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Esse trabalho é muito importante para as gerações futuras, haja visto 
que ninguém se propôs a fazer a história da barragem e esse livro seu 
vai servir pra que o povo, todos os estudantes, os professores também, 
tenham conhecimento profundo do que foi a barragem, os benefícios 
que ela trouxe e os prejuízos também, porque a barragem ela não trouxe 
só benefícios, mas trouxe também prejuízos enormes para as pessoas 
que moravam antigamente na lameiros e agora foram pra caatinga e foi 
dificuldade. Eu entendo que outras pessoas se beneficiaram né? Com 
indenizações altas, enquanto outras pessoas foram prejudicadas, porque 
a CHESF não adotou as medidas sérias para que o povo tivesse as 
indenizações adequadas. 

 
  
 Não só eu como todos nós, nos sentimos felizes. As pessoas têm me 

procurado, por você, eu me sinto feliz e todo mundo também feliz 
porque estão vendo essa história revivida. É uma história que está sendo 
relembrada, repassada pela memória. 

 
 ...a nossa memória é um arquivo que quando ele não é lembrado, ele é 

esquecido, e tudo que você passa a buscar, você se recorda, então as 
pessoas às vezes até têm dificuldade de lembrar porque já tem mais de 
vinte anos e ... porque as pessoas relembraram, recordaram e passaram a 
viver tudo de novo. As pessoas se sentem felizes quando contam as 
histórias dos lameiros, quando contam as histórias das canoas, das 
embarcações, enfim, e as pessoas são felizes em relembrarem esse 
passado que não está tão distante. 

 
 
 

 
 
 

Entrevista concedida por meu pai, Antonio Rodrigues Lima, durante a 
pesquisa em Quixaba, Sento-Sé BA. ( Fevereiro de 2004). 
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Sobradinho 
 

O homem chega e já desfaz a natureza  

Tira gente, e põe represa diz que tudo vai mudar. 

O São Francisco lá pra cima da Bahia  

Diz que dia menos dia vai subir bem devagar.  

E passo a passo vai cumprindo a profecia  

De um beato que dizia que o sertão ia alagar.  

O sertão vai virá mar  

Dá no coração  

O medo que algum dia o mar também  

Vire sertão 

Vai virar mar, dá no coração 

 

O medo que algum dia o mar também 

Vire sertão (bis) 

 
 

Adeus Remanso, Casa Nova, Sento Sé, 

Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir 

Debaixo d´água lá se vai uma vida inteira  

Por cima da cachoeira o gaiola vai subir  

Vai ter barragens no salto do sobradinho   

O povo vai-se embora com medo de se afogar.  

                            O sertão vai virar mar  

Dá no coração 

                            O medo que algum dia o mar também 

Vire sertão  

Adeus Remanso, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado adeus, adeus1... 

 

                                                 
1. 1 “Sobradinho” – música de Sá e Guarabyra. 
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É... toda a população do Oliveira mora aqui, inclusive, quando 

mudaram pra aqui, panharam esse nome de Quixaba eu tinha muita 

raiva, nesse tempo eu ainda bebia umas cachaça, eu era meio, eu fui 

cachaceiro, viu? [risos] e aí quando eu chegava aqui eu ficava com 

raiva por causa desse nome que botaram, que o nome do nosso lugar 

era Américo Alves Oliveira, Américo Alves Oliveira, um nome 

bonito desse mudaram pra Quixaba, Quixaba porquê? 

 

 

‘Seo’ Brás ( 81 anos) – Quixaba, Sento-Sé BA. 
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Resumo 

 
 
 

Na década de 70, auge da ditadura militar no país, o governo federal decide construir a 

barragem de Sobradinho, à jusante 40 km das cidades co-irmãs Juazeiro na BA e 

Petrolina em PE, para regularizar o fluxo do rio, principalmente o abastecimento de 

água para a usina de Paulo Afonso. Em face da expansão do setor elétrico no Nordeste, 

Sobradinho é transformada em geradora de energia.  

Esse empreendimento deslocou de forma compulsória 72 mil pessoas. Dessas, cerca de 

80% eram camponeses, que viviam em sua maioria da agricultura de subsistência, 

plantada nos lameiros às margens do rio São Francisco e em suas ilhas e nas roças na 

época das chuvas. Era a agricultura combinada: vazante e sequeiro.  

Este trabalho discute o modo como a memória coletiva desse acontecimento, 

influencia a reorganização da vida desses ex-ribeirinhos. Para tanto, optamos por 

estudar o núcleo de assentamento de Quixaba, área da borda do lago de Sobradinho, 

para onde foi deslocada parte dessa população.  

Consideramos neste trabalho que a memória dos deslocados se constitui coletivamente 

nas práticas sociais diárias, através das conversas, entendidas como dádivas a essa 

memória e das invenções e reivenções que o cotidiano dessa comunidade requer. 
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ABSTRACT 

 

In the 70s, acme of a military dictatorship in Brazil, the federal government decided to 

dam the São Francisco River at Sobradinho, 40 km upriver from the twin cities of 

Juazeiro (Bahia) and Petrolina (Pernambuco), to regulate the river flow, especially to 

secure an year-round water supply to the Paulo Afonso hidroeletric plant.  

Due to the increased demand for electrical power in the brazilian northeast, a decision 

was made to eventually convert Sobradinho into a hidroeletric plant. As consequence, 

72,000 people were relocated compulsorily, 80% of which were squatters who praticed 

subsistence agriculture on the fertile banks and islands of the São Francisco River; and 

on farms and settlements, during the rainy season. 

This work examines and discusses how the collective memory of these events influence 

the reorganization of the present lives of this population whose remnants inhabit the 

Quixaba settlement at the edge of Lake Sobradinho. 

This work considers that the memory of the displaced population is produced 

collectively in daily social practices and intercourse, in counsel and interviews that are 

precious contributions to these memories and to the inventiveness and adjustments that 

were required for the adaptation and survival of this community. 
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 INTRODUÇÃO  

 

O campo problemático e as opções metodológicas. 
 
 

...Nesta pesquisa fomos ao mesmo tempo sujeito e objeto. Sujeito 
enquanto indagávamos, procurávamos saber. Objeto quando 
ouvíamos, registrávamos, sendo como que um instrumento de 
receber e transmitir a memória de alguém, um meio de que esse 
alguém se valia para transmitir suas lembranças.... (Bosi,1994, 
p.38). 

 

 

O campo problemático  

 

Este é um estudo sobre memórias de transplantados2, em conseqüência da 

construção da barragem de Sobradinho na década de 1970. Residindo em uma cidade 

“nova”, inventada, construída para receber esses deslocados, cresci ouvindo as 

lembranças da cidade “velha”. Essas memórias sempre me instigaram: O que elas tem 

a ver com o presente? Exercem alguma influência no cotidiano dessas pessoas? Do que 

elas lembram? Como elas lembram?  

Tendo ido estudar em Juazeiro no início da década de 80, retornei a Sento-Sé3 

como professora de Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia da UNEB – 

                                                 
2 TRANSPLANTAR significa segundo o dicionário Aurélio [Do lat. tard. transplantare.]2.V. t. d.1. 
Arrancar (planta, árvore) de um lugar e plantar em outro.  2.Imun.Cir. Transferir (órgão ou porção deste) 
de uma para outra parte do mesmo indivíduo. 3.Imun.  Cir. Transferir (órgão ou porção deste) de 
indivíduo vivo ou morto para outro indivíduo. 4.Fazer passar de um país para outro:V. t. d. e i. 
5.Traduzir, verter, trasladar: V. p.6. Mudar(-se), transferir-se: [Pret. imperf. ind.: transplantava, .... 
transplantáveis, transplantavam; pres. subj.: transplante, etc. Cf. transplantáveis, pl. de transplantável, e 
transplante, s. m.] e DESLOCAR significa [De des- + lat. locare, 'colocar'.]V. t. d.  1.Tirar do lugar em 
que se encontrava:2.  Fazer mudar de lugar; afastar; desviar:3.Afastar do lugar onde se 
encontrava; transferir:4.Desconjuntar, desarticular; luxar: 5.Transferir (6):Vp. 6.Desconjuntar-se, 
desarticular-se. 7.Desprender-se, despegar-se:[Cf. desloucar. Conjug.: v. trancar.] (grifo nosso). O 
sentido que queremos dar aqui é o de transferência, deslocamento, mudança, ou seja, de movimento. 
3 È a cidade “nova”, à qual me referi. Município onde o povoado de Quixaba está inserido. 
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Universidade do Estado da Bahia no ano de 1999. A impressão que tive é que as 

pessoas se sentem perdidas com relação ao sentimento de pertencimento ao lugar, 

provocando uma crise de identidade coletiva. Não se observa, por exemplo, um 

fomento às tradições culturais, algo comum na região do São Francisco e as 

organizações populares são quase inexistentes. Mesmo as ONGs, que são hoje, 

organizações bastante atuantes na região, não chegam a Sento-Sé. Segundo 

coordenadores de uma dessas organizações, a dificuldade de atuar nesse município é a 

falta de organização de base. Estariam essas questões relacionadas com o 

deslocamento? 

Por outro lado, durante as aulas no curso de Pedagogia, as lembranças da cidade 

antiga e da mudança eram sempre recorrentes, mesmo por aqueles que não as tinham 

vivenciado. Um dos temas escolhido pelos alunos para a escrita da monografia 

(trabalho final de curso) foi o deslocamento. Os alunos relataram o “Histórico do 

Distrito de Américo Alves”, comunidade ribeirinha que foi transferida Quixaba, uma 

fazenda distante 15 km do lago de Sobradinho. Nesse trabalho os alunos fazem um 

relato do antigo distrito de Américo Alves, destacando o povoado de Oliveira, atual 

Quixaba e os povoados de Itapera e Pascoal, a partir das memórias de alguns 

moradores. 

O povoado de Quixaba sempre me chamou a atenção. Ao passar por ele de 

ônibus, fazendo o percurso Sento-Sé/Juazeiro e Juazeiro/Sento-Sé, pareceu-me sempre, 

um lugar vazio, árido, abandonado, fantasmagórico. Ao ler a monografia dos alunos, 

onde a origem das pessoas que habitam esse lugar é descrita como um paraíso, fiquei 

curiosa por saber como as pessoas viviam e que relações existem entre as lembranças 

do passado e o presente.  
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Considerando, pois, as questões expostas acima, a grande extensão territorial 

atingida pela barragem e o grande número de transplantados, já que esta obra no curso 

Médio do Rio São Francisco inundou uma área de 4.214 km de extensão de terras e 

deslocou cerca de 72.000 pessoas4, de forma compulsória, resolvemos concentrar 

nossa pesquisa nesse povoado. 

Para Quixaba foram deslocados os moradores ribeirinhos de Oliveira, Mundo 

Novo, Pau-a-Piquinho, Campinas e Traíras, todos pertencentes ao distrito de Américo 

Alves. Este distrito compreendia os povoados já citados e mais os de Estreito, Riacho 

dos Paes, Itapera, Andorinhas, Aldeia, Pascoal e Limoeiro. Estas comunidades 

comunicavam-se principalmente através do transporte fluvial, utilizando-se o paquete 

(barco à vela).  Hoje essa divisão foi completamente alterada. Alguns povoados 

deixaram de existir e os demais foram anexados a outros já existentes ou criados. 

Os povoados do distrito de Américo Alves situavam-se à margem direita do Rio 

São Francisco, a 42 km da cidade de Sento-Sé, sede do município. Como a maioria 

dos lugarejos ribeirinhos, limitavam-se com belas ilhas (ao todo existiam no 

município 22), onde eram cultivados frutas, legumes e cereais. “ A natureza se 

encarregava de programar a vida dos ribeirinhos...” (Silva et alii, 2001, p.12). 

O cotidiano dessas comunidades era orientado pela enchente ou pela vazante do 

rio. No período da vazante as pessoas plantavam as roças nas ilhas ou nas margens do 

rio. Era agricultura de subsistência, plantada de maneira familiar.  

                                                 
4Destas, segundo Daou (1991), 80% eram camponeses (trabalhadores em regime de economia familiar) 
que viviam nas margens e ilhas do trecho do rio onde foi formado o lago de Sobradinho. Estes 
acontecimentos se deram entre os anos de 1972 e 1979, “coincidentemente”, ápice da ditadura militar 
no Brasil. Inclusive, após a construção da barragem, o município de Sento-Sé e os demais municípios 
atingidos passaram a ser “Área de Segurança Nacional”, ou seja, tiveram os seus prefeitos indicados 
pelo governo federal, para um pleito de 08 anos, visando assim a garantia da implementação do projeto 
Sobradinho. 
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Havia uma sincronia entre cada proprietário das roças daquela ilha, a 
ponto de se ajudarem sem mesmo receber um réis do outro. Era 
como se houvesse um pacto de solidariedade entre eles. O plantio era 
todo feito em mutirão. Aqueles que possuíam uma família 
numerosa,armavam barracos e lá viviam até a época da colheita. 
(idem, p. 13). 

 
 

Na década de 70, porém, a região do Baixo Médio São Francisco, especialmente 

as cidades de Sento-Sé, Remanso, Casa Nova e Pilão Arcado foram surpreendidas 

com a notícia de que seriam deslocadas para outros lugares em virtude do 

represamento das águas do Rio São Francisco e a conseqüente inundação de suas 

terras, pela barragem de Sobradinho. 

A vida transcorria normalmente, até que em 1970, apareceram os 
primeiros grupos de engenheiros sondando o local e o percurso por 
onde as águas avançariam. Começaram os comentários do povo 
acerca da possível transposição. Ninguém acreditava nem de longe, 
que aquilo se realizaria um dia. (idem, p.24). 

 

Ao todo foram sete cidades que tiveram parte de suas terras inundadas. O 

município de Sento-Sé foi o mais atingido. Segundo dados do relatório, 

“Antecedentes do Projeto Sobradinho” (p.12) foram atingidas neste município 291 

famílias na área urbana e 3. 597 na área rural. Ainda segundo esse relatório, na região 

do reservatório de Sobradinho, antes da barragem, cerca de 28% das terras eram 

cultiváveis. A agricultura predominante era a de subsistência, desenvolvida pelas 

próprias famílias, praticada de dois tipos fundamentais: a de vazante e a de chuva.  

A agricultura de vazante utilizava as faixas estreitas de terra nas 
margens do rio e das ilhas, onde cheias ocasionais depositavam, 
através dos anos, um aluvião fértil e onde a água não desaparecia por 
completo durante as secas. (idem). 

 
 

A cidade de Sento-Sé, antiga aldeia dos índios centucés, situa-se na margem 

direita do Baixo Médio São Francisco, possui uma área de 12.578 Km2, inserida no 

polígono das secas, área do semi-árido quente brasileiro. Segundo o censo de 2000, a 



 15

população residente na zona urbana é de 17.264 habitantes e na zona rural de 15.197 

habitantes. Estes dados são bem diferentes de antes da construção da barragem, já que 

segundo o censo de 1970, a população residente urbana em Sento-Sé “velha” era de 

6.038 habitantes e na zona rural de 16.381 habitantes, constituindo uma taxa de 

urbanização de apenas 26,93%. A economia do município era basicamente agrícola, 

além da pesca e da extração mineral.  

Sendo um município rural5, situado no Baixo Médio São Francisco, a sua 

população constituía-se basicamente de beiradeiros6. 

 A cada vazante do rio, aí por Agosto, os beiradeiros corriam às suas 
roças, nas margens e nas ilhas, para o concerto das cercas que a 
enchente estragara e para o plantio nos lameiros férteis. 
Os caatingueiros, neste mesmo tempo preparavam os seus terrenos 
para a mesma faina, enquanto os caboclos de maior capacidade de 
trabalho multiplicavam-se para atender aos dois plantios – mantendo 
uma roça na margem e outra, somente de chuva no interior do 
Município. E não havia demorar, porque chegava o tempo das 
pescarias nas lagoas, que as possue varias o território de Sento-Sé. 
(Vieira, 77 ). 

 

 

Observa-se, portanto, que houve com o deslocamento uma mudança significativa 

na organização espacial do município, provocando mudanças na estrutura do sistema 

produtivo e como conseqüência, nas relações sociais entre os seus moradores. 

O propósito da CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), 

inicialmente, segundo Sigaud (1986) era a regularização plurianual do curso do rio 

São Francisco, a garantia do funcionamento da usina de Paulo Afonso, o 

melhoramento das condições de navegabilidade e a garantia da irrigação do Projeto 

                                                 
5Segundo José Eli da Veiga, os dados da urbanização no Brasil precisam ser revistos. Ver desse autor: 
Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. – Capinas, SP: Autores Associados, 
2003. 

 
6 Camponês que vivia às margens do rio São Francisco, plantando nas suas margens ou nas ilhas. Na 
região do Baixo São Francisco era também conhecido como Lameiro. 
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Massangano da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco), nos municípios de Casa Nova BA e Petrolina PE. Posteriormente, com a 

crise do Petróleo, o que inviabilizaria a instalação de novas usinas térmicas no país, 

decide-se que Sobradinho deveria produzir energia elétrica.   

A construção da barragem de Sobradinho foi determinação do Ministério das 

Minas e Energia no governo do Presidente General Emílio Médici, considerado um 

dos mais autoritários da ditadura militar. No entanto, a presença do Estado no Vale do 

São Francisco, não é nova. Mas somente a partir de 1946 é que esta ação se efetiva, 

com a inclusão na Constituição Federal de um artigo que previa a arrecadação de não 

menos de 1% (um por cento) das rendas tributárias federais, durante 20 anos, para o 

planejamento e execução de um plano de aproveitamento total das possibilidades 

econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes. Este plano, segundo Sigaud, 

 
...esteve preso à idéia de “recuperação” do Vale. (...) Tratava-se de 
“fortalecer a unidade nacional”...de estancar o fluxo migratório 
norte-sul, fixando populações em suas margens” (p.13),  e 
acrescenta: “ Dentro do mesmo espírito é que a Missão Francesa 
sugeria `a CVSF [ Comissão do Vale do São Francisco]: que “ as 
ações a promover devem incidir com prioridade sobre a agricultura 
indígena tradicional... é preciso, pois, a todo preço, manter no local o 
máximo de populações rurais, e , para isso, assegurar rapidamente 
uma transformação tão profunda quanto possível de suas condições 
atuais de existência; uma tal evolução não pode evidentemente 
resultar, senão de um aumento da produção indígena (...). (1986, 
p.14) 

 

Ainda segundo Sigaud (1986a, p.15), a partir da década de 50, os planos 

começam a mudar. Lucas Lopes, Ministro da Viação do governo Juscelino, 

contrastando com a Missão Francesa que defende “uma grande política de pequenos 

trabalhos”, defende “uma política de grandes obras”.  Nesse contexto a hidreletricidade 

é insinuada já na década de 50 e consolidada na década de 70.  
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Construída para produzir energia, Sobradinho representa a ruptura 
definitiva com a concepção de que o Vale constituía uma unidade e 
com os objetivos de sua valorização econômica, de fixação da 
população, de contenção de cheias, de projetos de irrigação voltados 
para o desenvolvimento da agricultura da região. (idem, p.15-16). 

 

 

Segundo Sigaud et alii (1986b), desde que foi construída, a barragem de 

Sobradinho tem suscitado críticas, seja porque não preveniu as enchentes do rio (o 

que até hoje é um problema para os ribeirinhos), seja porque destruiu o modo de vida 

tradicional da população ribeirinha e provocou o seu empobrecimento. Ironicamente, 

os mesmos motivos que “levaram” a CHESF a escolher esse local, a divisa dos 

municípios de Juazeiro e Casa Nova. 

 Para o prof. R. Parry Scott, da Universidade Federal de Pernambuco, 

...o objetivo prioritário do reassentamento não é o benefício da 
população, e sim, a instalação de alguma outra modificação 
econômica e social com dimensões significativamente diferente que 
as anunciadas para o projeto... 

 

A concepção de desenvolvimento que orientou as ações da CHESF, pode ser 

percebida em uma carta que o Superintendente do Projeto Sobradinho, na época, Dr. 

Eunápio Peltier de Queiroz, enviou ao então presidente da ELETROBRÁS, Dr. Mário 

Penna Bherig, datada de 14/06/1972, onde o mesmo preocupado com “problemas 

especiais, de natureza social”, refere-se ao ribeirinho da seguinte forma: 

(...) O “barranqueiro” é um homem totalmente condicionado ao rio que 
tudo lhe dá. Vive isolado e auto-suficiente. Analfabeto, sem usufruir 
qualquer  benefício de comunicações de massa, seus contatos humanos 
restritos ao seu próprio nível com os vizinhos e nas feiras, sua 
mentalidade não pode evoluir, conservando-se primitivo, sem poder 
aquisitivo, sem aspirações, conformado e dominado pelo pavor ao 
desconhecido. Assim, agarra-se ao rio, que lhe assegura a 
sobrevivência, e às crenças, que o confortam. Além de tudo, com justa 
razão, profundamente sentimental para com o seu rio, por afeição – O 
VELHO CHICO. Socialmente, é, pois, um ser desvinculado, cultural e  
economicamente, do resto do país.. 
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Percebe-se, assim que “as urgências do desenvolvimento” estavam acima de 

qualquer alternativa e faziam da energia elétrica “uma prioridade inquestionável”. 

(Siqueira, 1992, p.37). 

Referindo-se especialmente à população rural, o Dr. Peltier, observa que,  

Pelo visto, não se trata, pois, de um problema de simples 
desapropriação, limitado a mapeamento, cadastro, avaliação, 
negociação e pagamento. Eles não saberiam como aplicar o dinheiro 
proveniente da indenização dos seus bens ( o regime de troca ainda 
existe); não têm noção para onde poderão se deslocar e os magros 
recursos que receberão teriam de ser repartidos entre a aquisição da 
nova terra e sua subsistência até que sua nova roça possa prover seu 
sustento. 

 

As alternativas encontradas são segundo o próprio Peltier, insatisfatórias, pois, o 

deslocamento para a margem do reservatório, que seria a solução “lógica”, apresenta 

inconvenientes tais como: a) aridez generalizada das terras, tornando-as impróprias 

para a agricultura; b) em conseqüência da pequena declividade das margens e grande 

largura do reservatório, sua depleção periódica provocará um deslocamento muito 

grande de sua borda, dificultando o uso da água, inclusive para fins de irrigação; c) 

dificuldades no transporte fluvial, provocados pelo aumento nas distâncias e pela a 

ocorrência de ondas. “ A maior inconveniência, porém, reside no item a) e a fixação 

na margem do reservatório resultaria, inicialmente, num abaixamento do padrão de 

vida talvez insuportável”. 

