e física do grupo.
Dois pilares da sociedade moderna, trabalho e acumulação, que praticamente tornaram-se
dogmas, podem ser colocados em questão e desnaturalizados. A sociedade tradicional posta
em contraste com a sociedade moderna traz a possibilidade de se criar dúvidas quanto a esta
última. É possível se perguntar: será este o único caminho possível? Será este o melhor
caminho?
Este esforço pode ser entendido, é claro, como uma apologia da sociedade tradicional,
o que seria um equívoco. Não se trata de buscar um modelo de sociedade ideal, e a sociedade
tradicional está longe disso, estruturando-se em relações assimétricas, hierárquicas e rígidas.
Seria mais correto pensar que o esforço empreendido neste trabalho é o de recorrer à história
para desnaturalizar ideologias que sustentam a sociedade moderna, é buscar contrapontos a
este tipo de sociedade e demonstrar algumas de suas contradições.
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