A segunda alternativa que seria o deslocamento para o interior dos municípios, 

demonstra-se também inconveniente, pois, em conseqüência da má qualidade das 

terras e da falta generalizada de água, as populações do interior procuram as margens 

do rio, nas estiagens. 
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A terceira alternativa seria o deslocamento para a região circunvizinha. No 

entanto, esta região, ressalva Peltier, apresenta idêntica condição de pobreza e não 

teria como absorver contingente humano tão numeroso. 

Após diversas e diferentes negociações o deslocamento foi organizado em dois 

grupos: os que permaneceram junto à borda do lago (22,40% nos chamados núcleos 

rurais, 32,49% nas novas cidades e 14,99% na caatinga), compreendendo 69,88%; os 

que ficaram fora da borda do lago, compreendem 8,65% que se dirigiram para a 

agrovila de Serra do Ramalho, no município de Bom Jesus da Lapa e 19,25% que 

“decidiram” pela “solução própria”, ou seja, receber da CHESF uma passagem para 

um determinado local escolhido pelo deslocado [entenda-se São Paulo] e uma quantia 

de 70% do valor de uma casa a ser adquirida, com base nos custos verificados em 

Sobradinho. (Sigaud et alii, 1986b), 

Percebe-se então que, como observou Siqueira (1992), houve enfrentamento 

político por parte da população, o que obrigou o Estado a modificar os seus planos no 

que diz respeito aos destinos da população. 

Esse enfrentamento político foi interpretado pela CHESF, através do Eng. João 

Paulo de Aguiar, como tendo sido incitado pelo então Bispo de Juazeiro, D. José 

Rodrigues, conforme carta à jornalista Taíza Brito (Jornal do Comércio – Sucursal de 

Petrolina, 10 de abril de 1993): 

(...) A partir de 1975 o Sr. Bispo de Juazeiro, D. José Rodrigues, que 
tinha ambições de se transformar no novo Helder Câmara do 
Nordeste, embora lhe faltassem carisma e, principalmente, 
qualidades morais e intelectuais para tal, iniciou uma campanha 
sistemática contra o PROJETO SOBRADINHO, estimulando a 
recusa às Agrovilas da Lapa (Serra do Ramalho), a opção pela 
alternativa Borda do Lago e a oposição radical e irracional a 
quaisquer ações da CHESF. 
Algumas posições do Bispo e seus seguidores poderiam entrar no 
anedotário se não estivesse em jogo o destino de milhares de 
pessoas. A título de curiosidade narro a seguir dois exemplos do 
“besteirol episcopal” (...). 
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Em que pese o enfrentamento político, as opções apresentadas pela CHESF 

comprovam que, a “... intervenção do Estado sobre o espaço físico significou a 

expropriação das melhores terras para o exercício da agricultura dentro das 

condições sociais de produção que até então prevaleciam na área”. (Sigaud et 

alii1986b, p.218). 

Havia como já foi dito, uma combinação no sistema de produção que articulava 

agricultura de sequeiro e de vazante, além da criação de gado, cabras, ovelhas e 

porcos e a pesca nas lagoas e no rio.  

No curto período necessário à formação do lago (dezembro de 1976 
a março de 1978), a intervenção do Estado sobre o rio São Francisco 
provocou o desaparecimento físico das ilhas e, com elas, dos 
lameiros, e também das lagoas, e, com elas, dos momentos 
privilegiados para o exercício da pesca e congragação de povoados”. 
(idem,  p. 221). 

 
Assim é que alguns povoados de Américo Alves são transferidos para Quixaba, 

um povoado pré-existente, acreditando os moradores que o rio estaria bem próximo 

desse povoado assim que o lago fosse concluído. A realidade de Quixaba é na verdade 

bastante diferente, confirmando assim o que Sigaud  e outros apontam: “No município 

de Sento-Sé, a proporção de “lotes de sequeiro” é de 70%, tanto em números 

absolutos quanto em área disponível”(p.231) e mais, “...localizados na caatinga, os 

camponeses estão hoje em princípio limitados a uma agricultura de chuvas. 

Conhecida e praticada no passado, essa agricultura era, no entanto, complementar 

àquela praticada no lameiro”. (p.234). 

Além da desarticulação do processo produtivo observa-se também, e em 

decorrência de, uma desarticulação do sistema social, especialmente dos vínculos 

sociais,  uma vez que laços de vizinhança e de parentesco foram rompidos e/ou 

criados, formas de solidariedade no trabalho, nas ocasiões sociais e no cotidiano,  
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foram alteradas; assim como todo um sistema de trocas de mercadorias e de ajudas 

mútuas foram modificadas.  

A modificação total dos espaços e dos tempos de convivência e de todos os 

quadros sociais de referência dessa população provocou mudanças profundas nas 

memórias desses indivíduos e desses grupos e nos seus sentimentos de pertencimento 

a um povo e a um lugar. Embora tenham se passado quase 30 anos do deslocamento, 

as pessoas removidas ainda cultivam a memória do passado, do “antes da mudança”. 

É comum nas conversas entre parentes, vizinhos e conhecidos, as lembranças da 

“cidade velha”, do “rio velho”.  

 

Destruindo os suportes materiais da memória, a sociedade capitalista 
bloqueou os caminhos da lembrança, arrancou seus marcos e apagou 
seus rastros. “A memória das sociedades antigas se apoiava na 
estabilidade espacial e na confiança em que os seres de nossa 
convivência não se perderiam. Constituíam-se valores ligados à 
práxis coletiva como a vizinhança (versus mobilidade), a família 
larga, extensa (versus ilhamento da família restrita), apego a certas 
coisas, a certos objetos biográficos (versus objeto de consumo) (...) 
Chauí apud (Bosi, 1994, p.19). 

 

É nesse contexto que esse trabalho se insere, compreender como as memórias 

dos transplantados influenciam a reorganização do espaço, a reconstrução dos 

vínculos sociais, envolvendo familiares e vizinhança, as novas identidades coletivas e 

políticas e a noção de tempo, favorecendo uma visão saudosista. Em suma, 

compreender como as memórias dos transplantados para o povoado de Quixaba, 

influenciam as suas vidas. Esta é a questão principal.  
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As opções metodológicas e os sujeitos da pesquisa 

 

Para a compreensão dessas questões, optou-se por realizar um estudo de caso, de 

natureza etnográfica, uma vez que segundo André (1995, p.28-30) e Lüdke & André 

(1986, p.14), a pesquisa etnográfica permite o uso de técnicas como a observação, a 

entrevista e a análise documental como suas técnicas principais de coleta de dados; as 

atenções do pesquisador no significado que os próprios indivíduos dão às coisas, às 

suas vidas, aos eventos e a si mesmas; a aproximação do pesquisador às pessoas e às 

situações locais, para estabelecimento de um contato direto e constante com estas; o 

uso de uma grande quantidade de dados descritivos; o pesquisador como o principal 

instrumento da pesquisa. 

Nessa perspectiva, as entrevistas tiveram a finalidade de provocar a memória dos 

transplantados. A análise dessas memórias se deu a partir principalmente, das 

contribuições de Halbwachs, especialmente de sua tese sobre os “quadros sociais da 

memória”, considerando que estes são instrumentos utilizados pela memória coletiva 

para reconstruir o passado, sendo ponto de referência e campo de significados como 

veremos nos capítulos subseqüentes, mas, também e principalmente de estudos 

acadêmicos realizados sobre a construção da barragem de Sobradinho, que privilegiam 

a reação dos relocados, a partir dos seus modos de viver. Nesse sentido, nos utilizamos 

dos trabalhos de Siqueira (1992), Sigaud (1986), Daou (1988) e Estrela (2004). 

Também aqui, no momento de análise, nos valemos de algumas contribuições da 

obra de Michel de Certeau (1994), quando está mais interessado, não nas estratégias 

oficiais e bem elaboradas, mas no plano das astúcias, das táticas e das invenções dos 

praticantes, usuários e consumidores; uma preocupação em  



 23

esboçar uma teoria das práticas cotidianas para extrair do seu ruído 
as maneiras de fazer que, majoritárias na vida social, não aparecem 
muitas vezes senão a título de "resistências" ou de inércias em 
relação ao desenvolvimento da produção "sócio-cultural". (p. 17) 

  
No caso que procuramos estudar, em que se possa considerar o terrível peso dos 

planos e das ações oficiais, cuja realidade consumou profundas alterações dolorosas 

nas vidas de milhares de pessoas, ainda assim, isto não anulou a capacidade destas 

pessoas colocarem em ação suas pequenas “resistências”, suas criações e re-criações, 

enfim, suas reações-invenções no âmbito da vida cotidiana. 

Diferentemente dos trabalhos acadêmicos citados, a “reação”, estudada por nós, 

tem como lócus, a dinâmica da memória coletiva (aspecto considerado nos trabalhos 

mencionados, mas, não preponderante), entendida como um fenômeno social, que 

reconstrói o passado a partir das necessidades do presente, de forma seletiva, 

imprevista e inesperada. Essa reconstrução se dá através das lutas travadas entre as 

memórias, oficial e a não-oficial que circulam em cada sociedade, sendo ao mesmo 

tempo objeto de disputas e fonte de conhecimento como nos indica Moraes (2000). 

Entendemos também que essas lutas travadas pela memória coletiva (oficial e não-

oficial) possibilitam a invenção do cotidiano, de maneira criativa, astuciosa, ao mesmo 

tempo que dele vai se nutrindo. 

Na organização deste trabalho, assim bem como nas análises realizadas – para ser 

coerente com a perspectiva etnográfica do estudo – buscou-se privilegiar as falas dos 

entrevistados, no que elas dizem e no modo como dizem. Nessa perspectiva Moraes 

argumenta, 

...Em assim sendo, um estudo de como se recorda é um estudo de 
como se é, entendendo-se esta maneira como se lembra aquela pela 
qual o sujeito se apresenta nas suas memórias, como se definem 
através delas, as suas identidades pessoal e coletiva, como nelas 
ordena e estrutura as idéias e o próprio modo pelo qual as 
transmite.... (2000, p. 37). 
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A escolha dos entrevistados e, portanto, das falas que se queria registrar, se deu 

considerando principalmente o tempo de vivência destes nos espaços anteriores à 

barragem. Há atualmente 316 (trezentas e dezesseis) famílias no povoado de Quixaba, 

sendo que entre elas existem 39 (trinta e nove) pessoas com mais de 45 anos que foram 

moradoras da beira do rio (muitas outras faleceram ou mudaram-se). Foram 

entrevistadas 23 pessoas, entre 45 e 96 anos, com uma média de idade de 65 anos. A 

escolha dessas pessoas se deveu ao fato delas terem vivido na beira do rio em um 

momento produtivo de suas vidas e de terem participado ativamente do processo de 

mudança. 

Ecléa Bosi (1994), enfatiza a importância das lembranças das pessoas idosas, 

considerando que estas, ao se recordarem do passado, estão desempenhando uma 

função que lhes é própria: ser a memória da família, do grupo, da instituição, da 

sociedade. 

Entre o ouvinte e o narrador nasce uma relação baseada no interesse 
comum de conservar o narrado que deve poder ser reproduzido. A 
memória é a faculdade épica por excelência. Não se pode perder, no 
deserto dos tempos, uma só gota da água irisada que, nômades, 
passamos do côncavo de uma para outra mão. A história deve 
reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas outras, cujos fios se 
cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. Quando 
Sherazade contava, cada episódio gerava em sua alma uma história 
nova, era a memória épica vencendo a morte em mil e uma noites. 
(Bosi, 1994, p.90). 

 
Utilizou-se como técnica principal de coleta de dados a entrevista, a partir de 

depoimentos orais. Haguete (1997) define a entrevista como sendo “um processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo 

a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. (p.86). Para tanto, o 

entrevistador vale-se de um roteiro de entrevista, elaborado a partir da sua 

problemática central. No caso específico deste trabalho elegemos os seguintes tópicos 

para a entrevista com as pessoas deslocadas: 1- Quem eram os pais e como viviam; 2- 
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Como era a vida na beira do rio; 3- Como foi a mudança; 4- Como é a vida em 

Quixaba. 

Foram também entrevistadas duas pessoas que eram “autoridades” no município 

de Sento-Sé na época do deslocamento e que participaram diretamente da consolidação 

do processo de mudança e uma pessoa que faz parte do atual governo local. Essas 

entrevistas objetivaram analisar as concepções de desenvolvimento em pauta na época 

e suas conseqüências atuais. O roteiro de entrevista nesse caso foi o seguinte: 1- 

Estruturação política e econômica do município; 2- Propósitos e conseqüências da 

barragem de Sobradinho; 3- Situação econômica e social do município hoje. 

O uso da história oral como principal recurso metodológico, em meio à análise de 

alguns documentos escritos, à descrição do lugar e à observação do cotidiano, 

auxiliada por fotografias, se deveu ao fato de estarmos trabalhando com uma 

comunidade de tradição oral, uma vez que o acesso à escrita ainda se dá via escola, que 

só começa a se democratizar recentemente e onde os materiais escritos que nela 

circulam são produzidos no sul e sudeste do país. Por outro lado, as pessoas 

entrevistadas tiveram pouco ou nenhum acesso à língua escrita. Não há também no 

povoado nenhum marco do passado construído pelo poder público, nem mesmo a 

CHESF, se preocupou com a memória dos deslocados. A história oral se traduz no 

povoado de Quixaba como o mais importante componente da expressão coletiva. 

Por outro lado, como bem ressalta Mikka apud (Amado & Ferreira, 2001), o uso 

de fontes orais, expressos em entrevistas, incorporam elementos ausentes de outras 

práticas históricas, como a subjetividade, as emoções ou o cotidiano. Um outro aspecto 

é o fato de que a entrevista resulta de um diálogo entre entrevistador e entrevistado, 

entre sujeito e objeto de estudo, o que leva o historiador [ou entrevistador] a buscar 
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diferentes caminhos de interpretação, sem uma rígida separação entre sujeito e objeto 

de pesquisa. 

Sobre esse assunto Bosi (1994, p.38) confessa:  

...Nesta pesquisa fomos ao mesmo tempo sujeito e objeto. Sujeito 
enquanto indagávamos, procurávamos saber. Objeto quando 
ouvíamos, registrávamos, sendo como que um instrumento de 
receber e transmitir a memória de alguém, um meio de que esse 
alguém se valia para transmitir suas lembranças....  

 

Foi exatamente assim que eu me senti: sujeito e objeto deste trabalho. Sujeito 

enquanto provocador das memórias dos transplantados e objeto na medida em que 

ouvíamos, registrávamos e nos comprometíamos a divulgar as suas lembranças e as 

suas denúncias. 

De acordo com Amado e Ferreira (2001), historicamente a história oral é tida 

como a “historia vinda de baixo” ou como “a verdadeira história dos excluídos”, 

porém, atualmente teóricos sobre o assunto, têm apontado para caminhos mais 

complexos e criativos, sem descuidar dos compromissos políticos. Considero a relação 

história oral e memória um desses caminhos, que por ser demasiado complexo, pode 

nos oferecer diferentes e diversas possibilidades de compreender a organização da 

vida, no que se refere à relação indivíduo e sociedade. 

A pesquisa documental foi realizada na CHESF em Sobradinho e também na 

Diocese de Juazeiro. Alguns dados foram obtidos através de correspondência à direção 

da CHESF em Recife, no que fui prontamente atendida pelo funcionário Artur de 

França, coordenador do Centro de Documentação da CHESF. 

Vale ressaltar que o acesso às pessoas entrevistadas foi facilitado pelo fato de 

meu pai ser conhecido na região e de ter muitos amigos na localidade. Fui sempre 

apresentada como a filha de prof./sargento Antonio. Inicialmente procuramos (eu e 
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meu pai), ‘seo’ Dico, porque era a pessoa mais próxima a ele. Ele nos levou a todas as 

outras pessoas selecionadas, para serem entrevistadas. A seleção se deu através de um 

levantamento feito anteriormente na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na 

sede do município. O critério utilizado foi o de ter sido morador(a) do Distrito de 

Américo Alves e ter sido relocado(a) para Quixaba. 

Durante toda a pesquisa, que se estendeu de janeiro de 2003 a fevereiro de 2004, 

hospedei-me na casa de ‘seo’ Dico, tendo em vista que a localidade não oferece 

nenhum tipo de hospedagem. Foram dias bastante gratificantes, nas roças, nas casas 

dos entrevistados, tomando cafezinho, entre lágrimas, sorrisos, gargalhadas e algumas 

vezes, “tremendo” de medo na garupa da moto do meu pai, no meio do mato e também 

num paquete com ‘seo’ Zé Apolinário atravessando para seu “ilhote”. Presenciei a 

caatinga seca (descansando, dormindo) e a caatinga verde (acordada), o açude seco, 

desolado, silencioso e o açude sangrando, jorrando, agitado. Seguindo o ritmo da 

natureza, as pessoas, ora cansadas, tristes, desoladas, ora agitadas, plantando, 

“desmanchando”. 
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CAPÍTULO I 

 

Memória coletiva: fonte organizadora da vida 

 

Como uma sociedade, qualquer que seja poderia existir, subsistir, 
tomar conhecimento de si mesma, se ela não considerasse um 
conjunto de acontecimentos do presente e do passado, se ela não 
pudesse reconstruir o curso do tempo e recuperar incessantemente 
os traços que deixou de si mesma. (Halbwachs, 1990, p.130). 

 

 

1.1- A constituição social da memória 

 

 A idéia de pensar a memória coletiva como fonte organizadora da vida, surge 

dessa minha convivência com os transplantados com a barragem de Sobradinho. Antes 

de iniciar o trabalho de pesquisa propriamente dito, já convivia com as lembranças 

desse acontecimento. No decorrer das entrevistas realizadas e das observações do 

cotidiano, pude perceber como a memória está presente no dia-a-dia dessas pessoas, 

nas práticas sociais diárias, orientando as suas ações, reiventando o cotidiano. 

Os estudos sobre memória nos indicam que essa é uma temática antiga, porém, 

ainda pouco considerada nos meios científicos. Moraes (2000) nos alerta para o fato de 

que nas sociedades modernas a memória valorizada seja a da multiplicação [ou 

reprodução] dos meios de registro e da gravação de fatos e acontecimentos, 

preservados por pessoas ou instituições, mas que, entretanto, a memória humana não é 

valorizada como capacidade essencial para o conhecimento, considerando que vivemos 

numa sociedade voltada para o futuro. 
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Na antiguidade grega, a memória era Mnemosyne, a recordadora, uma entidade 

sobrenatural ou divina. Filha de Urano e Gaia, deuses do céu e da terra, irmã de 

Chronos e Okeanos, deuses do tempo e do oceano. Unida a Zeus, gerou as nove musas 

responsáveis pela inspiração, protetoras das artes e da história. A sua função era 

revelar as ligações enigmáticas entre rememorar e inventar, dizer o que é, o que será e 

como foi. Era segundo Bosi (1994, p.89)“(...) vidência e êxtase... fonte do presente”. 

Fonte que, no presente, possibilita aos transplantados um mergulho no passado.  

 Ainda na antiguidade, a importância da memória manifestava-se tanto no mito, 

quanto na medicina e na filosofia. Na medicina o paciente levava a sua memória e 

então, médico e paciente realizavam a reminiscência. Havia, portanto, uma 

participação ativa do sujeito no processo de cura. Hoje em dia uma das grandes lutas 

dos movimentos sociais é a de se fazer ouvido. É a de poder participar ativamente dos 

processos de transformação social (de cura). Alguns dos entrevistados manifestaram a 

vontade de serem ouvidos pelas autoridades, uma vez que têm projetos para a melhoria 

do povoado. 

Na filosofia, a memória é tida como a dimensão sensível da alma humana. 

Segundo Aristóteles (apud Moraes, 2000, p.31), a memória surge da parte da alma de 

onde também surge a imaginação, que por sua vez é movida pelo desejo. Desejo que 

segundo Freud, contamina a memória e a imaginação. Esta compreensão de Freud 

contribui segundo Moraes (idem), para uma visão da memória social como portadora 

de sentido e não um retrato fiel da realidade. Nesse sentido, entendemos que a 

memória não é simplesmente lembrança de algo ou de algum lugar, mas, constitui-se 

como um fenômeno social, que se produz em contexto de relações sociais, que são 

também relações de poder, contribuindo assim para as representações e as ações que 

dão sentido à vida das pessoas e dos lugares. Produzem identidades. 
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Com o advento da modernidade, o que coloca a razão como a principal fonte 

geradora de conhecimento, a memória tende para a individualização, uma vez que, os 

meios de acessá-la são cada vez mais privados. Esse fato possibilita o desenvolvimento 

de todo um aparato inscricional (registros escritos de um modo geral e gravações de 

sons e imagens de naturezas diversas), que valoriza cada vez mais a memória escrita 

em detrimento de uma memória não-escrita. No caso específico deste trabalho, 

optamos por trabalhar com as memórias não-escritas, a partir da oralidade dos 

transplantados, por entendermos que é essa memória coletiva que precisa ser 

sistematizada, socializada. Por outro lado, compreendemos que não existe uma 

memória totalmente oral ou totalmente escrita, todas as memórias carregam as marcas 

de uma e de outra, embora a escrita seja a mais valorizada. 

Dessa forma, Moraes (2000, p.34) nos chama a atenção para o fato de que antes 

de ser falada ou escrita, existe uma certa linguagem, sob a forma de armazenamento de 

informações na memória. Esse fato segundo ela, nos coloca o desafio de compreender 

a memória tanto inscricional quanto “oral ou ritual”. (grifo da autora). 

Por outro lado, segundo Connerton apud Moraes (idem), os vários tipos de 

memória que acionamos e reconhecemos7, seriam uma das maiores dificuldades para o 

desenvolvimento de uma teoria da memória como forma de conhecimento de natureza, 

especificamente social. [Além do que], é preciso considerar que a memória, como já 

salientado, é produzida dentro das relações de poder e que a forma básica, mas, não 

única de socialização da memória é a linguagem, ou seja, o discurso. 

 
 

                                                 
7 A esse respeito ver  Bérgson (1999), Bosi (1994 e 2003). 
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Como vimos na introdução deste trabalho e veremos nos capítulos subseqüentes, 

são os vários discursos produzidos sobre Sobradinho, a exemplo dos documentos da 

CHESF, da Igreja Católica, os trabalhos acadêmicos e as falas dos deslocados que nos 

possibilitaram pensar esse processo. 

         Ao investigar a memória social8ou coletiva, Santos (2003), tem como objetivo 

principal ampliar as fronteiras da teoria social no que diz respeito à memória, 

apontando a complexa rede de possibilidades da teoria social em oferecer 

interpretações e explicações do que pode ser compreendido como memórias ou 

representações coletivas.  

Segundo Santos (idem) no cenário acadêmico, de um modo geral, as correntes 

teóricas lidam com a memória enquanto um fenômeno social, porém, no início do 

século passado, os filósofos buscavam a compreensão do significado da vida humana, 

justamente na memória. “A associação entre memória e sociedade pode ser vista 

enquanto resultado de um movimento teórico que retirou da razão o lugar central no 

conhecimento do mundo”. (p.11). 

Henri Bérgson foi o primeiro filósofo a admitir que a matéria, juntamente com o 

espírito, constitui a fonte da lembrança e do esquecimento, contrapondo-se à idéia de 

que a memória seria uma função mecânica do cérebro ou do sistema nervoso. A 

memória estaria ligada, sobretudo à intuição humana, uma vez que as lembranças do 

passado seriam fisicamente armazenadas pelos indivíduos. Elas teriam, portanto, um 

caráter seletivo. 

Mais tarde Maurice Halbwachs, contrapondo-se a Bérgson, cria o conceito de 

memória coletiva, uma vez que, para ele, quadros sociais se antecedem à consciência, 

                                                 
8 Alguns autores preferem memória social, por entenderem ser este termo menos determinista do que 
memória coletiva. 
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o que torna possível a sociedade. Portanto, as nossas lembranças não estão 

relacionadas ao espírito humano, ou a uma consciência interna pura, como supunha 

Bérgson, mas, a representações coletivas, estabelecidas por grupos sociais. As nossas 

recordações estariam materializadas na sociedade e não em nossos corpos ou mentes. 

(Santos, 2003). 

A partir de então, vários estudos, tanto no campo da Filosofia, como da 

Psicologia e da Sociologia, vêm discutindo a memória como resultado de 

representações coletivas construídas no presente. No entanto, mesmo os autores que 

comungam essa concepção, apresentam enfoques diferenciados. 

Para Halbwachs, a memória se constitui dos laços sociais que envolvem os 

indivíduos no presente e que estes recordam de acordo com quadros sociais, ou seja, de 

acordo com estruturas sociais determinadas.  

 Concordamos com Halbwachs de que os indivíduos reconstroem o passado 

enquanto membros de grupos sociais e que, portanto, não se recordam sozinhos, no 

entanto, considero que essas reconstruções se dão também e especialmente através das 

ações e interações dos indivíduos. Estas ações e interações não são pré-determinadas, 

mas resultam da complexidade das relações sociais que se estabelecem cotidianamente 

e produzem sentidos e ações diferenciados. 

Na perspectiva de compreendermos a memória coletiva como fonte 

organizadora da vida, nos valemos dos estudos de Halbwachs e de alguns outros 

autores que se filiam à abordagem da memória como um fenômeno social, de natureza 

dinâmica e interpessoal. 

Consideramos como Halbwachs (1990), que a memória é uma reconstrução 

coletiva do passado e não o próprio passado, porque está viva, contínua e dinâmica. 

Estrutura-se dentro de um tempo, de um grupo, de um lugar. Quando mudam as 
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condições históricas, o grupo muda e as memórias são outras. Consideramos também 

que toda memória é coletiva, visto que a memória individual, segundo esse mesmo 

autor não é mais do que um ponto de vista da memória coletiva. Porém, não 

desconsideramos a existência da memória individual, entendemos, no entanto, que ela 

se processa em um mundo que é social. O que a faz, particular, individual, é o 

resultado da complexidade das relações que os indivíduos estabelecem e que se 

expressam diferentemente. Somos, portanto, diferentes e são essas diferenças que nos 

fazem singular. 

Halbwachs considera que a memória se constitui a partir de quadros sociais9, 

porque, “se as imagens se fundem estreitamente com as lembranças, e se elas parecem 

emprestar às lembranças sua substância, é porque nossa memória não é como uma 

tabula rasa”. (1990, p.30). 

Entendemos nesse sentido, que nascemos em um mundo onde alguns “quadros 

sociais” já estão determinados e que, portanto, as relações sociais não ficarão restritas 

ao mundo da pessoa, mas ao mundo interpessoal. Assim, a memória do indivíduo 

depende do seu contexto social (família, classe social, igreja, profissão, enfim, dos 

grupos de convívio dos indivíduos e [também] das informações que recebemos de 

diferentes formas por diferentes meios). Como argumenta Bosi (1994), “se lembramos 

é porque os outros, a situação presente, nos fazem lembrar: “O maior número de 

nossas lembranças nos vem quando nossos pais, nossos amigos, ou outros homens, no-

las provocam”. (introdução viii).(pp.54-5).  

                                                 
9 Quadros sociais são os instrumentos de que a memória coletiva se utiliza para recompor uma imagem 
do passado... (Halbwachs, 1925, p. XVIII) apud Santos (1998), como por exemplo, a família, a escola, a 
paisagem, os vizinhos, as informações... 
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No entanto, compreendemos o passado não só a partir de estruturas pré-

determinadas, mas também a partir dos grupos sociais envolvidos em sua construção. 

A memória é, portanto, um fenômeno social, que se produz no presente, coletivamente. 

 
A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, 
agora, a nossa disposição, no conjunto de representações que provam 
nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança 
de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos 
na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque 
nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de 
realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no 
presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e 
propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. (idem). 

 

Essas constatações de Maurice Halbwachs se filiam à tradição da sociologia 

francesa e aos estudos de Émile Durkheim sobre a primazia do fato social e do sistema 

social sobre fenômenos psicológicos, individuais, como a percepção, a consciência e a 

memória. Para Halbwachs, as relações que se estabelecem entre os indivíduos 

perpassam as instituições sociais.A memória, portanto, não é uma “coisa” que paira 

sobre as pessoas ou sobre os grupos verticalmente, mas, paradoxalmente é algo 

relacional, que se desloca, que se constrói, horizontalmente. 

Duvignaud no prefácio do livro “Memória Coletiva” (1990, p.16), comenta: 

Este livro póstumo traz consigo um acento que ultrapassa a 
sociologia “clássica”, porque nele encontramos os elementos de uma 
sociologia da vida quotidiana, ou mais precisamente, as 
pressuposições que permitiriam à análise sociológica examinar as 
situações concretas na quais se acha implicado o homem da cada dia 
na trama da vida coletiva. 

 

Nesse livro, Halbwachs buscando compreender a dinâmica dos quadros sociais 

da memória, estabelece relações entre as memórias, coletiva e individual e entre as 

memórias histórica, o tempo e o espaço. Ainda segundo Duvignaud apud Halbwachs 

(1990, p. 13),  
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O interesse do livro reside sobretudo no fato de que se unem, 
contrariamente ao postulado positivista, a interpretação 
compreensiva a análise causal, o apanhado dos grupos e a das 
significações. Mais profundamente ainda, o que se esconde sob esta 
análise da memória é uma definição do tempo... 

 

Esses aspectos e outros, a exemplo das relações entre memória e identidade e 

memória e vínculo social são considerados na discussão sobre a memória coletiva dos 

deslocados de Sobradinho10. 

Este trabalho parte das recordações individuais sobre o passado dos deslocados 

e de suas vivências atuais, considerando, no entanto, que essas recordações individuais 

são fruto das relações que se estabelecem na coletividade e que, portanto, fazem parte 

da memória dessa mesma coletividade.  

Nesse sentido, para Pollak (1992), os elementos constitutivos da memória, são os 

acontecimentos vividos pessoalmente e os acontecimentos “vividos por tabela”, ou 

seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual o indivíduo se 

sente pertencer: “São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas 

que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase 

impossível que ela consiga saber se participou ou não...”. 

Assim, um dos elementos marcantes (vividos ou não) que constituem a memória 

dos deslocados para Quixaba, é o tempo. 

Observamos nos depoimentos dessas pessoas uma preocupação com o tempo: 

antes/depois, aqui/lá, novo/velho, no meu tempo. O tempo forte é o tempo do antes 

(quando tinha a família reunida, os antigos vizinhos, os parentes, a fartura e o rio) e o 

                                                 
10 Sobradinho é o lugar onde foi construída a barragem para represamento das águas do São Francisco. 
Esta barragem ficou conhecida como barragem de Sobradinho e os deslocados também, como de 
Sobradinho. 
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tempo do trabalho. Antes a vida era ativa (enchente/vazante), hoje é contemplativa 

(voltada para o passado).  

Halbwachs nos chama a atenção para o fato de que existe uma representação 

coletiva do tempo e que este não é o meio homogêneo e estável e nem linear onde se 

desdobram todos os fenômenos humanos. O tempo é uma construção social e existem 

tantos tempos coletivos, quanto grupos existam separados. 

Gostaríamos que ora o tempo corresse mais rápido, ora que se 
arrastasse ou se imobilizasse. Se, entretanto, nós devemos nos 
resignar, é sem dúvida, em primeiro lugar, porque a sucessão do 
tempo, sua rapidez e seu ritmo, é apenas a ordem necessária segundo 
a qual se encandeiam os fenômenos da natureza material e do 
organismo. Mas é também, e talvez, sobretudo, porque as divisões do 
tempo, a duração das partes assim fixadas, resultam de convenções e 
costumes, e porque exprimem também a ordem, inelutável, segundo 
a qual se sucedem as diversas etapas da social. (idem, p.90). 

 

Neste aspecto, Bosi (1994) nos chama a atenção para o fato da memória ser 

dividida por marcos, pontos onde a vida é mais significativa, como mudanças de casa 

ou de lugar, mortes, festas, amizades [qual a lembrança da escola, senão os 

amigos?].Os momentos mais coletivos são os mais fortes e é “...esse tempo represado 

e cheio de conteúdo, que forma a substância da memória”. (idem). Essa substância é 

feita de lembranças que se situam no entrecruzamento dos tempos sociais e do espaço. 

 
Assim, não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro 
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões 
se sucedem, uma a outra, nada permanece em nosso espírito, e não 
seria possível compreender que pudéssemos recuperar o passado, se 
ele não se conservasse, com efeito, no meio material que nos cerca. 
É sobre o espaço, sobre nosso espaço – aquele que ocupamos, por 
onde sempre passamos, ao qual sempre temos acesso, e que em todo 
o caso, nossa imaginação ou nosso pensamento é a cada momento 
capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção; é sobre ele 
que nosso pensamento deve se fixar, para que reapareça esta ou 
aquela categoria de lembranças. (Halbwachs, 1990, p.143). 
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De acordo com Siqueira (1992, p.101), em face do tipo de deslocamento a que 

foram compelidos, a idéia de espaço é predominante na compreensão dos fatos, na 

atribuição de sentidos e nos discursos que os camponeses ribeirinhos expulsos pela 

barragem de Sobradinho, elaboram sobre as suas experiências vividas. 

A idéia de tentar compreender como a memória coletiva influencia a organização 

da vida social de deslocados se filia a essa idéia, uma vez que uma das características 

dessa população é reviver e recriar cotidianamente as lembranças do passado. No caso 

específico deste trabalho, isso fica mais evidente pelo fato de termos entrevistado 

pessoas idosas (a maioria tem mais de 60 anos). Como bem Ecléa Bosi observou existe 

nas lembranças das pessoas idosas uma história social bem desenvolvida, pelo fato 

delas já terem vivenciado mais intensamente quadros de referência familiar e cultural 

[e de terem participado ativamente do processo produtivo, de terem trabalhado]. 

E o que seria o trabalho da memória, senão trabalho? Segundo Ecléa Bosi essa é 

a função social da velhice: lembrar. E quando lembra, o velho não está descansando, 

assim como o adulto o faz. Ele está trabalhando. Ele está cumprindo “...a religiosa 

função de unir o começo ao fim, de tranqüilizar as águas revoltas do presente 

alargando suas margens”. (p.82). 

...Há um momento em que um homem maduro deixa de ser um 
membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida 
presente do seu grupo: neste momento de velhice social resta-lhe, no 
entanto, uma função própria: a de lembrar. A de ser a memória da 
família, do grupo, da instituição, da sociedade (p.63). 

 

Mas, como lembrar de algo que não existe mais, considerando inclusive a tese de 

Hlabwachs, de que as lembranças do passado só podem existir a partir dos quadros 

sociais da memória? Segundo esse autor, os quadros sociais são constituídos de 
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significados, de tal modo que permanecem em nossas lembranças, mesmo após terem 

sido extintos na realidade: 

Até mesmo fora dos casos patológicos, quando algum acontecimento 
nos obriga também a nos transportarmos para um novo entorno 
material, antes de a ele nos adaptarmos, atravessamos um período de 
incertezas, como se houvéssemos deixado para trás toda a nossa 
personalidade, tanto é verdade que as imagens habituais do mundo 
exterior são inseparáveis do nosso eu. (...) Nosso entorno material 
leva ao mesmo tempo a nossa marca e a dos outros. Nossa casa, 
nossos móveis e a maneira segundo a qual estão dispostos, o arranjo 
dos cômodos onde vivemos, lembram-nos nossa família e os amigos 
que víamos geralmente nesse quadro. (p.131). 

 

Halbwachs observa que em situações de deslocamentos, mesmo a população 

pobre [esta talvez por não ser possuidora de bens materiais] não se deixa deslocar sem 

resistência, sem ressentimentos, e mesmo quando cede, deixa pra trás muitos traços de 

si mesma. Para essa população, perder seu lugar, seu espaço é perder o apoio de uma 

tradição que os ampara, isto é, sua única razão de ser. Assim se explica o fato de se 

querer perpetuar alguns vestígios materiais, nem que seja apenas o nome tradicional de 

uma rua, de um lugar, ou a existência de dois padroeiros (São Francisco e São José), 

como é o caso de Quixaba. 

Vale ressaltar, que o povoado de Quixaba não existia antes da barragem, era uma 

fazenda. Foi escolhido pelos técnicos da CHESF (Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco). Dizem os moradores, que a escolha dos lugares era apontada com o dedo - 

“como se fossem Deus” - , do alto do helicóptero-. Para lá, foram transferidas as 

pessoas dos diversos povoados do distrito de Américo Alves. Esses pequenos 

povoados se localizavam tanto na beira do rio, quanto na caatinga. Veremos nos 

capítulos subsequentes, que esse processo de relocação se deu de diferentes formas, 

porém, a que escolhemos como objeto de estudo foi a relocação dos ribeirinhos para a 

“borda do lago”. 
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Ao serem transplantados para Quixaba, os moradores de cada povoado 

providenciaram para deixar a sua origem marcada no novo território. Foi solicitado à 

CHESF a construção de duas igrejas católicas para que pudesse representar cada uma 

um padroeiro de um lugar. Embora o “novo” lugar fosse denominado por Quixaba, 

ficou conhecido por algum tempo como a “nova” Oliveira, visto que a maioria de sua 

população é oriunda desse povoado. 

Esses seriam elementos identitatórios? Qual a relação entre memória e 

identidade? Existem hoje, basicamente três concepções que norteiam as discussões 

sobre essa questão. A primeira delas é pautada nas idéias do Iluminismo, que considera 

o sujeito, um indivíduo centrado, unificado, dotado de razão, de consciência e de ação. 

A segunda se baseia no sujeito sociológico, que compreende o sujeito como resultado 

de processos interativos, entre o eu e a sociedade. A terceira concepção, por outro lado, 

opõe-se a essas idéias, argumentando que o sujeito contemporâneo, é um sujeito 

fragmentado, constituído de várias identidades, às vezes contraditórias. 

Entendemos que de fato não podemos falar de uma identidade, mas de 

identificações. No entanto, a depender do meio sócio-cultural de que o sujeito faça 

parte, esta identidade pode ser mais ou menos estável, mas, sempre tecida  por fios 

condutores de sua existência. Os ribeirinhos deslocados para o povoado de Quixaba se 

identificam como “da beira do rio”,  “do rio velho” ou “beiradeiros”.  

Vale lembrar, que a memória pensada neste trabalho se caracteriza de forma 

dinâmica, viva, mas, paradoxalmente, se traduz em uma marca, uma lembrança, uma 

recordação e que, portanto, produz identidade, mas, esta é compreendida não como 

algo unificador, estático, mas como algo que assim como a memória se movimenta, se 

desloca e se refaz. A questão fundamental é romper com os dualismos indivíduo e 

sociedade, passado e presente. Memória e identidade são processos sociais. 
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Embora as discussões atuais sobre identidade afirmem que a mesma está sendo 

descentrada, deslocada ou fragmentada, visto que os indivíduos estão sendo 

descentrados de seu lugar no mundo social e cultural, ou seja, a idéia de pertencimento 

a uma classe social, a um gênero, a uma etnia e a uma nacionalidade estarem sendo 

questionadas, provoca neste indivíduo, uma crise de identidade. Segundo Kobena 

Mercer apud Hall (2001, p. 9), “ a identidade somente se torna uma questão quando 

está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza [ou muda de lugar].” 

O transplante dos ribeirinhos de forma compulsória, autoritária e violenta para 

um lugar completamente diferente do seu lugar de origem, provocou nessas pessoas 

muitas indefinições sobre como seria a sua vida, como agiriam e afinal, quem seriam, a 

partir de então. Por outro lado, afirmou alguns laços, que continuam na memória 

coletiva dessa população, como, por exemplo, se identificar como “do rio velho”, “lá 

do rio”. 

Diz uma lenda chinesa que há milhares de anos atrás, antes da unificação do 

Egito e do desaparecimento da região de Tarin, Chang-Chun, uma cidade próxima às 

cordilheiras de Nan-ling, suscitou a ira da deusa Sheyang, a deusa da riqueza. Esta 

ordenou que Chang-Chun fosse transferida, para as planícies do centro. Os seus 

moradores seriam expulsos de suas terras, onde o trigo crescia e havia um bosque 

sereno e plantas domesticadas que curavam doenças. Havia também o manso, 

misterioso e sagrado monte Shangray, fonte de esperança e último recurso dos 

desenganados. 

Existem dois finais para essa história. Uma versão afirma que a maioria dos 

moradores tornou-se saudosista, empreendendo longas caminhadas à antiga cidade 

tanto para rever os rios e as árvores, quanto para rezar aos pés do monte Shangray. 
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Alguns outros perderam a razão e foram vagar nas planícies da nova região. Outros 

aproveitaram a situação e ficaram mais ricos, embora com saudades da antiga morada. 

A outra versão diz que Nashir, deusa do passado e da lembrança, intervem em favor de 

Chang-Chun, o que provoca um violento combate entre as divindades. Sheyang vence 

e acrescenta mais um castigo: Obriga Nashir a embaralhar as recordações dos 

deslocados, dando-lhes memórias difusas e controversas. (Paula JR, 1999, p. 132). 

Assim como a lenda chinesa, os beiradeiros foram deslocados para uma região 

distante do rio o que alterou completamente o modo e os meios de produção 

desenvolvidos por eles, tiveram que reconstruir as suas casas em padrões 

completamente diferentes ao que estavam habituados, tiveram que cercar as suas roças, 

uma prática desconhecida dos mesmos, enfim, tiveram “embaralhadas” a noção de 

tempo e espaço, a compreensão de quem eram e a estruturação dos seus vínculos 

sociais. 

 

1.2 – Memória, dádiva e vínculo social 

 

Um aspecto bastante forte nas falas dos deslocados se refere aos vínculos de 

amizade e parentesco que existiam antes da mudança. Havia uma prática de ajuda 

mútua entre as pessoas. Todos se ajudavam, seja através de doações de alimentos, em 

mutirões ou na assistência aos doentes. 

Assim, a produção econômica combinada11, desenvolvida entre familiares, 

vizinhos, parentes e amigos, gerava um sistema social regido não só por interesses e 

normas, mas, sobretudo por ações espontâneas, prazerosas, incertas, livres, que 

                                                 
11 Agricultura de sequeiro e de vazante. 
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paradoxalmente, produziam uma dívida interminável entre as pessoas, estreitando os 

laços sociais.  

No entanto, esse sistema de trocas aparece nas análises oficiais da CHESF como 

um obstáculo ao desenvolvimento. Esse, na verdade nos parece ser um dos aspectos 

que compõe a base do sistema social dos povoados ribeirinhos. 

Percebe-se também que a desconsideração desses vínculos, pela memória 

coletiva oficial12, contribui para o desaparecimento de relações sociais mais horizontais 

e o conseqüente fortalecimento de relações verticais e autoritárias. 

A Constituição de vínculos sociais é uma tarefa imanente ao homem. Para 

Marcel Mauss, a regra social primordial de constituição do vínculo social é “ a tríplice 

obrigação de dar, receber e retribuir”, que ele denominou de dom. Dom que é dádiva. 

Sobre o paradigma da dádiva, Caillé13 (1998) defende a hipótese de que existe de 

fato em Mauss uma teoria sociológica poderosa e coerente, que fornece as linhas 

mestras não apenas de um paradigma sociológico entre outros, mas do único 

paradigma propriamente sociológico. Segundo ele, para Mauss, a realidade social é de 

natureza simbólica e existe uma relação entre este simbolismo e a obrigação de dar, 

receber e retribuir. 

Nessa perspectiva, Caillé (idem) discute a passagem do antiutilitarismo negativo 

para um antiutilitarismo positivo, argumentando que de modo algum se deve 

desconsiderar a legitimidade dos interesses materiais, utilitários, ignorando o interesse, 

o cálculo, a esperteza ou a estratégia, contudo, nenhuma sociedade humana poderá 

edificar-se exclusivamente sobre esses princípios, porque a solidariedade indispensável 

                                                 
12 Entendemos por memória coletiva oficial, as memórias dos dominantes, das narrativas mestras (ver 
Moraes (2000). 
13 Alain Caillé- Pensador francês que atualmente coordena o M.A.U.S.S. – Movimento Anti-Utilitarista 
nas Ciências Sociais, escola filiada à tradição teórica de Marcel Mauss. 
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a qualquer ordem econômica só pode surgir da subordinação dos interesses materiais a 

uma regra simbólica que os transcende.  

Embora os povoados ribeirinhos já estivessem inseridos no mercado produtivo, 

mesmo de forma incipiente, através da navegação, havia nessas comunidades outras 

formas de circulação de mercadorias e de bens simbólicos. As mercadorias poderiam 

ser trocadas, emprestadas ou doadas aos necessitados. A distribuição de bênçãos aos 

parentes e aos mais velhos, constituía-se como forma de respeito e ainda é uma prática 

usual. As rezadeiras curavam os doentes e a prática de mutirão possibilitava a 

construção das casas e o plantio nas roças.  

O paradigma da dádiva é esse modelo, paradoxal e pluridimensional da ação, 

capaz de resolver essa dicotomia clássica entre holismo e individualismo. Paradoxal 

porque “...apenas a gratuidade demonstrada, a incondicionalidade, são capazes de 

selar a aliança que beneficiará a todos e, finalmente, àquele que tomou a iniciativa do 

desinteresse” (Caillé, 2002, p.16). Embora pareça haver aí um certo utilitarismo, 

Caillé (idem) esclarece que precisamos considerar a aposta, “a abertura para a 

incerteza quanto ao retorno que constitui a generosidade e as dádivas iniciais, sem as 

quais não haveria absolutamente nada”. Pluridimensional porque o paradigma da 

dádiva é indissociavelmente “livre e obrigada”, “interessada e desinteressada”. Livre e 

obrigada porque é socialmente instituída como nos rituais e só acontece de forma 

espontânea, como os jeitos, o momento, enfim, o toque pessoal. Por outro lado, é 

interessada e desinteressada porque o interesse está no final do processo, já que a 

generosidade acaba compensando.  

Entendemos que as dádivas se constituem de doações, de trocas, de ajudas 

mútuas de um modo geral, mas, não só, as dádivas são também, todas as contribuições 

que nutrem a memória coletiva dos grupos sociais, como os conselhos, as conversas, as 
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lembranças...enfim, as pessoas estão o tempo todo oferecendo algo à memória coletiva, 

que por conseguinte se nutre dessas doações.  

As conversas sobre o deslocamento geram uma dívida interminável entre os 

membros dessa população, o que ao mesmo tempo que estreita os vínculos sociais, 

amplia a memória coletiva. 

Essa memória constituída com as dádivas das palavras sobre o deslocamento 

produziu identificações em mim a esse respeito, assim como, em toda população 

atingida. Segundo Caillé in Martins(2002), “...a circulação da palavra permite 

estabelecer relações de aliança e de afinidades”. (p.100). 

Para esse autor, as palavras se tornam dádivas quando elas são, paradoxalmente, 

livres e obrigadas, livres porque espontâneas e com um toque pessoal e obrigadas, 

porque fazem parte do ritual de dar, receber e retribuir. 

 “...Com efeito, no domínio da fala, como é possível verificar, dar 
palavras é tomar a palavra, e cada um tem, de fato, “interesse” em 
falar. Mas, esse interesse não é compreensível a não ser relacionado 
com a obrigação e o prazer; em certos aspectos, ele não preexiste ao 
próprio ato da palavra. Quando começamos uma frase, não sabemos 
exatamente como vamos terminá-la, nem o que vamos dizer...”. 
(idem, p.127). 

 

A memória coletiva e a dádiva são, portanto, elementos constitutivos do vínculo 

social produzindo identidades/identificações nos e com os tempos e espaços onde 

atuam, contribuindo com a tessitura das histórias de cada grupo social. Histórias que 

são inseparáveis das memórias, uma vez, que são constituídas por estas, embora se 

distingam. 

Sobre esse assunto Halbwachs diz que, “a memória coletiva se distingue da 

história...” (1990, p. 81), seja porque a memória é múltipla e a história é única, seja 

porque a memória trabalha com os fatos vividos e a história trabalha com uma 
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representação de fatos distantes, “ou mesmo onde ou quando se encerra a 

possibilidade de encontrar testemunhas daquela lembrança”. (Montenegro, 2001, p. 

17). 

No entanto, concordamos com Montenegro de que, 

...se são distintos, arriscaríamos afirmar também que são 
inseparáveis. Afinal, compreendemos a história como uma 
construção que, ao resgatar o passado (campo também da memória), 
aponta para formas de explicação do presente e projeta o futuro. Este 
operar, próprio do fazer histórico na sociedade, encontraria em cada 
indivíduo um processo interior semelhante (passado, presente e 
futuro) através da memória. Diferentemente de Halbwachs, veríamos 
a história e a memória como, apesar de distintos, mantendo 
significativas intersecções. (2001, p.17-18). 

  

 

1.3 – Memória e cotidiano 

 

Embora estejamos vivendo processos de grandes transformações sociais, de 

rupturas, de fragmentações dos sujeitos e das ações, as idéias de Halbwachs acerca da 

memória coletiva, mesmo gestadas em meados do século passado, pode nos ajudar a 

compreender como a vida se organiza hoje em algumas comunidades, que embora 

“globalizadas”, ainda se organizam entre o modelo tradicional e o moderno, visto que, 

as noções de tempo e espaço ainda estão bastante associadas.  

Tentaremos neste trabalho pensar assim também como Santos (1998), os quadros 

sociais da memória de forma menos rígida, menos estabilizadora e menos integradora 

que Halbwachs, imprimindo-lhes um sentido de contínua transformação e de múltiplas 

apropriações de acordo com as tensões e os conflitos que este trabalho requer. Mas por 

outro lado, concordamos com Halbwachs de que os quadros sociais da memória são 
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campos de significados, que nos servem de pontos de referência, [sejam reais ou 

virtuais]. 

Para Santos, tanto as visões funcionalistas, quanto as interacionistas foram 

unilaterais e equivocadas ao estabelecerem visões parciais no que diz respeito à 

importância da estrutura ou da interação na construção de memórias coletivas. Para a 

autora, essas abordagens devem ser percebidas como complementares e não como 

antagônicas.  

Por outro lado, o que nos interessa neste trabalho é uma compreensão da 

memória como algo móvel, dinâmico, que se beneficia das ocasiões e, a partir delas, se 

transforma, transformando a realidade. Para Certeau (1994) " é preciso interessar-se 

não pelos produtos culturais oferecidos no mercado dos bens, mas pelas operações dos 

seus usuários; é mister ocupar-se com " as maneiras diferentes de marcar socialmente 

o desvio operado num dado por uma prática". (p. 13). 

Foi surpreendente para nós perceber como a memória coletiva dos entrevistados, 

os relocados, “ praticantes”, se beneficia da arte das ocasiões. Ao tentarem reorganizar 

as suas vidas, os relocados, usam a memória coletiva, para desenvolverem táticas, 

astúcias de sobrevivência. 

" Os mecanismos de resistência são os mesmos, de uma época para 
outra, de uma ordem para outra, pois continua vigorando a mesma 
distribuição desigual de forças e os mesmos processos de desvio 
servem ao fraco como último recurso, como outras tantas 
escapatórias e astúcias, vindas de "imemoriais inteligências", 
enraizadas no passado da espécie, nas " distâncias remotas do 
vivente", na história das plantas ou dos animais". (idem, p. 19). 

 
Essas táticas são buscadas na memória coletiva que as nutre também. No caso 

dos ribeirinhos deslocados: resistir às estratégias dos poderes instituídos, utilizar as 

entrevistas para fazer denúncias e reivindicações, inventar formas de convivência em 
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seu meio, participar dos movimentos instituídos, estabelecer uma ampla rede de 

relações. 

Partimos da concepção de Certeau de que tática é ação calculada, é movimento 

‘dentro do campo de visão do inimigo’ e no espaço por ele controlado; que opera em 

golpes, lance por lance. “Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia”. (idem, 

p.101). 

Os ribeirinhos tiveram que, de uma hora para outra, deixar as sus casas, o seu rio, 

os seus mortos, as suas ilhas, os seus lameiros, o seu criatório, enfim, o seu modo de 

viver. As táticas e as astúcias, presentes na memória coletiva desse grupo social, 

construída, seguramente, com as colaborações, com as dádivas de escravos e índios, 

seus antepassados, contribuem para a organização de suas vidas.  

Assim, como nos diz Certeau, 

"(...) A ocasião é 'aproveitada', não criada. É fornecida pela 
conjuntura, isto é, por circunstâncias exteriores onde um bom golpe 
de vista consegue reconhecer o conjunto novo e favorável que irão 
constituir mediante um pormenor a mais, Um toque suplementar, e 
ficará 'bom'. (...) Sob a sua forma prática, a memória não possui uma 
organização já pronta de antemão que ela apenas encaixaria ali. Ela 
se mobiliza relativamente ao que acontece - uma surpresa, que ela 
está habilitada a transformar em ocasião. Ela só se instala num 
encontro fortuito, no outro." (p.162, grifo do autor) 
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CAPÍTULO II 

 

Memórias dos lameiros: um rio de “dignidade na pobreza”. 

 
...Poucas são as sociedades nas quais tenhamos vivido, seja em que 
tempo for que não subsistam, ou que pelo menos não tenham deixado 
algum traço de si mesmas nos grupos mais recentes onde estamos 
mergulhados: a subsistência desses traços basta para explicar a 
permanência e a continuidade do próprio tempo nesta sociedade 
antiga, e que seja possível, a qualquer momento, nela penetrar 
através de seu pensamento”. (Halbwachs, 1990, p.127). 

 

  

O termo lameiro é usado pelos ribeirinhos para caracterizar o tipo de solo que se 

formava nas vazantes do rio São Francisco, às suas margens e nas ilhas. Esse tipo de 

solo favorecia a agricultura de subsistência na região. O trabalhador de vazante é, pois, 

conhecido como lameiro. As memórias dos lameiros estão vinculadas a essas 

denominações e têm no rio São Francisco o seu significado maior. 

Os ribeirinhos do São Francisco são também conhecidos como barranqueiros e 

beiradeiros ou beraderos. A denominação que adotamos neste trabalho é a de lameiros, 

por ter sido esta a forma como os entrevistados se referiram à sua relação com o rio. 

Portanto, às margens do rio São Francisco, em um percurso de aproximadamente 1371 

km, que vai de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), vivem barranqueiros, 

beiradeiros e lameiros. Grande parte dessa população, principalmente estes últimos, 

desapareceram com o lago de Sobradinho, foram afogados por ele. 

A paisagem do Médio e Submédio São Francisco se caracterizava pelas roças de 

vazante e de sequeiro e também segundo Neves (1998), os “portos de lenha”. Nestes 

portos eram empilhadas lenhas por metro cúbico ao longo dos barrancos. “ Os vapores 
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aportavam e se abasteciam. As goelas insaciáveis de suas caldeiras estimulavam a 

indústria extrativa da cobertura vegetal ribeirinha”. (p.47). 

Ainda segundo Neves (idem), das embarcações era possível ver engenhocas de 

cana-de-açúcar e casas de farinha. A rapadura, a cachaça e a farinha, além de serem 

alimentos básicos dos ribeirinhos, eram também comercializados pelas barcas. 

Acrescentaria nessa descrição de Neves, as lagoas, onde se pescava em abundância.  

Os lameiros (trabalhadores), objeto maior do nosso estudo neste capítulo foram 

também, em grande número, remeiros do São Francisco. Trabalhadores das barcas de 

figura14, encarregados de conduzirem essas embarcações com uma vara no peito, até o 

seu destino. Os remeiros eram empregados dos barqueiros, os donos das embarcações. 

Segundo Neves (idem, p. 144),  

Numa região cuja economia era fundamentalmente agrária, os 
trabalhadores das barcas eram, em sua grande maioria, originários do 
campo. Um significativo número deles, inclusive, conciliava o 
trabalho no rio com as lides agrícolas. Eram remeiros-camponeses... 

   

Neste capítulo, iremos, portanto, apresentar as memórias dos lameiros, desde o 

povoamento da região, até o “desaparecimento” do rio São Francisco. 

 

2.1 – Povoamento da região do Sub-Médio São Francisco 

 

A região do Sub-médio São Francisco foi inicialmente habitada pelos índios 

Cariris, possivelmente, após terem sido expulsos do litoral pelos índios Tupis, conforme 

Lopes (1997). Eles viviam nos lugares onde era possível pescar, caçar e colher frutos, 

                                                 
14 Nas proas das embarcações havia a figura de uma carranca para proteger os navegantes das 
intempéries das águas. 
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como as serras, os brejos, as ilhas e às margens do rio São Francisco (Opara15na língua 

indígena).O antigo distrito de Américo Alves, região hoje submersa no lago de 

Sobradinho, objeto deste estudo, era um lugar onde essas condições se somavam. Os 

entrevistados, perguntados sobre a lembrança da existência de escravos e índios na 

região, assim se pronunciaram: 

 

Não, não, lá não tinha escravo, lá não tinha escravo, não, tinha índio, 
agora a família de minha mãe, diz que é, dizem que era já viu? De 
caboclo. [ índio]. É este índio mesmo, era desta família, mas eu não 
alcancei, não. (D. Zulmira, 86) 

 
Embora se tratando de uma população negra, em sua maioria, não há registro da 

escravidão na memória dos entrevistados. Esse dado é compreensível, uma vez que o 

povoamento da região se deu através da implantação de currais, onde segundo Calmon 

apud Lopes (1997, p.25), eram deixados “um casal de escravos, dez novilhas, um touro, 

um casal de eqüinos e também animais domésticos.” Esses escravos ainda segundo 

Lopes, eram transformados em vaqueiros, visto que teriam que cuidar do gado, 

atividade desenvolvida de forma solitária, usando armas e sem o acompanhamento 

diário de um fiscal. Esse vaqueiro era “...um tipo de servo recrutado entre os índios 

domesticados no litoral e também mestiços e portugueses pobres”. (idem, p.29). É 

possível que tenha se desenvolvido na região um tipo de trabalho escravo pautado em 

relações mais de submissão do que de apropriação dos indivíduos. Porém, a existência 

de índios na região, faz parte da memória coletiva das pessoas que nela habita, através 

das histórias de caboclo “brabo” e de índia braba “pegada” a dente de cachorro. 

Segundo a memória oficial, a expressão “índia braba, pegada a dente de cachorro” se 

refere ao fato de que, na época da colonização dessa região, eram deixados em cada 

                                                 
15 Opara significa tonto, perdido, sem rumo. Era assim que os índios “viam” o seu rio. 
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curral “um casal de escravos, dez novilhas, um touro, um casal de eqüinos e também 

animais domésticos”. (Calmon apud Lopes, 1997). Era uma vida isolada, uma vez que 

havia uma certa distância entre os currais. Há registros de que o escravo que se tornava 

vaqueiro tinha o hábito de colocar cães de guarda para correrem atrás das índias, para 

“amansá-las”. 

De escravo eu não tenho conhecimento, agora de índio eu sou, a 
minha bisavó foi pega através de dente de cachorro, era braba no 
mato e a avó da minha mãe, foi pega a dente de cachorro, era braba, 
era índia braba... que essas serras aqui era cheia deles e conforme foi 
chegando muita gente, eles foram saindo e outros foram amansando e 
tudo e que na realidade hoje acabou problema de índio aqui na área, 
só tem nas reserva mesmo, lá pra os outro lugar mas aqui mesmo não 
existe, existe assim, as descendência das pessoas que casaram dessa 
natureza e o meu cunhado tem uma filha e que tem filho de índio, ela 
mora em São Paulo com o filho, ela trabalha de enfermeira na 
FUNAI em São Paulo, e aí ela é mãe solteira e ela tem um filho com 
um índio, descendência de índios. (Seo Dico, 76). 

 

As histórias de índias “pegadas a dente de cachorro”, são bastante comuns nessa 

região, inclusive, a minha mãe conta que a minha bisavó era “índia braba, pegada a 

dente de cachorro”. 

A presença indígena é muito forte em toda a região sanfranciscana. Seo Zé 

Apolinário (96 anos), revela que anda sempre acompanhado por índios. Essa companhia 

tem possibilitado a ele ter mais saúde e tomar as decisões acertadas. 

 
...agora eu que me considero, tenho uma parte da serra. Esse povo 
que trabalha na serra, os índio brabo, é um povo diferente, esses anda 
comigo, eu acredito que seja tendo ajuda que eu me curo né? É... a 
gente estando assim, chega uns tempo assim que o povo chega num 
lugar que o povo dá trabalho, tem que cair dentro, só não faço é 
curar, mas trabalhar, trabalho. Trabalho que o cara tá, quando der fé 
que não, chegou, dá aquele agitação no corpo, parece que aquele 
irmão encosta e agora aí tira uns ponto de trabalho, vai cantar, vai 
rezar, vai pinotar, deles que ainda bebe, e também o cara bebe, bebe, 
bebe, quando sai... Bebo, lá no trabalho eu bebo...Não sinto nadinha, 
agora sinto o corpo fica maneiro né? Manera o corpo da gente, a 
gente fica com o corpo maneiro, e dá aquele estilo assim com a 
gente, aqueles palpite que dá de fazer uma coisa, eu me sinto bem 
por isso porque os índio da mata só cura com raiz de pau, é, só pau, é 
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o caso é esse aí, de eu não me prestar a doutor, todo mundo diz: é 
comprimido, eu não sei o que é isso, eu arrumo comprimido mas não 
sou muito ... disso não, só mato.  

 
 

Com a chegada dos Portugueses à região em busca de minérios e não os 

encontrando, os índios foram escravizados para servirem na agricultura, os que se 

rebelavam sofriam todo tipo de violência.  

...A região começou a ser despovoada. Muitos índios foram 
aprisionados. Outros tantos assassinados e as crianças e os velhos 
eram os que mais morriam. Os que sobreviviam aos ataques eram 
amarrados, as mulheres violentadas, submetidas à fome, à sede e 
obrigados a perfazer todo percurso até o litoral caminhando à pé. ( 
Lopes, 1997, pp.16-7). 

 
 
Além dos índios que habitaram essa região, outros povos também vieram para cá: 

“...escravos fugidos das plantações de cana, mestiços não aproveitados nos currais e, 

também, alguns criminosos foragidos”. (idem, p. 49). 

Segundo Lopes (1997), a região do Médio e Submédio São Francisco, foi 

historicamente, marcada pela violência, seja, através da matança de índios, destruição 

de quilombos, invasão de terras a opressão de todos os tipos. 

Durante o processo de colonização do país, a região do Médio e Submédio São 

Francisco, ficou isolada, por estar distante da capital (Rio de Janeiro) e por não ter 

buscado alternativas à criação de gado, em crise, com o declínio da pecuária. 

A decadência da pecuária afetou diretamente a organização social e 
moldou o estilo de vida acabrunhado da população pobre. Esta gente 
continuou a viver como sempre havia vivido: sujeita aos desmandos 
dos senhores, subsistindo com o pouco que conseguia produzir nas 
terras cedidas por algum fazendeiro. Tendo apenas o compromisso 
de ser fiel ao proprietário da terra onde morasse, os pobres 
permaneceram entregues a si mesmos, no que diz respeito às 
atividades que praticavam para sobreviver. (Lopes, 1997, p.81). 
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2.2 – Memórias dos lameiros e remeiros do São Francisco 

 

A vida na beira do rio, antes da mudança, ou seja, antes da construção da 

barragem de Sobradinho, se concentrava em dois tempos: o tempo da vazante, que se 

caracterizava pelo plantio nos lameiros (ilhas e margens do rio) e o tempo de sequeiro 

quando, as plantações eram feitas nas roças, após as chuvas. Esses são tempos fortes 

nas memórias dos recordadores da beira do rio. 

 
Meus pais, meus pai vivia de roça, o rio enchia, vazava aí todo 
mundo ia plantar, se a planta era a mandioca, era o feijão, era o 
milho, era a batata, tudo tinha na época da seca, agora quando vinha 
de outubro pra novembro tornava encher, todo mundo ia desmanchar 
sua mandioquinha, botava sua tapioca, botava sua farinha dentro de 
casa, ia comer, aí vinha enchente né? Quando a enchente tornava 
vazar todo mundo ia plantar, era de que todo mundo vivia lá, agora 
só era só disso, na pobreza porque riqueza não existia, a gente vai 
dizer o que né fia? Só vivia disso, uns mais e outros menos, então lá 
tem uns mais melhor e outros mais menor e tá até o dia que Deus 
quiser... (D. Maria,70). 

 
 
As lembranças do passado, pelos ribeirinhos, são feitas de trabalho e são também 

trabalho, como nos mostra Ecléa Bosi (1994), afinal, esse passado é construído a partir 

da situação presente: “que hoje”, “aqui”, “na época”, “agora”. “A lembrança é uma 

imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual”. (Bosi,1994, p.55). Embora a base 

material, que dava suporte à vida coletiva dos ribeirinhos tenha sido destruída, estes 

carregam dentro de si e com os outros, as lembranças dos seus entes queridos, 

familiares e amigos, fazendo com que todos sejam “testemunhas” das suas lembranças. 

...nossa região todo mundo tinha uma rocinha na beira do rio, 
plantava, tinha suas coisa de roça, não precisava você comprar de 
tudo, cê comprava algumas coisa... todo mundo se sentiu mal porque 
todo mundo tinha sua roça, sobrevivia, plantava sua, nos lameiro, de 
vazante que o pessoal chamava né, que era batata, o milho, o feijão e 
hoje você se vê num lugar desse sem ter aonde plantar, quando vem 
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plantar é cebola e só quem tem condição de plantar é os rico, é os 
grande, porque o pobre não tem condição... meus pais era pessoas 
pobres, humilde mas sabia trabalhar de roça, a gente nunca passou 
fome...que hoje muitos aqui vive de trabalhar de aluguel, dá dia de 
serviço e firma, e as pessoas que já tem idade de se aposentar vive da 
aposentadoria.. (D. Almira,55). 

 
 
A aposentadoria é de fato que sustenta as famílias em Quixaba. Observei em 

muitas casas, um casal de velhos, aposentados e jovens e até casais novos, 

desempregados. Outra situação comum são os avós cuidando dos netos, enquanto os 

filhos procuram emprego em outras cidades. 

Por isso, ao contrário do tempo “cheio” de antes, o tempo hoje é “vazio”; “...hoje 

é só sentado o dia todinho...”. 

 
O rio, a enxadinha que a gente arrastava pra criar filho que naquele 
tempo não tinha cebola, a gente ia lá pra ilha plantar um pezinho de 
mandioca, eu criei nossos filho assim, graças a Deus, nunca andemo 
roubando, nunca andemo morrendo de fome, só que a gente 
trabalhava, não é como aqui, hoje é só sentado o dia todinho, não tem 
o que fazer, e lá não, lá a gente acabava o dia, a noite ia caçar o peixe 
de (...) me lembro uma pescaria que tinha que a gente botava por 
dentro do barco, os peixe saltava e caía lá dentro do barco, e assim 
nós procuramo nossa vida, aí veio a mudança... (Seo Aristeu 71). 

 
 
A vida nos lameiros e nas roças de chuva se constituía do trabalho árduo, diário, 

mas também, de convivências e de trocas entre as pessoas.  

  
...no tempo assim da chuva a gente fazia na caatinga, quando era no 
rio a gente fazia nos lameiro, e aí a gente se combinava, tinha 
mutirão, aquelas pessoa tudo combinado, e a gente vivia uma 
tranqüilidade e era, a vida era assim desse jeito...[sobre o mutirão] 
Olha, um mutirão é aqueles, quando a pessoa trabalha sozinho, às 
vez eu tenho só um filho, dois e aí tem muito serviço e a gente não 
tem as condições aí ajunta, a gente vai e ajunta aqueles colega, dez, 
doze, inté vinte, hoje vamo pra roça de fulano de tal, amanhã vamo 
pra roça de ciclano, e era assim dessa maneira e assim a gente vivia 
dessa maneira, era tranqüilidade e aqui não tem isso, aqui cada quem, 
muitas vez aqui já aconteceu comigo a gente bota uma força e 
quando chega lá no outro dia o malandro tem levado todo 
mantimento, é tem acontecido com a gente aqui então eu sinto 
saudade daquela vida lá. (Seo José,74). 
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O tempo “de lá” e “daqui”, se encontram, para expressar as diferentes formas 

dessa convivência. “Lá” era o mutirão, a ajuda mútua, “aqui” é o “cada quem”. 

Na memória dos recordadores, esse tempo, o de antes, da beira do rio, era o tempo 

da alegria, do encontro, das brincadeiras. Trabalhar e brincar, se divertir, era uma coisa 

só. A brincadeira fazia parte do trabalho. 

 
...era tempo do mês de janeiro, era janeiro nós começava as 
desmancha com toda fartura, com todo prazer, com toda alegria 
dentro do Oliveira, do Américo Alves, tá vendo? Puxando roda e 
brincando a noite toda ali, quando o dia amanhecia nós arribava pra 
roça... enchia aqueles barco, quando era quatro hora da tarde nós 
arribava cá pra, pro lugarzin, pra Américo Alves, aí agora nós ia 
carregar aquelas mandioca, tudo naquele maior prazer, tomando uma 
pinguinha sossegado ali pra poder agüentar o tranco que era o mês de 
janeiro todo nós na desmancha, era, de nada, nós tinha de tudo ali 
graças a Deus, abóbora nós passava por riba das abóbora  (...) por 
cima das abóbora, aí cada uma abóbora que valia a pena, feijão de 
corda era da moda que diz, tava aí o rio comendo o feijãozinho de 
corda e nós naquele grande prazer. (Seo Manoel,88). 

 

 
Por outro lado, havia também sofrimento na vida desses agricultores/as, que era 

recompensado pela natureza, que tudo dava aos moradores daquele lugar.  

A vida lá era sofrida, era sofrida, a gente vivia da roça, roça fraca, 
com pouco, dava pouco alimento, lá a gente caçava peixe igualmente 
se caça aqui mas eu pra mim a vida lá era mais favorável que era 
bastante, tinha água pra gente tomar banho, se tomava banho sem 
pedir licença a ninguém, sem comprar água. (Seo João Elias, 75) 

 
 
Observamos na fala de ‘seo’ Elias e dos demais ribeirinhos que embora habitando 

o sertão nordestino, região conhecida nacionalmente e internacionalmente devido ao 

fenômeno da seca, este não era sentido por seus moradores como se propaga. Segundo 

Albuquerque Jr (apud Martins16), a seca enquanto fenômeno climático existe na região 

                                                 
16 Josemar da S. Martins(org.)-Relatório do “I Seminário de Educação no Contexto do semi-árido 
Brasileiro”.- DCHIII/UNEB, 2000. 
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Nordeste desde o Período Colonial, entretanto, esta seca não era problema, pois atingia 

mais diretamente os escravos e os índios.  

A seca só se torna um problema, quando em 1877, essa seca vai 
encontrar a elite dessa parte do país – chamada na época de Norte – 
em situação econômica e política difícil.. A partir daí “ todo mundo 
vai querer ter seca... (Albuquerque Jr. in Martins, 2000, Anexo 1,) 

 

Ainda de acordo com Albuquerque Jr., o Nordeste é, portanto, uma “invenção” 

das elites atrasadas, reacionárias, donas de imensos latifúndios, herdados da 

distribuição de sesmarias e conquistadas através do genocídio dos índios e do trabalho 

escravo. 

Além dos lameiros, das roças de chuva e da pesca, os ribeirinhos também 

trabalhavam na navegação, como remeiros17. Esta profissão consistia em: 

 ... homens seminus que cantam a sua cantiga monótona de 
barqueiros, e vão e voltam, levando as suas varas longas e ferradas, 
jogando-as firmes, certas, n’água, os peitos apoiados sobre elas, 
tremendo sobre o impulso dos músculos retesados, enquanto debaixo 
dos seus pés e impelida por estes a embarcação caminha de encontro 
à corrente, são logo objeto de nossa curiosidade... (Sampaio apud 
Lopes, 1997, p. 108). 

 
Os remeiros eram então contratados pelos barqueiros18 para guiarem as suas 

embarcações rio acima, rio abaixo, transportando mercadorias, que eram 

negociadas nas cidades ribeirinhas. Segundo Lopes (1997), o tratamento dado aos 

remeiros pelos barqueiros, era o mesmo dado aos escravos, uma vez que não 

tinham assegurado nenhum direito trabalhista e sofriam maltratos, tanto por parte 

dos barqueiros, quanto por parte da própria natureza do trabalho. 

‘Seo’ José se lembra como se fosse hoje: 

É, é no peito, aqui ó, eu mesmo tenho aqui um, isso meu aqui ó, a 
senhora pode pegar aqui, isso aqui, essa junta aqui, agora pegue 

                                                 
17 Remeiro é o trabalhador da barca. È quem conduz a embarcação. 
18 Na linguagem regional, barqueiro é o proprietário da embarcação. 
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nessa outra, isso aqui foi uma vara que aqui é alto pra essa né? isso 
aqui foi uma vara, ainda escarrei muito sangue, uma vara eu açoitei, 
saí dos fio da vara pra não quebrar e não quis sair dos fio, a vara me 
açoitou foi me jogar lá um pedaço, e aí bati aqui nesse osso aqui, 
repare que aqui é mais alto.  

 
 
  

2.3 – O desaparecimento do rio São Francisco 

 

As imagens da seca, multiplicadas através da memória oficial e da literatura, 

talvez não fizesse parte da vida desses nordestinos, porque eles tinham o rio São 

Francisco. 

 

Porque lá era o rio do São Francisco, ali nós pegava dum peixe, nós 
pegava dum tudo, que tudo que caçava dava e aqui tudo é do arco da 
balança porque chuva não tem, roça lá na margem do rio não tem, 
porque quando o rio vem que vai, que tá com dois mês ou três já 
pifou o molhado, tá seco não dá nada, e lá era de (...) era de rio e na 
seca, nós tudo não faltava serviço, é ruim, devagar os ganho mas, 
porque não tinha ganho pra dizer aqui que hoje aqui a riqueza nossa e 
de quem planta é a cebola e lá era mandioca, o milho, feijão, a batata, 
abóbora, era tudo. ( D. Ricardina, 52). 

  
Essa expressão, “aqui tudo é do arco da balança”, usada por D. Ricardina, para se 

referir às dificuldades de sobrevivência, nos remete à análise de Milton Santos (1996), 

sobre “horizontalidades e verticalidades”. Esse autor parte da idéia de que o espaço é o 

espaço banal, aquele de todas as pessoas, de todas as empresas e de todas as 

instituições. Esse espaço é formado por pontos que se agregam sem descontinuidade, as 

horizontalidades e por pontos que, separados uns dos outros, asseguram o 

funcionamento global da sociedade e da economia, as verticalidades.  

As horizontalidades se referem tanto ao lugar da finalidade imposta de fora, 

quanto da contrafinalidade, localmente gerada. “Elas são o teatro de um cotidiano 

conforme, mas não obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da 
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cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta”. (p.227). Paralelamente a 

esses vetores, surgem as forças centrípetas e as centrífugas.  

As forças centrípetas são forças de agregação, são fatores de convergência. No 

campo e na cidade são fatores de homogeneização e de aglomeração. Por outro lado, as 

forças centrífugas são fatores de desagregação, “quando retiram à região os elementos 

do seu próprio comando, a ser buscado fora e longe dali... Forças centrípedas 

conduzem a um processo de horizontalização [e] forças centrífugas conduzem a um 

processo de verticalização”. (idem). No nosso entendimento, quando D. Ricardina diz 

“aqui é tudo do arco da balança”, ela está se referindo às forças centrífugas, porque 

estão distantes, não dizem respeito ao modo de pensar daquela coletividade. Foi 

imposta. As formas de medir e pesar, por exemplo, até recentemente, se baseavam em 

outros critérios: o prato era a medida mais utilizada. 

Ainda sobre o Rio São Francisco, com a construção da barragem de Sobradinho e 

a construção do lago com o mesmo nome, este, o Velho Chico, deixou de existir para os 

ribeirinhos. 

Água do rio São Francisco, agora...ô meu Deus, era água do Rio do 
São Francisco, ali quando era o tempo que era barrenta a gente 
botava remédio na água, ela ficava clarinha aí cortava aquela água 
que só era barrenta, era o barro mesmo, aí a pessoa ia beber e nunca 
tiveram nada, nem dor de barriga e nem nada, graças a Deus, mas 
aqui é um doeceiro tão terrível, minha irmã, que sei lá. (D. Maria, 
70). 

 
De fato, o rio São Francisco, conhecido dos ribeirinhos deixou de existir: as 

correntezas, as lagoas, os lameiros, as ilhas, as embarcações, desapareceram.  

Embora tivesse o seu rio, antes da mudança, ‘seo’ Cascimiro (77 anos) sabe que 

vivia abandonado, porém, mesmo assim, “lá” se sentia liberto, pois, não tinha a 

violência que tem hoje. 

...a gente vivia mas era viver esse porque tinha que viver porque era 
o jeito viver mas que a situação não era mole não porque não se tinha 
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ajuda nenhuma, só as de Deus, sorte da gente, pelo um lado, numas 
parte a gente tinha um, mais uma regalia de que aqui porque pelo 
meno a gente vivia liberto, a gente tinha mais um sossego sobre hoje 
que a violência tá demais, ninguém pode viver sossegado, porque se 
a pessoa labutou por dinheiro ele é mais perseguido do que os 
pássaro no mato. 

 
 
Por outro lado, essa liberdade tinha um preço, uma vez que sendo os ribeirinhos, 

em sua maioria descendentes de escravos e índios, não possuíam terras, ocupavam-

nas por meio de “arrendamentos”, “parcerias”, “simples posse”, vinculados à 

prefeitura ou a proprietários, estes, os mesmos que comandaram os destinos políticos 

do município de Sento-Sé desde a sua criação até o início da década de 90, 

descendentes de portugueses, que herdaram sesmarias e que ironicamente se chamam 

Sento-Sé, palavra derivada de centucés, nome de uma tribo indígena que 

possivelmente tenha habitado essa região. 

 

As terra todas eram da prefeitura, quer dizer, era ilhas que a 
prefeitura dizia que era dela né? E aí a gente pagava um talão, todo 
ano se pagava um imposto pra usar aquela terra e aquela terra quando 
existia realmente o eixo político e que a pessoa não votava naquele 
candidato e que naquele prefeito que estava no poder, que tinha essa 
vantagem também, o que tava no poder é quem mais exigia aí 
quando não se votava naquele prefeito que tava no poder aí ele ia e 
tomava aquela terra daquela criatura e dava pra um eleitor dele e a 
gente ficava sem terra, eu mesmo não cheguei a ser tomado, mas teve 
várias pessoas no meu lugar que foram tomado, pessoas que foram 
tomado as terra e, que nem seu Manoel Luis e outros mais e foram 
até obrigado a se retirar daqui pra ir pra São Paulo porque não tinha 
outro (...)  (Seo Dico, 76). 

 
O contexto político no qual se inseria Sento-Sé na época do deslocamento, 

talvez tenha sido também um obstáculo para os propósitos da CHESF, que era de 

reorganizar o sistema produtivo, uma vez que como argumenta Martins (2002), 

...A lógica da dádiva patrimonial, assegura, pela circulação vertical e 
fechada dos bens simbólicos e materiais sob controle do poder 
central, a valorização do particularismo e de uma certa cultura da 
intolerância que contribui para definir as oligarquias como clãs-e não 
como classes... Daí serem essas oligarquias modernas da América 
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Latina e do Brasil tão identificadas com códigos de valores 
tradicionais fundados no racismo, na honra e no prestígio, e tão 
voltadas ao cultivo da posse direta de certos objetos representativos 
da mãe matricial (a posse obsessiva de terras, de títulos e de 
homens). (Martins, 2002, p.95). 

 
 
O coronelismo, forma política que prevaleceu na região do Médio e Sub-

médio São Francisco até recentemente, consistia no domínio de uma base material 

e de alianças com aqueles que detinham o poder, tanto a nível estadual, quanto a 

nível nacional. (Lopes, 1997, p. 120). 

Mesmo com toda a opressão sofrida, em face dos poderes políticos na época 

constituídos, as belezas naturais da região, eram alimentos para a alma dos 

ribeirinhos:  

Tinha um cais assim na frente, era um caisinho assim frente da casa 
de Pracinha né? Na frente tinha uns pezinho de côco, tinha uma 
grande praia também, tinha, xô vê mais o que eu vou me alembrar, 
tinha os coqueiro, tinha a igreja, muita mugubeira tinha casa de 
farinha, pé de tamarindo.[Mugubeira ]É uma árvore que faz sabão, a 
gente tira a castanha, da castanha faz o sabão e xô vê mais, tinha casa 
de farinha. (D. Nilda, 54). 

 

Essas lembranças têm um significado especial para cada um dos recordadores, 

como o cais para D. Nilda, o barco a vapor para D. Dionísia e as ilhas para ‘seo’ Dico. 

Esses espaços são possíveis de serem reconstruídos hoje, porque estão na memória 

coletiva de seus moradores. 

 

 
Lembro que lá era um lugar bonito, era um lugar assim pequeno só 
de gente pobre, mas, era muito bonito, era muito bonito porque era 
beira do rio, a gente tava em casa e tava vendo o rio, tava vendo os 
barco passar, a vapor... tem dia que a gente fica lembrando, daquela 
maravilha, daquela riqueza que nós tinha lá e hoje nós vive aqui 
nesse maior sufoco de água, que nós tinha, nós tinha uma praia lá que 
era uma areia tão bonita, tão alvinha quando a lua era clara, que lá 
não tinha energia, mas, a gente via assim tudo branquinho e ninguém 
nem aproveitava aquela coisa tão bonita que nós tinha lá e hoje a 
gente fica se lembrando daquela areia tão branquinha e ninguém 
tinha (...) e hoje tem saudade, fica recordando como é lá, daquela 
riqueza que a gente tinha lá, o lugar velho nosso era pequeno, era só 
de gente pobre mas era bonito, só o rio que nós tinha lá era uma 
maravilha. (D. Dionísia, 62). 
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A beleza natural dos povoados ribeirinhos é um marco na memória dos seus 

antigos moradores, percebemos isso em todos os depoimentos. Como nos diz 

Halbwachs,  

... o lugar recebeu a marca do grupo, e vice-versa. Então todas as 
ações do grupo podem se traduzir em termos espaciais e o lugar 
ocupado por ele é somente a reunião de todos os termos. Cada 
aspecto, cada detalhe desse lugar em si mesmo tem um sentido que é 
inteligível apenas para os membros do grupo, porque todas as partes 
do espaço que ele ocupou correspondem a outro tanto de aspectos 
diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade, ao menos naquilo 
que havia nela de mais estável. (1990, p. 133). 

 

As lembranças dos povoados ribeirinhos são reconstruídas hoje pelos seus antigos 

moradores, a partir de várias reconstruções feitas ao longo do tempo, tecidas no dia-a-

dia das conversas sobre a “mudança”, nas dádivas diárias. 

...Mesmo que pudéssemos pensar que é diferente, quando os 
membros de um grupo estão dispersos e não encontram nada em seu 
novo ambiente material, que lhes lembra a casa e os quartos que 
deixaram, se permanecerem unidos através do espaço é porque 
pensam nesta casa e nestes quartos... (idem). 

 
 
Espaços esses que apesar de não existirem mais, foram e continuam sendo 

importantes no estabelecimento de relações sociais entre os seus membros: a família, os 

parentes, os vizinhos, os amigos. 

Os lugares constituíam espaços e tempos de convivência, bastante particulares dos 

ribeirinhos: as praias, os banhos. 

Eu lembro da primeira paisagem, o rio que era muito bonito, tinha o 
lago bem largo, tinha a ilha do outro lado que a gente olhava de um 
lado pra outro, o que tivesse do lado de lá a gente via aquela 
paisagem muito linda, uma praia muito graúda que tinha que todo 
ano o rio vazava bastante, aí demonstrava a grande praia, aquela 
praia servia pra a gente tomar banho, quando era dia de festa a gente 
juntava aquela quantidade de colega e ia tomar banho na praia, era 
tratada coroa, e dentro do próprio lugar muitas árvores e aquele 
sombrio muito bom...( D. Berenice, 51) 
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Essas lembranças são hoje possíveis em conseqüência da atual morada desses 

antigos ribeirinhos. O povoado de Quixaba  é árido, possui poucas árvores e escassez de 

água, inclusive para beber, como veremos mais adiante 

O espaço é sempre ressaltado na fala dos entrevistados. Juntando-se a ele as 

pessoas, a camaradagem fortalecida à luz do luar, contando causos, fazendo serenatas. 

 
 ...a gente juntava ali aquela colegagem ali, do outro lado, de outra 
parte as amizade que a gente tinha, muitos colega que conviviam ali 
com a gente que foram embora pra São Paulo e tudo né? aquilo tudo 
são recordações da vida da gente, eu gostava mas eu tinha uma turma 
de colega que nós era tudo iguais na época e a gente sempre fazia 
serenata à noite, passava a noite fazendo serenata, aquelas farrazinha 
de solteiro, de amigo, de colega, tinha os jogo de bola que a gente 
jogava muito e são essas as frases, o rio que a gente vivia pescando 
diretamente então tudo aquilo, e hoje não tem espaço pra gente fazer 
mais nada daquilo que a gente fazia. (Seo Dico, 76). 

 

 A destruição desses espaços tem um sentido a mais para os antigos 

ribeirinhos, que presenciam hoje discursos e propagandas sobre a preservação do 

meio ambiente. Essa é uma boa ocasião para protestar: 

 
...só o natural que esses homens destruíram eu vou dizer, dói no 
coração, eu te dizendo isso eu digo tudo, hoje venho lhe dizer, 
conservar o meio ambiente porque não estragar a natureza, mas, 
quem matou essa natureza foi nós? Foi nós que acabamos com a 
natureza com a grande riqueza, a maior riqueza que Deus nos deu 
que era o rio São Francisco? Foi nós que acabamos com ele?Eles 
visaram o lucro e não somaram o prejuízo (D. Avani, 65). 

  
 
 
As relações sociais eram tecidas com as ajudas entre as pessoas e não se 

constituíam apenas de doações, mas em doar-se, na disposição de fazer pelo outro e 

com o outro. Eram esses os tempos e os espaços de convivência, que se constituíam em 

dádivas, por serem livres e obrigadas, uma vez que eram socialmente instituídas nas 

comunidades, mas, ao mesmo tempo, aconteciam de forma espontânea e desinteressada 

já que o interesse estava no final do processo, ou seja, quando o outro também 

precisasse. 
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...Maravilhoso, todo mundo era unido, todo mundo tinha atenção uns 
os outro, a vivência da população era boa.Todos ajudavam uns aos 
outros, como é?Na hora da precisão tava tudo no pé um dos outro pra 
ajudar. Bom, a ajuda, se a pessoa tinha um serviço pra fazer, era só 
chamar os outro pra ir ajudar a fazer que ali tudo ajudava tudo a fazer 
aquele serviço, não era dizer que era ajuda, que a pessoa às vez tava 
apertado, o outro pegava o dinheiro e dava pro mode ajudar, como 
diz, ajudar porque tudo era dum jeito só, tudo era fraco, ninguém 
tinha meio de ajudar outro com dinheiro, ajudava com serviço que 
pudesse fazer. (Seo Cascimiro, 77). 

 

Essa convivência, no entanto, tinha os limites: da cor, do sangue...Havia em 

Sento-Sé “velha”, uma grande distinção entre os negros do moinho e os brancos da casa 

grande. 

 

...todos se dava, tudo era um sangue só, nós era todo mundo unido, 
não tinha negócio de briga, de botar isso, você é aquela, aquela outra, 
não, nós era tudo unido, se nós ia fazer um passeio na Oliveira nós 
era bem recebido, se eles vinham de lá pra onde tá nós eles era bem 
recebido, se ia pras Campina era do mesmo jeito, se ia pro Mundo 
Novo era do mesmo jeito, que era tudo nossa região, tudo era 
moreno, era moreno misturado com preto e tudo era uma coisa só, lá 
nós todos se dá, nesse primeiro beco aí tudo conhece nós que nós 
somos tudo conterrâneo. (D. Ricardina, 52) 

 
 
A forma de viver é um assunto recorrente na memória dos deslocados, porque 

envolve tensões entre o que era bom e que não existe mais e o que existe, que é bom e 

que não existia antes. 

 
...de Oliveira eu lembro de tudo, lá era um povoado pequeno mas 
muito amado, era (...) Oliveira, era um por todos, todos por um, era 
um lugar ribeirinho, de forma que se você não pudesse comprar um 
pote cê podia descer e pegar a água que você quisesse, tanto fazia ser 
à noite como ser o dia, eram pessoas muito paterno mas muito 
humildes, e tinha mais que lá a tranqüilidade tomava conta não só da 
natureza como do essencial, do natural, de tudo...(D. Berenice,54) 
 
 

      Existia para essas pessoas uma relação muito forte entre as pessoas e o lugar: uma  

convivência. Usei este termo porque é o termo usado atualmente para definir as 

políticas de desenvolvimento para essa região, considerando talvez que não houvesse 

uma convivência pacífica entre os moradores da região (semi-árida). No entanto, os 
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depoimentos nos mostram o contrário, havia uma convivência harmoniosa entre o 

homem e a natureza. 

 
 
 
aqui minha fia vou te dizer tem um monte de coisa boa que eu não 
vou dizer que não tem mas só a tranqüilidade que foi roubada, ó eu 
vou lhe contar começando logo por aí, o que a gente perdeu, as 
razões que foram perdida lá como terra, boas águas que lá eu não vou 
falar em algum diabético tinha... você vê, eu vivi em Oliveira, vim 
praqui eu tinha trinta e sete anos, eu convivi lá trinta e sete anos mas 
o cemitério lá era como esse murinho aqui e nós saímos de lá, ele não 
ficou, não tava lotado como esse hoje tá não, em vinte e cinco 
anos...(D. Delmira, 63) 

 
 
Essa convivência a que se refere os antigos ribeirinhos foi perdida. Foram “roubadas”: 

as terras e as “boas” águas. 

A saúde também foi perdida. Eram tantas dádivas: frutos sadios, ajudas mútuas, 

só faltava mais conhecimento.  

... a fruta lá era sadia, ninguém comprava também, não sei se era por 
isso que era tão boa, tão gostosa, tão saudável, a verdura da mesma 
maneira, alimentação do leite, da batata, do feijão, não tinha arroz 
também não, era desconhecido mas é como diz, alimentação parece 
que era mais saudável do que essa aqui porque, a daqui a gente 
procurava, dinheiro era difícil mas a hora que a gente precisasse de 
qualquer coisa se eu não tivesse aquele ali tinha, aquele outro tinha e 
aqui ninguém pode fazer isso com ninguém, apesar de que a vida lá 
tornava mais difícil porque é como diz, era pouco conhecimento, não 
podia nem usufruir do que a natureza oferecia, começamos assim, só 
quem tinha terras especiais era seus fulano de tal que não usavam pra 
nada, os pobre era coisa lá depois, os pequeno era depois dos 
grandes, não é isso mesmo?(idem) 

 
 

Apesar de ter [quase] tudo, os ribeirinhos se ressentem de não terem tido os 

conhecimentos necessários, para usufruírem das maravilhas que o lugar oferecia. 

 
 Mas se fosse hoje com o conhecimento que a gente tá tendo, o 
esclarecimento que melhorou muito como eu ia lhe dizer, na 
educação, a facilidade da saúde porque lá você ia encontrar um 
médico com distância de sete léguas ou de vinte e três, que era 
Juazeiro, Sento Sé e Remanso, só tinha médico nesses três lugar e 
aqui tá mais próximo, o médico tá aqui na porta, mas, também a 
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morte tá acompanhando ele, por falta de que? Da alimentação que é 
uma alimentação doente a gente só come também se comprar e tudo 
enfim, tudo escasso, muito escasso, o dinheiro é que a principal fonte 
tá difícil também, ficou difícil né?... A gente somando existe um 
problema sim de uma parte de minoria pra o povo de hoje é muito 
melhor agora pra nós antigo.... (D. Avani, 65). 

 
 
 
A memória dos lameiros é reconstruída no limite entre o antes e o depois, 

entre o passado e o presente, tantas vezes reconstruído por seus antigos moradores, 

nas conversas diárias, as suas dádivas para a memória coletiva. 

O tempo da fartura (feijão, batata, milho, abóbora, melancia, farinha), da 

água em abundância (do rio São Francisco), da tranqüilidade, das brincadeiras, dos 

mutirões, das trocas, mas também, dos medos dos políticos, do isolamento, do 

viver apenas para sobreviver, são tempos sentidos, são tempos presentes, que não 

fazem parte da memória oficial, mas representam a consciência coletiva desses 

indivíduos, que não apenas age sobre eles, mas ajuda a tecer as tramas diárias de 

suas convivências. 

 

.  
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CAPÍTULO III 
 

Memórias da mudança19:  

 um lago de fragmentação e solidariedade 

 
 

 
Assim, quando uma cidade foi submetida a uma modificação 
profunda, parece que a memória atinge por dois caminhos diferentes 
as lembranças que correspondem a esses dois períodos sucessivos e 
não volta, de um para o outro, de modo contínuo. Há na realidade 
dois tempos nos quais conservam dois quadros de pensamento, e é 
tanto num como no outro que é preciso nos colocarmos para 
encontrar as lembranças em cada um dos quadros onde estão 
localizados... (Halbwachs, 1990, 126¨). 

  

 

As memórias da mudança no coletivo dos atingidos pela barragem de Sobradinho 

fazem parte dos marcos e das marcas que o tempo deixou nessa população. “Ninguém 

acreditava” que a mudança fosse ocorrer, “todo mundo se revoltou”, “foi o fim do 

mundo”, mas, para o Estado, os políticos e as elites de um modo geral, Sobradinho, 

seria a redenção da região. 

Construída para regularizar o fluxo do rio, principalmente o abastecimento de 

água para a usina de Paulo Afonso, já que o complexo energético da CHESF 

compreende quatro grande represas (Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica e Xingo), a 

barragem de Sobradinho, em face da expansão do setor elétrico no Nordeste, é 

transformada em geradora de energia. 

Por outro lado, criou-se a expectativa de que a construção da represa pudesse 

favorecer a agricultura irrigada na região e a continuidade da navegação das gaiolas e 

dos vapores do rio São Francisco. No entanto, como já mencionado anteriormente, o 

                                                 
19 O termo “mudança” é usado aqui, tanto para se referir ao processo de deslocamento, como para 
explicar as transformações ocorridas a partir de então.  
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controle das águas apenas beneficia a produção de energia elétrica, já que as grandes 

enchentes continuam, só que desta vez, de forma mais imprevisível, como a que ocorre 

agora, no mês de abril de 2004, quando grande parte das comunidades ribeirinhas estão 

alagadas, o que provoca desequilíbrio ecológico, aumento de doenças e a perda das 

plantações de subsistência feitas ao longo da borda do lago, onde é possível. 

   

3.1 –  Sobradinho: a redenção da região 

 

O município de Sento-Sé como já mencionado, foi historicamente governado por 

“coronéis”, pertencentes, em sua maioria à família Sento-Sé. Na década de 70, porém, 

coincidindo com a chegada da CHESF à região, foi eleito um prefeito que não 

pertencia à família dominante, embora tivesse governado o município no pleito 

anterior por indicação desta. Ao governar esse município na época da barragem, 

participou ativamente na condução desse processo: 

...todo mundo aqui sabe disso que Sento Sé passou esse tempo 
todinho na mão desse povo, não desenvolveu por falta de vontade 
deles, então depois que eu cheguei em Sento Sé a coisa começou a 
mudar porque eu já vim de outra cidade, uma cidade grande, com 
outras idéias, eu vim pra mudar mesmo, eu vim com vontade de 
mudar, muito embora o município não tivesse recursos financeiros o 
suficiente pra se fazer uma mudança mais rápida, mas tudo que se 
pôde fazer no sentido de desenvolver a economia do município, 
desenvolver o município, criar condições de escola, de saúde, tudo 
isso se fez pra que o município pudesse sair daquele marasmo em 
que vivia né?(Osvaldo Ribeiro)20. 

 

Esse processo de mudança foi produzido tanto pela memória da população 

relocada, como e talvez principalmente, pela memória das autoridades, dos técnicos, 

                                                 
20 Prefeito de Sento-Sé na época do deslocamento. 
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dos intelectuais, das elites de um modo geral. Esta memória será considerada por nós, 

como a memória oficial21. 

Do ponto de vista da memória oficial, a construção da barragem de Sobradinho 

foi a redenção do município de Sento-Sé, uma vez que este se encontrava isolado dos 

demais municípios pelo fato de possuir uma cordilheira de serras ao longo do rio São 

Francisco que impossibilitavam a construção da estrada de ferro e de uma rodagem. 

Com o deslocamento o município passou a ter uma estrada ligando-o ao município de 

Juazeiro, a possuir energia elétrica e saneamento básico em cerca de 70% de sua sede.  

Professor na época do deslocamento, Edgar também ajudou a construir essa 

memória: 

...em 1974 quando parece-me que foi quando iniciou a construção da 
barragem de Sobradinho, barragem esta que sempre eu digo que foi a 
redenção dessa região, o município começou a receber os assistentes 
sociais da CHESF, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
CHESF para fazer, vamos dizer assim, uma espécie de cadastramento 
em toda região da borda do Rio São Francisco e houve, foi um 
trabalho muito bem feito onde a CHESF deu muito apoio ao povo 
carente apesar das indenizações das propriedades que tinham na beira 
do lago não ter sido muito condizente com a realidade da época mas 
foi um trabalho muito bem feito, muito importante para a região, é do 
conhecimento de todos, a CHESF através Concessionária do Serviço 
Público Federal para aproveitamento do potencial hidráulico do rio 
São Francisco nos termos do decreto federal número 70.138 de 
10.02.72, publicado no Diário Oficial da União de 01.02.72 ela foi 
autorizada através desse decreto a iniciar a construção da barragem 
de Sobradinho...  

 

         Essa barragem, considerada a “redenção do município”, possibilitaria uma 

estrutura melhor de moradia e de desenvolvimento, como energia e  asfalto. 

...a CHESF indenizava suas propriedades e permutava, fazia as 
permutas de roças, de casas para que aquele povo pudesse ter uma 
estrutura melhor de moradia, uma estrutura melhor de 
desenvolvimento inclusive poder educar melhor seus filhos, poder 

                                                 
21 Esse termo é usada por Moraes (2000), para designar as “narrativas mestras”, ou seja, apontam para 
uma “racionalidade conformada pelo sentido linear de progresso e desenvolvimento”, em contraposição 
às memórias “eclipsadas”, ou seja, “narrativas secundarizadas”, que se caracterizam por uma aparente 
descontinuidade e por serem pessoais. 
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trabalhar melhor na agricultura porque antes da barragem o que se 
sabia sobre agricultura eram aquelas culturas de subsistência nos 
lameiros, nas ilhas que sempre existi...Com a construção da barragem 
a região foi se desenvolvendo... 

 
 

Por outro lado, esse mesmo processo foi sentido diferentemente, uma vez que, 

como nos mostra Moraes (2000), toda memória social é objeto de disputa. Assim é 

que, na memória de Laurenço22, 

...nós recebemos as comunidades do município de Sento Sé na região 
ribeirinha sem nenhuma estrutura que pudesse garantir uma prática 
de vida com os mínimos direitos sociais, com o mínimo exercício de 
cidadania... fazendo um comparativo do período da barragem para o 
período anterior a gente pode observar que teve um avanço do ponto 
de vista do desenvolvimento, mas, perdemos muito do ponto de vista 
de cultura e do ponto de vista de saúde. 

 
 
Essa idéia de desenvolvimento presente na memória oficial, também faz parte da 

memória “eclipsada”, como já observado nos capítulos anteriores. Além do mais, 

quem duvidaria que essa era a melhor “opção”? 

...foi uma opção na época do ex prefeito Osvaldo que achou por bem 
que devia relocar a cidade para uma região onde existia terras 
melhores, onde a cidade iria ficar praticamente mais no centro do 
município para contatos não só para a região que ligasse à Juazeiro 
mas também as regiões que ligasse com Xique-Xique e com o centro 
do município entendeu? 

 
 

      A população atingida não foi consultada sobre o processo de relocação. As 

estratégias utilizadas pelos poderes constituídos, não previam esse tipo de 

intervenção. Segundo Certeau (1994), a estratégia é o cálculo das relações de forças, 

possíveis quando um sujeito de querer e poder (no caso o Estado), pode ser isolado... 

“isto é, o lugar do poder e do querer próprios”. (p. 99). 

 
 ...O ex prefeito Osvaldo contra a vontade de muita gente na época, 
eu me lembro que houve reuniões com a CHESF, com os diretores da 

                                                 
22 Integra o governo local, atualmente. Pertence a partido de esquerda. 
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CHESF para que se escolhesse um local para que a cidade fosse 
relocada e o Osvaldo Ribeiro através de estudos feitos com o pessoal 
da CHESF, com assistentes sociais da CHESF descobriu que aqui 
naquela época, aqui nessa caatinga bruta era bem melhor a relocação 
da cidade para que oferecesse melhores possibilidades à população 
relocada... (prof. Edgar). 

 
  
       A idéia de desenvolvimento é sempre pensada a partir dos grandes projetos, onde 

a participação do povo limita-se a conseguir empregos. 

  
... No meu modo de entender e na realidade não pode ser, não é 
negado, o desenvolvimento dessa região, nós produzimos aqui uva de 
boa qualidade exportada para o exterior e essa empresa hoje emprega 
em média de mil a mil e duzentos homens e mulheres para o trabalho 
do cultivo da uva, surgiu também em virtude da construção da cidade 
ser aqui nessa região propícia à agricultura. (Prof Edgar). 

  
 
Passados 30 anos da construção da barragem de Sobradinho, o município de 

Sento-Sé não concretizou as promessas feitas na época do deslocamento, exceto uma 

estrada, energia elétrica e saneamento básico para uma parcela da população que vive 

na sede do município. A grande maioria da população, que habita o interior do 

município continua isolada, sem uma política de desenvolvimento econômico que 

atenda aos seus anseios e sem as mínimas condições que antes lhes eram asseguradas, 

como agricultura de subsistência e água em abundância. 

Para Laurenço,   

...nós precisávamos resgatar a agricultura de subsistência, a 
agricultura orgânica em nosso município, seria uma das medidas, a 
outra medida seria fazer, para resolver o abastecimento seria fazer 
canais de aproximação do leito do rio no período de seca do lago até 
próximo às comunidades que nós chamamos da borda do lago, seria 
uma forma de resolver e criar em todo esses município uma estrutura 
de tratamento de água.. 

  

Além dessas questões, Laurenço lembra que a região de Sento-Sé possui grandes 

riquezas naturais como trezentos e cinqüenta quilômetros de borda do lago de 



 71

Sobradinho, que pode ser utilizado para o desenvolvimento do turismo na região, 

potencial para a agricultura irrigada e para a criação de animais. Outro fator 

importante é fomentar a produção cultural e a organização popular. 

A idéia de desenvolvimento presente na memória oficial do deslocamento resulta 

de toda uma concepção de desenvolvimento que norteava as políticas públicas no 

Brasil, durante a ditadura militar. A mesma que influenciou a concepção de 

modernização do campo.  

  

3.2 – Não acreditava 

 

As mudanças produzidas por essas concepções foram ainda mais significativas 

para os ribeirinhos deslocados, uma vez que, foram surpreendidos com alterações 

inacreditáveis: 

 

É, não acreditava, ninguém acreditava que a gente ia retirar de onde 
nós tava por causa de água, porque ela chegou, a barragem vai ser 
feita e o pessoal vai todo mundo retirar que as água vão invadir essa 
área, é não, sabe o que acontece? Isso aqui é a CHESF tá, esse povo 
tão fazendo isso porque eles querem nos tomar a beira do lago pra 
fazer plantio, tomar nossas rocinha pra deixar a gente sem nada, era o 
que a gente pensava era isso, ninguém pensava que a gente ia retirar 
por causa de água mas foi engano e ali quando chegou o tempo 
mesmo da mudança eles se apressaram dizendo o povo que todo 
mundo se preparasse que a barragem já estava quase pronta 
terminando e que tinha que todo mundo sair e com certeza aconteceu 
né? O pessoal arretirou e hoje estamos morando aqui em Quixaba, 
é.(seo Astrogildo, 50). 

 
 
Com todo o conhecimento que as pessoas tinham do seu lugar, não imaginavam que o 

rio pudesse alterar tanto as suas vidas. Imaginavam sim que poderiam perder as suas 

terras. 
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Dona Maria, no entanto, sabia que isso podia acontecer, mesmo sendo inacreditável, 

afinal ela já tinha vivido tantas outras experiências, como a sua estada em Petrolina PE 

onde trabalhou e casou pela primeira vez. 

 
 
....não acreditava mas sempre sempre vinha aquela relação que todo 
mundo ia sair, eu acreditava porque eu tinha certeza que vinha que aí 
uns dois anos atrás, que isso não foi no início não,  já vinha de dois 
ano atrás tão vendo? E com esse negócio agora pra aí, acha que vai 
sair agora? Nunca. [O Parque Boqueirão da Onça23]Pois é, acha que 
vai sair agora? Daqui uns dois ou três ano, muitos já tem até morrido 
e aí começaram a barragem lá, quando terminaram lá vem água, lá 
vem água subindo, lá vem água, eu mesmo cheguei aqui vinte e um 
de dezembro de 76, eu já tenho vinte e seis ano que tô morando aqui, 
vinte e um de dezembro de 76 tão vendo?...(D. Maria, 70). 

  
 

 

Foram muitas as promessas feitas pelos técnicos da CHESF, ‘seo’ José (54 anos) 

só lamenta o fato deles não terem permanecido no local: 

Ah eu fiquei com medo quando surgiu a mudança, no momento até 
eu não acreditava, eu dizia: ah isso não vai acontecer porque qual é a 
água que vai ter pra tirar a gente daqui? E aí muitos dizia: vai 
acontecer, a gente duvidava né? E aí até que aconteceu a gente viu 
que ia acontecer e aí todo mundo tratou de procurar um lugar, e eu 
não queria vim praqui porque imaginava assim, ei a gente mora no 
rio aqui tudo com tanta fartura e a gente ir pro centro da caatinga, lá 
a gente vai viver do que? Mas depois eles chegaram com a sugestão, 
vai ter isso, vai ter aquilo, tem o transporte pra tirar vocês, tudo bem, 
enquanto transporte a gente se conformava mas depois que mudaram 
de lá pra cá, pegaram a gente botaram aqui aí depois abriu todo 
mundo e aí a gente ficou nessa aqui. 
 

Quais as explicações da mudança na memória coletiva dos ribeirinhos, como eles 

ficaram sabendo, embora não acreditassem? 

A mudança isso foi comentado há muitos anos. Nos anos 40 o 
pessoal passaram, a Caetano do Sul [empresa que explora minério na 
região] passou fazendo umas topografia e dizendo que existia um 
projeto de governo só que eles não explicava qual era o projeto, 

                                                 
23 Proposta do governo Federal através do IBAMA, de construção de Parque de preservação ambiental 
na região da caatinga de alguns municípios do sertão nordestino, especialmente de Sento-Sé. Este 
projeto prevê a relocação dos moradores da região. 
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depois, anos depois tornaram vim novamente e quando foi no ano de 
60, 59 a 60 aí a Caetano do Sul tornou, passou revisando, aonde foi 
até alguns colega, na primeira etapa que eles passaram viajou umas 
pessoas de lá trabalhando na Caetano do Sul e depois quando foi em 
60 que eles tornaram passar tornou empregar outras pessoas viajando 
aí eles passaram a explicar que era um projeto do governo só que não 
dizia qual era a finalidade do projeto mas... (seo Dico, 76). 

 
 

Mesmo, quando ficaram sabendo do projeto, não sabiam onde seria e nem como 

seria. Mistérios rondavam o ar, ou melhor, as águas. O lugar não foi logo revelado, o 

que existia era especulação. 

...com a continuação a gente ficou sabendo que era uma barragem, só 
que ninguém sabia qual a localidade da barragem, é uma barragem 
que vai ter no Rio São Francisco, é barragem no Rio São Francisco, 
mas ninguém sabia o local até que depois foi indo e eu sempre 
caminhando, acompanhando a igreja que eu conforme sou católico e 
eu fazia participação de catequese na igreja e aí tomei conhecimento 
que a barragem ia ser feita em Sobradinho e como realmente hoje é 
feita em Sobradinho e na época da barragem, quando planejaram 
tudo, o pessoal saíram avisando que ia ter a barragem, que ia ter 
mudança...(idem) 

 
 

Ao poder público local, coube a tarefa de, além de escolher o local, comunicar aos 

atingidos as “opções”, que eles teriam, para “sobreviverem”. 

 

... na época Osvaldo era o prefeito, aí saiu fazendo reunião com o 
pessoal e avisando que o pessoal queria levar a gente pra Serra do 
Ramalho mas aquelas pessoas que não quisesse ir podia afastar da 
costa aqui mesmo na região que tinha como se sobreviver, depois o 
pessoal da barragem começaram a dizer que ia ter água permanente 
aqui no lago só que essa água ela ficou aqui um determinado tempo, 
uns dez ou doze anos mais ou menos e depois com a barragem de 
Itaparica e de Xingó, essa água começou a desaparecer desse 
depósito aqui e ficou que hoje água aqui é difícil, além de difícil, 
poluída que não tem quem possa beber. (idem). 

 
A maioria das pessoas resolveu sair nos últimos momentos, “com água na 

cintura”. Esta expressão ainda é muito utilizada pelos deslocados. Algumas afirmam, 

como ‘seo’ Dico que saíram nos últimos instantes. A água já invadindo as 

propriedades. Houve assim, muita resistência, mas no final, cederam à realidade. 
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Foram transportados de caminhão. Alguns para Quixaba, outros para as Agrovilas, 

Xique-Xique e São Paulo. Estes dois últimos, inseridos na categoria “solução própria”, 

arranjavam-se como podiam: 

 

Eu fretei uma canoa, fretei uma canoa parece que, não me lembro 
mais por quanto eu fretei que já tá com muitos anos, o camarada foi 
me botar lá, minhas bagagem tudo, lá comprei uma casa, já tinha 
comprado a casa, chegou a hora que cheguei lá só fui pra dentro da 
casa.[sobre o tempo da viagem]Eu saí hoje de tarde, andemo a noite, 
andemo o dia, fui chegar no outro dia de manhã, dá uns três dia, as 
água corria muito, não era como hoje que as água é fraca, as água é 
tudo morta, naquele tempo as água corria muito, canoa sofria muito 
pra chegar em Xique-Xique, em qualquer ponto aí pra riba, sofria 
muito. (seo João Elias, 75). 

  
 
Ao mesmo tempo, na sede24 do município, as últimas orações, a última missa. São 

José, o padroeiro da cidade foi assim envocado: 

 

Ó São José, pela última vez, vos conduzimos pelas ruas poeirentas de 
nossa cidade. Ruas feias...mas, que amamos, porque nos viram 
nascer. Abençoai-nos, ó querido S. José! Rezou uma voz durante a 
procissão”.  

 

D. José Rodrigues25, assim se pronunciou: 

Caminhar é deixar para trás – pessoas, coisas, paisagens. Que esta 
caminhada da saudade una todos na nova Sento-Sé, pela Verdade, 
pela Justiça, pela Paz e pelo Progresso. Amizade, entreajuda, mútua 
compreensão, perdão recíproco formarão uma Sento-Sé mais 
humana, mais justa, mais unida, mais cristã. À velha Sento-Sé, 
nossas despedidas. À nova Sento-Sé – vida, progresso, libertação. 
(Jornal: Caminhar Juntos, 1976). 

  

 

 

                                                 
24 Na memória de Barros (2003), a sede era constituída pela Vila, o Moinho, a Beira do Rio e a Lagoa. 
25 Bispo da região. 
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3.3 – Todo mundo se revoltou 

 

Apesar de cumprirem os rituais de despedidas comuns a cada comunidade, esse 

não foi um processo pacífico. Observamos nas falas dos entrevistados atitudes de 

indignação, de resistência, mas também de conformismo, como observou Siqueira 

(1992), em sua pesquisa. Resistência em impor condições para a mudança: “eu vou se 

a casa tiver pronta” e conformismo ao aceitar: “quando pensa que não o carro 

chegou”. 

[pergunta do técnico da CHESF]...Como é o nome dessa velha? 
...essa mudança tá marcada pra quinta-feira, eu digo, vai não, não vai 
não porque a casa não tá pronta e ela não vai não, ela tem dois filho 
ainda pra responder por ela, aliás três, e ela não vai sozinha não, uma 
velha doente desse jeito não vai mudar não, então cês acompanha ela, 
eu digo, eu vou, se a casa tiver pronta eu vou mas ela só não vai não, 
ele disse, a casa tá pronta, eu digo, eu vou mandar um filho meu 
olhar a casa se tiver pronta eu vou, se não tiver não vou não, aí 
mandei o menino olhar, disse: pai, a casa tá faltando cobrir um lado, 
quando pensa que não o carro chegou, eu deixei terminando, quando 
chegar terminar pra cobrir a casa, sem porta, sem nada.... (Seo 
Aristeu, 71). 

 

Nesse contexto, ‘seo’ Dico quase perde tudo. Um dos motivos talvez tenha sido o 

de não aceitar todas as ordens dadas pela CHESF, como, por exemplo, derrubar a sua 

casa de farinha. Para concluir a mudança  ‘seo’ Dico contou com a benevolência de um 

fiscal. Neste depoimento ‘seo’ Dico nos indica que as relações entre atingidos e 

técnicos se deu para muito além das relações instituídas, talvez seja por isso que a 

imagem desses técnicos esteja ainda tão  presente na memória dessas pessoas. 

 
... tinha duas pessoas daqui da área e que faziam, eram os 
representante da CHESF, eram os fiscais, é quem dava autorização 
pra o carro trazer, levar, buscar e tal, enfim e na última hora eu vim 
atrás, quando cheguei o cara não me deu o carro e eu já tinha 
derrubado a casa, as duas casa, que eu tinha casa de morada e tinha a 
casa de farinha, e eu já tinha derrubado tudo, eu tava com tudo 
arrumado no meio do tempo, chovendo e eu com tudo arrumado no 
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meio do tempo aí um dos dono do caminhão chamou um cunhado e 
trouxe minha mudança sem autorização do fiscal porque eu derrubei 
tudo, depois de tudo derrubado eu vim aqui pedir o carro aí o rapaz 
não me deu e quando o dono do caminhão viu falou pra mim: seu 
Dico, eu prefiro perder o meu emprego mas o senhor não pode perder 
o que o senhor tem...  

 
 

 
Segundo Siqueira (1992, p. 140), a CHESF proibiu o cultivo nos meses anteriores 

à “mudança”, para não pagar indenização. Talvez este seja também um dos motivos da 

dificuldade de ‘seo’ Dico em realizar a mudança. Ainda segundo Siqueira (idem), por 

causa disso, muitos camponeses tiveram que gastar o dinheiro da indenização no 

sustento familiar, antes e depois da transferência, assim bem como, no transporte de 

bens e animais, que nem todo foi assumido pela CHESF, como prometido.  

As pessoas de um modo geral se revoltaram, mas, não puderam impedir que os 

propósitos do Estado se concretizassem. Muitos até tentaram, como seo Dico: 

 
Muita gente se revoltou, ficou revoltado, triste porque deixar seu 
lugar de origem que ali, nasceram ali, seus pais nasceram ali e a 
pessoa viveu cinqüenta, sessenta a oitenta anos, cento e tanto, que 
nem o meu tio viveu cento e quatro ano ali naquele lugar então a 
família sentiu aquele descontentamento porque ninguém tinha aquele 
prazer de mudar dali, mas, fazer o que se, a gente tomou 
conhecimento, eu mesmo fui conversar com doutor Deni que era o 
promotor, já era até deputado e aí ele, sobre as indenizações e ele me 
disse: olha, vocês tem que sair porque é problema do governo 
Federal, ninguém pode dizer nada e a gente tem que aceitar, a gente 
se revoltou um pouco, mas, tivemos que concordar né? E houve 
reação, só que não houve aquela repressão, teve pessoas que discutiu 
muito com os técnico mas de qualquer maneira a gente teve que 
aceitar 

 
 
Mas, essas atitudes de conformismo ou de resistência, não se restringiram aos dias 

da mudança. Siqueira (1992), discute o modo como os camponeses do Médio São 

Francisco reagiram ao processo de destruição de suas bases de vida, provocada pela 

construção da barragem de Sobradinho. Segundo ele, as atitudes de conformismo ou de 
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resistência, são provocadas por sentimentos de “(i)legitimidade e de (in)justiça”. O 

modo como esses camponeses reagiram, Siqueira (idem) interpretou como um 

movimento social e, portanto, político. 

Uma das formas de enfrentamento, adotada, principalmente, pelas elites locais, 

foi a grilagem de terras. 

Seo Geraldo F. ( 55 anos) perdeu as suas terras assim,  

Ganhei [o lote] mas, nessa época doutora Mércia e doutora Tereza 
era quem entregava o lote aqui aí foram me deixar, me entregar acolá 
um tabuleiro que só tinha mesmo a areia e chapada, aí eu desisti de 
lá, falei que não queria, ela mandou pra mim escolher um lote numa 
região que eu me agradasse, eu fui e escolhi ali que era dentro da 
área... mas aí o que ocorreu? Os rico grilaram a terra, aí juntou seu 
Zé Antonio mais finado Denir, finado Jayro Sento Sé, nessa época 
ele era delegado das terras do Interba aqui no estado da Bahia e aí ele 
botou o cunhado pra grilar a terra da gente, aí tomou a beira do lago 
e aí a gente ficou debatendo com eles, eles botaram pistoleiro aí pra 
querer tirar a vida da gente, que a senhora sabe, o rico com o pobre é 
só o pobre é quem sofre né?...finado Denir dizia: Não, a gente vai 
resolver, na mesma da hora que a gente saía de lá a máquina entrava 
fazendo o serviço atrás,  

 

        Mais uma vez, os ribeirinhos tiveram que contar com as ajudas, as compreensões 

de funcionários e técnicos da CHESF, que muitas vezes foram repreendidos por causa 

disso. 

 
...aí doutor Wagner que era um rapaz, um advogado que trabalhava 
na CHESF, ele tomou conta da nossa questão aí pra resolver, aí 
quando ele viu que o rapaz ia resolver os meus problema, eles 
pegaram, destacaram ele daqui, foi no tempo que começou, tava no 
início daquela barragem de Itaparica aí destinaram ele pra lá pra ele 
não resolver os meus problema, ele só veio aqui avisar pra nós que 
não dava pra resolver porque os homem tinha destacado ele daqui, 
que ia mudar de município, pois é, e aí eles pegaram a terra, 
venderam, venderam pra Ademir Freire e a gente ficou sem 
condições de trabalhar, eu trabalho, tenho o equipamento pra 
trabalhar e trabalho na roça dos outros, trabalho...trabalho de 
agregado na roça dos outros, arrendando um pedaço de terra pra 
trabalhar (idem). 
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Embora tenham vivenciado uma política de desenvolvimento autoritária e 

violenta, os deslocados de Sobradinho, reinventaram as relações sociais vigentes, na 

medida em que reivindicaram as revisões de suas indenizações, lutaram por melhores 

terras, ou optaram por deixar a região, para se livrarem dos políticos locais ou dos 

fazendeiros de quem eram dependentes ou agregados. Mudar para um lugar distante, 

também tinha o sentido de se libertar. Muitos, porém, se recusaram a ir para os 

assentamentos organizados pela CHESF, como o da Serra do Ramalho, preferindo a 

opção “borda do lago”. Segundo Sigaud apud Siqueira (1992, p. 70), esta opção é 

maior em Sento-Sé, por comportar 41,7% do total de famílias rurais deslocadas e pelo 

fato dos camponeses se concentrarem na beira do rio, sendo em sua maioria “foreiros” 

das ilhas, posseiros e pequenos proprietários de terras, constituindo num total de 19 

reassentamentos. 

A diversidade de movimentos empreendidos pelos deslocados de Sobradinho 

levou Siqueira (1992) a considerar o conceito de movimentos sociais como “criação 

permanente dos homens” (Koury apud Siqueira, 1992, p.304). Nesse sentido é que: 

 
Em Sobradinho, o agir do Estado tem a antecedência cronológica, 
mas não a precedência histórica, isto é, é quem começa, mas, não 
quem tem a determinação exclusiva do real acontecido e vivido. O 
modo como os camponeses reagiram não foi um mero “sofrer”, mas, 
alcançou a positividade política da co-determinação do seu destino. 
Não obstante todo autoritarismo do Estado militarista, a força da 
memória camponesa suscitada e transformada pelos fatos e o poder 
de suas estruturas sócio-culturais específicas atuaram como base de 
sentimentos morais, que motivaram atitudes caracterizadas por 
relativa autonomia. (Siqueira, 1992, p.41). 
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3.4 – Foi o fim do mundo 

 

No entanto, mesmo em face, de todo o movimento de resistência, o deslocamento 

da população se deu de forma violenta e desrespeitosa. Famílias foram separadas, o 

criatório desfeito, “foi o fim do mundo”. 

A separação da família é um marco na memória de D. Maria (70 anos), 

Oh! minha irmã, tinha uns que tava ta... os que foram pra Grovilha, 
mulher eu não gosto nem de me alembrar como é que os ônibus pra 
levar esse povo, tinha umas pessoas lá que dizia “ô meu Deus, adeus 
meus irmão, até o dia de juízo” minha fia, foi, acredita? Não gosto de 
me alembrar não(...”Ô Cotinha adeus, até um dia de juízo que eu sei 
que não venho mais cá minha irmã” uma parenta minha eu digo 
adeus, eu tenho uns irmão lá, tenho sobrinho, tenho um bocado de 
gente lá, tem uns aqui em Xique-Xique, é. 

  
 
Seo José Alves (54 anos), que é esposo de D. Maria (70 anos), precisou vender as 

ovelhas e comprou bode, que estão se acabando: 

 
É, a gente vendeu as ovelha porque vinha pra aqui pra caatinga e aí 
falavam que ovelha aqui era mais difícil então a gente vendeu as 
ovelha e comprou bode, então a gente aqui, inté hoje a gente luta 
aqui com as criaçãozinha de bode, quer dizer, aqui já cheguei criar 
trezentas cabeça de bode mas hoje em dia não dá mais porque a gente 
luta por um lado e um malandro tá por outro acolhendo então hoje tá 
muito pouco. 

 
 
Todas as aflições e frustrações presentes ainda na memória dos deslocados, 

alimentadas através das dádivas que circulam entre as pessoas, são também reforçadas 

por situações inusitadas, como a que segue narrada por dona Avani (65 anos) que ainda 

hoje recebe “charada” de técnicos da CHESF: 

 
O dia da mudança foi um começo do fim do mundo porque a gente 
chorava de lá até chegar aqui, aliás que eu passei muito tempo. Um 
dia eu encontrei com um sociológico lá em Sobradinho... E sempre 
só retornava encima disso e sempre a charada, aí ele vai e diz: diz 
que tem uma senhora aí de idade que sempre chora, aí né, é aquela 
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ali aí ele: senta aqui perto de mim, aí pegou e disse: a senhora chora 
porquê? Eu digo porque a saudade (...) morre, ele disse: pois a 
senhora não chore não porque cê não vai ver sua terra mais nunca, 
guarda essas lágrima pra outra coisa, só que se eu encontrasse um dia 
com ele eu ia dizer a ele que foi em 2000, 2001 que elas apareceram 
quase todas não foi? [2000] 2000, apareceram quase todas, só não foi 
ver quem não tinha coragem que nem eu, que eu achei que fosse até 
também um ponto de covardia... 

 
A lembrança da destruição dos antigos espaços de convivência dos ribeirinhos é 

um marco de tristeza na memória coletiva dessa população. Por outro lado, os novos 

espaços de convivência são uma mistura de encantamento e decepção, de alegrias e 

tristezas. Emoções que nos depoimentos dos entrevistados aparecem sentidos 

diferentemente. 

Para seo Cascimiro (77 anos), a mudança se deu num espaço-tempo vazio, de 

“muito aperto, de muita bagunça, tudo espatifado...”. 

 
Aqui, quando eu cheguei aqui não tinha nada que eu, nem a casa 
tinha, porque a casa ainda, os material da casa ainda tava lá pra eu ir 
derrubar a casa pra fazer outra aqui, eu mudei antes de fazer a casa, 
eu vim, cheguei, vim aí pra casa de minha sogra, foi do dia que 
cheguei, a mudança minha já foi tudo num dia só, no dia que nós 
cheguemo ainda tavam comprando a casa ainda, e aí o povo ficou 
tudo espatifado que a casa era pequena, não cabia todo mundo, aí 
espalhou tudo na casa dos vizinho por aqui, dormia uns prum canto 
outros pra outro, que a casa só coube a bagulhada que se trouxe, na 
época de chuva que era chovendo todo dia e aí o negócio foi 
apertado, até que eu fui pegar o material da casa, que fiz a casa aqui, 
fazendo lá a casa e cuidando disso, um pedacinho de terra pra 
plantar. 

 
 

Para D. Ricardina (52 anos), ao contrário, a mudança foi um espaço-tempo cheio, 

ou melhor, de muita fartura: galinha, ovo..., tudo trazido da beira do rio: “vuuu” 

 
 

Porque tudo que a gente trazia de lá praqui era uma farturona, ali nós 
tudo unido.., aí só via a gente chegar com as coisa, os vizinho 
chegava e botava, que essa casa grande mesmo aí, aquela de frente 
ali e ainda vou dizer outra coisa, e eu grávida, aí pra eu passar 
pegava o bucho aí saia vuuuu pro cima das coisas, tanta galinha, 
trouxemo, tanto ovo que a gente pegava de cesta de ovo, ali a gente 
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dava, a gente vendia, a gente fazia o que queria, ovo quebrava,... 
essas meninas mesmo daí, essa do lado aqui, então debaixo do giral, 
aquele giralzão do poste de trem aí saiam quebrando, panhavam, 
quebravam, foi aquela maravilha de lá pra cá, foi bom. 

 
 
Segundo os entrevistados, grande parte dos ribeirinhos que foram para a Agrovila 

Serra do Ramalho em Bom Jesus da Lapa, voltaram, arrependidos, conforme D. Maria 

(70 anos), 

 
...quando foi pra fazer essa mudança chegou um povo que era pra 
levar o pessoal pra Grovilha, eu vou dizer, o povo fazia de tudo pra 
gente ir, as espiga de milho que era deste tamanho, chegava era deste 
tamainho... 

 

Nessa época, eu devia ter 9 anos, mas, lembro das maquetes trazidas pelos 

técnicos da CHESF, demonstrando como seriam as casas e as plantações em Serra do 

Ramalho: um conjunto habitacional formado por casas populares (azuis e brancas) “se 

não me falha a memória”, plantações de milhos sadios, grandes, perfeitos. Além das 

maquetes eram feitas também projeções de filmes, mas, não me recordo do que 

tratavam. 

Segundo Estrela (2004), no discurso dos agentes governamentais (políticos, 

burocratas e técnicos direta ou indiretamente envolvidos), o Projeto Especial de Serra 

do Ramalho, em Bom Jesus da Lapa, “torna-se-ia uma espécie de celeiro do Nordeste, 

gerando emprego e renda, não só para os reassentados como também para os 

habitantes de toda a região”. (p.18). As práticas usadas para “arregimentar e 

cadastrar” as famílias se deram basicamente de três maneiras: pressões, ameaças e 

promessas sedutoras. Mesmo assim, “somente pouco mais de um quarto das quase 

quatro mil famílias da zona rural deixaram as bordas do lago em formação” (p.19).  
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Com os problemas se agravando, muitos dos que foram retornaram, arrependidos, 

para a borda do lago, ou para outras localidades, a exemplo de São Paulo, tendo em 

vista que, 

 
...com o correr dos anos, o futuro celeiro do Nordeste apresentava um 
quadro desolador: a cooperativa faliu, o crédito foi suspenso, as 
safras minguaram, a irrigação (em área situada às margens do rio) 
fracassou, passando o projeto a ser visto pela população de Bom 
Jesus da Lapa e do entorno com um olhar de desconfiança e 
desconforto”. (Estrela, 2004, p. 19). 

 
 

Ainda segundo Estrela (idem), a saída encontrada pelo INCRA, frente ao fracasso 

total do projeto foi lotear as terras para famílias de sem-terra vindas de diferentes 

lugares do país. 

Percebemos, portanto, que o modo como se deu o processo de relocação da 

população atingida pela barragem de Sobradinho, foi agravado pelo fato de vivermos 

um momento político extremamente autoritário e também pelo fato de a população a 

ser atingida ser desprovida dos recursos e dos instrumentos necessários para uma 

reação organizada. No entanto, essa reação, mesmo “desorganizada”, interferiu no 

desenvolvimento desse processo, de modo que, os ribeirinhos tentam ainda hoje, 

retomar o seu modo de vida, porém, em novas bases, como veremos no capítulo 

seguinte. 

Outro fator que possibilitou a relocação quase total do município de Sento-Sé foi 

o fato de como bem observam Sigaud (1986) e Siqueira (1992), a família Sento-Sé ser 

amplamente favorável à construção da barragem, intermediando a relação Estado-

população atingida, sendo inclusive, defensora da CHESF, através do Deputado Jayro 

Sento-Sé, como seu advogado. De acordo com Sigaud et alii (1986, p. 103), segundo 

dados oficiais do INCRA, a família Sento-Sé, com a construção da barragem, 
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aumentou o seu patrimônio de 210 hectares para 3.521 hectares, no período entre 

1973/77 e 1985. 

A população ribeirinha que vivia da agricultura de subsistência, plantando nos 

lameiros das margens do rio e das ilhas, mesmo tendo recebido lotes de terra, não sabe 

e não consegue trabalhar, visto que as condições para fazê-lo inexistem. Esses lotes 

ficam distantes do lago, em regiões de sequeiro. A plantação só é possível nos meses 

de chuva. Além do mais, o tipo de agricultura conhecida pelos ribeirinhos, não 

suportam longos períodos de estiagem. 

Observamos nas lembranças da mudança, certas ambigüidades, como, não 

acreditar, mas, já saber, resistir e se conformar, separar e encontrar, escolher e 

aceitar. Essas tensões, possivelmente, contribuem para o processo de adaptação da 

mudança. Adaptação que faz e se refaz a cada dia, através das referências do passado e 

dos desafios do presente. 

Concordamos com Bezerra de Menezes apud Siqueira (1992, p.112), 

 
A memória gira em torno da mudança; pode ser reforçada por ela. 
Entretanto, deve cuidar para que ela não desagregue nem destrua o 
indivíduo e a sociedade, fornecendo-lhes “pontos de referência”, sem 
os quais “ cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e 
solitária a cada momento, um mergulho do passado esvaziado para o 
vazio do futuro”. 

 
 
No entanto, essas referências, além de permitirem, que os indivíduos tenham os 

conhecimentos para enfrentarem as situações do presente, alimentados pela memória 

coletiva, inclusive com as dádivas das palavras de cada um do grupo, elas possibilitam 

também que esses indivíduos, de acordo com o momento oportuno, modifiquem as 

suas condições, através das invenções de seu cotidiano, lance por lance, golpe por 

golpe, aproveitando o  momento oportuno, como veremos a seguir. 
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 CAPÍTULO IV  
 

 Memórias e cotidiano: redes, tramas e invenções  
 
 

Longe de ser o relicário ou a lata de lixo do passado, a memória vive 
de crer nos possíveis, e de esperá-los, vigilante, à espreita.(...) Só há 
lugar quando freqüentado por espíritos múltiplos, ali escondidos em 
silêncio, e que se pode “evocar” ou não. A invenção do cotidiano: 
artes de fazer. 

                                                            (Michel de Certeau apud Santos, 2002, p. 13). 
 
 
 

 
  
O cotidiano de Quixaba envolve redes, tramas e invenções, tecidas, criadas e 

nutridas pela memória coletiva de seus moradores na intersecção entre o passado e o 

presente. As falas sobre esse cotidiano são marcadas pelos espaços-tempos, aqui e lá, 

agora e antes. 

 Os conhecimentos e as subjetividades produzidos nesses espaços/tempos da 

vida cotidiana de Quixaba são compreendidos por nós, através das redes estabelecidas 

por seus moradores e também a partir das invenções por eles realizadas, tendo como 

suporte a sua memória coletiva. 

A idéia de redes de conhecimento se refere aos conhecimentos práticos/de uso 

na vida cotidiana. São conhecimentos diversos, múltiplos e complexos, que Certeau 

(1994) denomina de táticas de praticantes. 

 
As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao 
tempo - às circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção 
transforma em situação favorável, à rapidez de movimentos que 
mudam a organização do espaço, às relações entre momentos 
sucessivos de um 'golpe', aos cruzamentos possíveis de durações e 
ritmos heterogêneos etc. (...); as táticas apontam para uma hábil 
utilização do tempo, das ocasiões que apresenta e também dos jogos 
que introduz nas fundações de um poder. (p.102) 
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Nesse sentido, Certeau (1994), dá pistas de como compreendermos essa 

complexidade que é viver e criar no cotidiano. De como passamos de consumidores, 

para usuários, desde idéias e conhecimentos a eletrodomésticos.  

...é preciso interessar-se não pelos produtos culturais oferecidos no 
mercado dos bens, mas pelas operações dos seus usuários; é mister 
ocupar-se com " as maneiras diferentes de marcar socialmente o 
desvio operado num dado por uma prática”. (p. 13) 

 
 
Essa complexidade envolve, para Certeau a arte da memória e da ocasião. Essa 

memória não se fixa nos quadros sociais, como para Halbwachs, mas, pelo contrário, é 

sempre recriada, astuciosamente, no cotidiano. 

A memória serve então para no momento oportuno transformar a ordem 

estabelecida. Ela “ ...é tocada pelas circunstâncias, como o piano que ‘produz’ sons ao 

toque das mãos...”. 

Embora tenhamos considerado neste trabalho o papel dos quadros sociais da 

memória como referência para o sujeito nos tempos e espaços de sua convivência, a 

idéia da mobilidade da memória nos interessa, sobretudo, pela importância de se estar 

re-significando esses lugares e criando outras oportunidades de transformação da 

ordem estabelecida. 

"A memória mediatiza transformações espaciais. Segundo o modo 
do 'momento oportuno' (kairós), ela produz uma ruptura 
instauradora. Sua estranheza torna possível uma transgressão da lei 
do lugar. Saindo de seus insondáveis e móveis segredos, um 'golpe' 
modifica a ordem local...." (p.161). 
 

 

Na perspectiva de transformação das condições pré-estabelecidas pelas 

estratégias dos poderes constituídos é que neste capítulo iremos nos ocupar, 

especialmente das táticas dos praticantes de Quixaba e de suas redes de conhecimentos 

e de subjetividades. 
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4.1 – Criar, colher e beber 
  

Na época do deslocamento foram assentadas em Quixaba 198 famílias, hoje são 

316, oriundas tanto da beira do rio, como da caatinga e também do Estado de 

Pernambuco. Estas últimas atraídas com o plantio da cebola, como veremos mais 

adiante. 

O povoado de Quixaba fica a aproximadamente 60 km da sede do município e 

cerca de 15 km da borda do lago. Mudar para este povoado foi, segundo a CHESF, 

uma opção dos ribeirinhos. No entanto, segundo reflexão realizada pelos alunos do 

curso de graduação em Pedagogia, no trabalho monográfico de final de curso, 

 
O "povão" não participou da discussão sobre o local do assentamento 
da nova Oliveira. Entorpecido pelo fato de ter que abandonar suas 
terras; todas as ligações sedimentares com o pedaço de chão onde 
nasceram e onde repousam os seus antepassados era doloroso demais 
largar tudo...Naquela altura dos acontecimentos mórbidos nada 
importava muito, nem mesmo a escolha do local de seu novo lar. 
Além do estado de torpor em que a população se encontrava, dois 
agravantes implicaram na escolha do local, um deles a falta de 
informação por parte da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - 
CHESF, à população e falta de conscientização coletiva, levaram os 
moradores de Oliveira, a acreditarem que o rio estaria bem próximo 
do novo povoado assim que o lago fosse concluído. (Silva et alii, 
2001, p. 26). 

 
 
Embora o rio ficasse distante da fazenda Quixaba, havia um açude26 que estava 

transbordando, já que era época de muitas chuvas. Os recém chegados acreditavam que 

ele seria permanente. 

                                                 
26 Açude construído pela CHESF, antes da relocaçao. 
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...eu dizia: ali não vai ter condições, “ah, mas lá vai ter um açude, 
não vai faltar água de maneira alguma” porque era um velho que 
morava aqui por nome de Aprígio, tio dela, aí ele dizia é, aqui vai ser 
muito bom, as terra é boa, isso e aquilo outro, mas, como a terra é 
boa? A terra só pode ser boa tendo molhado [lameiro], se não tiver o 
molhado, aí não vale nada. (seo Jos Alves, 54). 

 
Para desencanto de seus novos habitantes, o açude não é permanente e grandes 

períodos de estiagem atingem a região. Há muitas pedras no local e o sol escaldante do 

semi-árido quente brasileiro, não encontra a brisa das margens do rio. Assim é que, o 

criatório, não resiste às secas prolongadas e o poder atrativo dos “malandros”. 

Aqui dá certo, só não dá melhor porque, mulher, é triste, malandro 
come, cachorro mata, a peste... Ano 2000 só faltou fechar o 
chiqueiro, porque morreu mesmo, parece que foi uma peste, eu sei lá, 
morreu, morreu mesmo, nessas caatinga, aí nego só faltou fechar as 
porteira, pode acreditar, mas, você sabe que cabra, cabra é assim 
mesmo, é um ano pra frente e outro pra trás, cabra é assim, se a gente 
andar, o ano for bem bem, para o ano ela já volta e assim, tamo 
minha fia, meu marido ainda não é aposentado, ainda não é que ele é 
de 49, fevereiro de 49, tem 53 ou é 54 anos pra sessenta ainda tem é 
ano, não trabalha em nada porque não tem nada pra trabalhar, só eu é 
quem me viro, é, e dou graças a Deus. (D. Maria, 70). 

 

Foto 01 – Açude transbordando com as chuvas de janeiro 2004 – Quixaba, Sento-Sé/BA 
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Por outro lado, a agricultura combinada: vazante (beira do rio) e sequeiro 

(caatinga) não é mais possível, porque, as terras da borda do lago são inadequadas e as 

roças dependem das chuvas. 

 
...plantando de chuva quando Deus dá a chuva, uma rocinha que 
tenho acolá que planto de vazante, quando tem enchente, mas este 
ano o negócio tá até meio sem jeito porque nem chuva nem rio...(Seo 
Cascimiro, 77). 

  
          A relação com a terra passa a ter uma conotação de repulsa, um sentimento de 

nojo, como nos indica dona Zulmira (86 anos): 

 
 

...eles não deram como lá não, as roça aí umas roça véa nojenta que 
não dá nada, o povo planta é mesmo que nada, não dá nada e entonce 
que tinha uma tal ali que nós troquemo numa roça que tinha uma 
barragem e este povo aí largaram esta barragem que ainda fizeram a 
barragem, fez a barragem, depois torou e ainda hoje taí aberta, não 
tem quem plante. 

 
 
 
Além do que, o maior problema vivenciado pelos moradores de Quixaba é a 

água, paradoxalmente, a mesma que inundou as suas terras e as suas vidas. Não há 

água potável com regularidade. A que chega às residências, ou vem de forma precária 

Foto 02 – Açude seco Quixaba, Sento-Sé/BA - Julho/2003 
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e assistemática do povoado de Bazoá27, via rede de abastecimento de água, ou através 

de carro pipa. 

 
 
 

...o mais necessário é a água que a gente sofre muito aqui com a 
água, é péssima as condições da água aqui, muitas vez a gente se 
desgasta, falta água pra beber, pessoa pega uma bicicleta vai buscar 
um camburãozinho de água no rio pra trazer, três léguas daqui... (Seo 
José, 54). 

  
 
A água que chega é salobra e poluída, devido ao uso abusivo e inadequado de 

agrotóxicos no plantio da cebola. 

Seo Dico (76 anos) faz uma análise da água em Quixaba: aqui e lá  

... hoje a água aqui é encanada, só que a água lá era adequada e aqui 
não é, a água aqui não é adequada, a água aqui é poluída devido o 
lago, o pessoal aqui trabalha com veneno na borda do lago, na beira 
d’água, aquelas roça na beira d’água, os veneno caem na água e fica 
as água tudo envenenada, tudo poluída de veneno e de adubo...A 
água é salgada porque toda a terra da caatinga é saloba, é salgada, em 
qualquer lugar que a gente mover a terra e pôr um pouquinho da terra 
na língua a gente sente sal e por isso a água hoje é salgada, além 
disso, aonde hoje é a captação que é em Bazoá o riacho é fundo e 
fica filtrando alto pra o centro do riacho e aquela água fica filtrando 
aquele sal, quando o lago levanta e que fica acima da terra aí a água é 
boa, a água é doce, mas quando o lago baixa como agora mesmo está 

                                                 
27 Povoado que também abriga deslocados pela barragem de Sobradinho. 

Foto 03– Carro pipa abastecendo o povoado de Quixaba, Sento Sé/BA – Outubro/2003 
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baixo, e só está abaixo do nível do riacho aí a água é salgada devido 
a filtração da terra. 

 

As táticas de sobrevivência presentes na memória dos deslocados da beira do rio 

apresentam soluções como as que apontadas por seo Dico: 

 
 

...colocar uma adutora diretamente do lago,... a gente só precisa de 
energia pra colocar a água encima da serra porque tendo uma caixa 
d’água encima da serra onde a gente já planejou, fez todo o 
levantamento e tudo, essa água vem com gravidade, chegando uma 
queda de lá da caixa aqui no povoado, ela tem um declive duma faixa 
duns cinqüenta metros de gravidade, então essa água vem toda por 
gravidade sem precisar um tamanho rebombeamento nessa distância, 
a gente precisa da energia que vá até lá... 

 
 
 
A pesca que também era uma atividade fundamental para os ribeirinhos, perdeu 

a sua importância, pelo fato de ter diminuído sensivelmente a quantidade de peixes, 

com a construção do lago de Sobradinho. No entanto, existe uma Colônia de 

pescadores na região de Sento-Sé com mais de mil associados, entre homens e 

mulheres. A vantagem de ser associado é receber os benefícios trabalhistas, como pude 

presenciar durante a eleição para presidente da Colônia. Esse foi o assunto principal. 

As condições de miserabilidade em que vivem as comunidades rurais, 

especialmente as localizadas nas regiões semi-áridas brasileira, são objeto hoje de 

estudos que visam potencializar a agricultura e desenvolver tecnologias apropriadas a 

esta região.  

Analisando o desenvolvimento rural brasileiro, Wanderley (1997), propõe um 

pacto social pelo desenvolvimento rural, que contemple: a) uma concepção do meio 

rural, enquanto um lugar específico de vida e de trabalho; b) que envolva todos os 

habitantes do meio rural em sua diversidade e todas as instituições que se ocupam da 

agricultura; c) que garanta o dinamismo das forças sociais e que d) reconheça a 
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importância dos agricultores, assegurando nas políticas voltadas para a agricultura, a 

recuperação produtiva das terras e o potencial dos recursos naturais, a valorização do 

patrimônio natural e cultural do meio rural, que favoreça o produtor e que considere a 

agricultura familiar como uma forma social adequada à agricultura moderna. 

Nessa perspectiva, presenciamos na região o desenvolvimento de propostas de 

“convivência” com o semi-árido, elaboradas por organizações não-governamentais. A 

idéia de convivência com o semi-árido surge em contraposição à política de combate à 

seca, instituída nessa região depois da chamada grande seca, ocorrida entre 1877 a 

1879.  

A região semi-árida corresponde a cerca de 56% da área do Nordeste e tem 

como vegetação predominante a caatinga, que constitui o sertão. Nesta região chove 

pouco (as precipitações variam entre 500 e 800 mm) e as chuvas são imprevisíveis. No 

entanto, o total de chuvas que cai nesta região é da ordem de 700 bilhões de metros 

cúbicos por ano. Isto equivale a um volume 20 vezes superior ao da barragem de 

Sobradinho, que é o maior reservatório de água do Nordeste brasileiro. 

Arcoverde (2001), observa que as soluções para essa região, ao longo do tempo, 

têm sido de natureza emergencial voltadas para o combate aos déficits. Mas a 

dependência política no que concerne aos gastos públicos permanece, conformando no 

geral uma dependência cultural que vem se nutrindo historicamente e que a natureza 

emergencial das ações – carros pipas, cestas básicas, frentes de trabalho, construção de 

açudes, etc. - de combate vem se esgotando por serem absolutamente insustentáveis no 

tempo.  

Diferentemente das propostas de desenvolvimento rural apontadas acima, um 

dos propósitos da CHESF, era possibilitar o desenvolvimento da agricultura irrigada na 

região, embora não tivesse dado as condições para realizá-lo. 
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Assim é que, o plantio da cebola é incentivado na região.  

Minha origem é de Cabrobró, Pernambuco. [está aqui] Por causa 
daquela influência da plantação de cebola, a turma dizia que Sento 
Sé era a capital da cebola, Sento Sé era o lugar certo do caba enricar 
e todo mundo só vinha atrás da vantagem, então eu peguei vendi o 
que eu tinha em Cabrobró e vim pra Sento Sé. [Quixaba] Rapaz, eu 
vim através de um amigo que comprou umas propriedade aqui e me 
chamou pra gente vim plantar cebola, aí eu vim, plantei cebola um 
ano, me dei bem, depois eu voltei, fui trabalhar na Maniçoba, na 
Bahia, aí depois perdi o que eu tinha ganhado aqui, voltei aqui pra 
Sento Sé de novo e tô até hoje. [o amigo] É de Cabrobró, agora mora 
em Petrolina hoje, seu Ademir Freire. Ele comprou umas três 
propriedades, me vendeu uma e hoje é dono de duas... (‘seo’ 
Dionísio, 51) 

 
 

Houve um tempo em que Sento-Sé foi considerada a capital da cebola. Muitas 

pessoas principalmente “de fora”, conseguiram “enricar”. Os moradores do município, 

com já mencionado, mesmo influenciados, só conseguiam serem parceiros: meeiros ou 

diaristas. Os que conseguiam ganhar alguma coisa gastavam com carros, motos e 

outros bens de consumo, perdendo tudo, nas plantações subseqüentes. 

Quando eu cheguei aqui, é o seguinte...plantava só o pessoal de fora, 
o pessoal daqui da região começou a se incentivar com quem vinha 
de fora e aí começaram a plantar também, plantava dois, três quilos, 
quatro quilos, cinco quilos e mas agora nessa crise que a gente tá 
...(idem) 

           
 

Hoje já são pensadas algumas alternativas que incluem uma volta ao passado, através 

da agricultura de subsistência antiga prática dos atuais moradores de Quixaba. No 

entanto, condições para realizá-las somente alguns poucos, incluindo os que vieram de 

outros lugares: 

 
 [a alternativa] Bom, na minha opinião, eu na minha opinião, eu não 
sei se os outros, mas quem me ouvir, eu mesmo vou plantar feijão, 
arroz e melancia, são minhas três culturas de preferência que eu vou 
plantar e em quarto lugar a mandioca porque é o seguinte, é um 
plantio que o dinheiro é pouco, mas é seguro, é certo e a cebola é 
uma planta duvidosa, você planta, compra fiado, vende o que tem, 
como eu mesmo perdi mais de vinte mil conto esse ano passado e 
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não arrumei dinheiro pra comprar uma bala doce, e a gente plantando 
feijão, arroz, melancia e a mandioca o dinheiro é mais pouco, mas é 
seguro. (idem). 
 

A cultura da plantação de cebola na região de Sento-Sé foi introduzida por 

trabalhadores rurais, os conhecidos “ceboleiros”, vindos ou fugidos de Pernambuco, 

em razão tanto da excedência desse plantio naquela região, como pelo estado de 

violência ali instaurado, devido a grande quantidade de maconha cultivada. 

Os “ceboleiros”, atraídos pelas terras férteis e pela mão de obra barata, 

exploraram essa cultura até o início da década de 90, quando as condições de seu 

plantio a nível nacional começaram a ser desfavorável. Muitos ficaram ricos e foram 

embora. 

Os moradores do município, no entanto, limitaram-se, em sua grande maioria, à 

função de meeiros e diaristas, o que lhes impossibilitou o acúmulo de capital. 

As terras ficaram desgastadas e as águas do Lago poluídas. 

Mais recentemente, com o desenvolvimento da agricultura irrigada na região do 

Vale do São Francisco, algumas agroindústrias começam a extrapolar o eixo Juazeiro-

Petrolina, cidades pólos da região Sanfranciscana, buscando nas terras férteis das 

regiões próximas e nos incentivos dados pelos governos municipal, estadual e federal, 

locais propícios à instalação de suas empresas. Dessa forma, chegaram à região de 

Sento-Sé duas agroindústrias, exportadoras de uva e manga para o mercado 

internacional. 

Alguns dos trabalhadores contratados por essas empresas são de Quixaba. A 

exemplo de ‘seo’ Geraldo (44 anos), que trabalha na fazenda Bebedouro, como fiscal. 

 
...eu tenho uma equipe, trinta pessoas ou quarenta, dependendo da 
mão que for pra colher o fruto, a quantidade, e comandar, olhar as 
pessoas, quem quer trabalhar, quem não quer, dou uma força pra 
quem tá desempregado [plantação] Manga, pinha, romã, caju, 
tamarindo, abóbora...sai tudo pro mercado internacional, a manga vai 
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pro Canadá, Nigéria, Alemanha, abóbora pra Recife. [o que fica] Só 
uma caixa de pinha madura, mas isso aí pra viajar não dá que só vai 
de vez se vai na câmara fria mas pertenceu manga de vez é tudo pra 
exportação, exporta tudo pro exterior, a câmara comum é que vai pra 
São Paulo, a segunda classe, que a primeira é tudo pra fora pro 
exterior, aí é bom que é um serviço dentro de casa, serviço perto, 
transporte pra ir e vim buscar e trazer. 

 
 

 
 
 
 

Segundo relatório da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco (2001), O comércio mundial de frutas frescas apresentou entre 1985 

e 1995 crescimento médio anual de 10%, movimentando cerca de US$ 25,00 bilhões 

anualmente (Choudhury, 2001 apud CODEVASF, 2001). Deste total, 90% são de 

frutas de clima temperado e 10% de frutas de clima tropical. O Brasil é o segundo 

maior produtor de frutas frescas do mundo, sendo precedido apenas pela China. 

Contudo, apenas 1% da produção brasileira de frutas é destinada ao comércio 

internacional (Filho, Ormond e Paula, 1999 apud CODEVASF, 2001). 

Do volume de frutas frescas exportadas pelo Brasil destacam-se a manga e a 

uva. Estes produtos têm como principais mercados consumidores a Europa e os EUA. 

Por outro lado, os principais exportadores são: Itália, Chile, EUA e Holanda, da uva; e 

Foto 04– Transporte dos trabalhadores para a fazenda Bebedouro, às 4:30 h. 
Quixaba, Sento Sé/BA - Outubro/2003 
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México, Filipinas, Brasil, Índia e Holanda, da manga. Não sendo este último um 

produtor, mas apenas um distribuidor na Europa (idem). 

O Vale do São Francisco, mais especificamente o pólo Petrolina-Juazeiro, 

destaca-se nacionalmente na produção de frutas tropicais destinadas à exportação. 

Contudo, as questões que esse tipo de agricultura suscita estão relacionadas a 

custo-benefício para a população e desenvolvimento-sustentabilidade, inclusive, 

porque a vida útil de um solo irrigado é de aproximadamente 50 anos. 

 

 

4.2 -  Ter: o progresso 

 
 
 

Em que pesem as dificuldades encontradas pelos antigos ribeirinhos com relação 

aos seus meios e modos de vida, o “progresso” possibilitado pela mudança, é sem 

dúvida a grande recompensa pelos sofrimentos vividos. Esse progresso, na memória 

coletiva dessa população, tem se materializado em energia elétrica, prédio escolar, 

Foto 05 – Homem se deslocando para a borda do lago. 
Quixaba, Sento Sé/BA - Outubro/2003 
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médico, transporte, televisão, geladeira e outros bens ou serviços que lhes são 

oferecidos pelos poderes públicos.  

...eu acho que desenvolveu muito, nós não conhecia eletricidade lá, 
não tinha, nós não conhecia televisão, isso foi coisa tudo depois da 
mudança, energia elétrica, televisão, é... o mesmo aparelho de som 
que a gente usa hoje que antes a gente, ninguém usava mesmo, acho 
que muita gente nem conhecia e não tinha como usar mesmo, 
algumas pessoas usavam um radinho, aquele radinho pequeno a 
pilha, não era todo mundo, e hoje quase todo mundo tem televisão, 
tem aparelho de som, tem geladeira que ninguém conhecia geladeira, 
só quem usava era os rico, lá onde nós morava mesmo só quem tinha 
geladeira era dona Eunice e depois, um rapaz que trabalhava mais 
ela... (seo Marivaldo, 59) 

  

  

 

Segundo Lopes (1997, p. 240), ao longo desses [mais de] quarenta anos, a região 

do Sub-Médio São Francisco recebeu investimentos que alteraram o seu quadro 

econômico e social. No entanto, este tipo de desenvolvimento pretendeu que o povo 

entrasse apenas “como combustível, como matéria descartável, porque foi expropriado 

de seus meios materiais e culturais de existência, porque foi vislumbrado apenas para 

se posicionar no degrau mais baixo de submissão...”. 

Foto 06–Mulher lavando roupa no quintal de sua residência. 
Quixaba, Sento Sé/BA  - Julho/2003 
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Por outro lado, a população conhece os seus direitos e luta por eles. Não é uma 

luta organizada, institucionalizada, mas, é uma luta tecida no cotidiano, através das 

conversas...Dentre elas, os benefícios do governo, são os que mais se destacam: 

  

...é um dizer certo que diz que cada qual sabe o que sente mas a 
gente tá vendo que a população aqui toda sofrida, na hora de vir uma 
coisa pra população os sabido lá dizia, não chega nada, a senhora vê, 
eu aqui eu tenho seis pessoa que estuda aqui em casa, tudo de menor 
idade, só tem um que tá agora tá com a idade de dezessete anos 
escola, a mulher fez a bolsa, nunca recebeu um cartão pra dizer veio 
o cartão da bolsa escola, veio aí um outro projeto aí do cartão 
cidadão né? ...Veio esse programa aí desse projeto de Lula, aí...[ 
Fome Zero?] O Fome Zero, ele [o prefeito] foi o primeiro a falar que 
aqui no município não precisava, ninguém precisava que ninguém 
era sofrido não, aqui todo mundo tinha condição de viver, ele tem 
condições de viver, agora ele não sabe da casa dos outros, e assim 
vai, continua, benefício nenhum pra ninguém faz... (seo Geraldo F 
54.). 

 
 
‘Seo’ Geraldo, aproveita a “ocasião” da entrevista para fazer uma série de 

denúncias e reivindicações. Ele gostaria de fazer parte da rede de assistências 

proporcionadas pelo Governo Federal, seja a bolsa escola, a bolsa renda, o cartão do 

cidadão ou mesmo o programa Fome Zero.  

 
4.3 – As invenções de ‘seo’ Zé Apolinário (96 anos) e as redes 

tecidas por ‘seo’ Dico (76anos). 
  
 
 
‘Seo’ Zé Apolinário tem 96 anos de idade e leva uma vida bastante produtiva e 

inventiva. Acorda cedo, passa o maior tempo no mato, seja plantando no ‘seco’ ou no 

‘molhado’. Acompanhei duas plantações de ‘seo’ Zé, uma na borda do lago e outra em 

um ilhote. As duas não “vingaram”. A impressão que tive é que ‘seo’ Zé, quer 

reproduzir hoje, o tipo de plantação de antes, nos lameiros. 
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Fico caminhando, fico sentado.  Acontece que depois (...) de dia, 
torno me deitar de novo, mas não durmo não, o sono muito maneiro 
fico vacilando assim no terreiro, parece que é a conclusão da velhice 
né?Vou pra roça. Pesco. Eu vou pro rio, eu vim do São José, do 
Sobradinho, (...) agora hoje eu vou pro rio e lá em Sobradinho final 
de semana se der certo (...) um dia sim, uma semana, eu fico aqui 
porque não me acostumo aqui não, eu me acostumo a andar assim no 
mato mesmo, então no mato é um prazer pra mim. [a roça] Ganhei, 
essa que tá lá, na beira do rio. Lá eu planto feijão, planto melancia, 
milho, batata, pé de mandioca.  

 
 

Esse relato de ‘seo’ Zé, nos contando a sua labuta durante o final de semana que 

antecedeu a nossa entrevista nos mostra que mesmo com todas as adversidades, como 

falta de água, falta de chão adequado, ele ainda tenta fazer um futuro. Aproveita as 

pequenas oportunidades para aventurar. Mesmo porque, não consegue ficar parado. As 

lembranças do rio largo, perdido, sem rumo (opara), da mata, ora verde, ora seca, mas 

sempre plantando no molhado, estão presentes no seu corpo: olhos lacrimejantes, mãos 

trêmulas, pernas bambas, mas, sempre em movimento. 

  
 

 
 
 
 

Foto 07 – ‘Seo’ Dico na roça de ‘seo’ Zé Apolinário na ilha  
Quixaba, Sento Sé/BA - Outubro/2003 
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Nessa roça de milho, na ilha, ‘seo’ Zé tenta salvar a plantação. Ele sabe que só mesmo 

um milagre pode salvá-la. No entanto, o que o faz não desistir é o fato de não ficar 

parado. Parar significa adoecer, morrer e ele está fazendo um futuro. 

 
[o que tem] Não, a roça tá seca, não tem água, agora se tivesse água 
lá tinha coisa, eu podia dizer: bora na roça chupar melancia, que lá 
tinha, mas não tem nada. Agora só quando encher que vazar, ou 
quando Deus der chuva, mas por agora não planto não, e tô fazendo 
um futuro no meio do rio, é uma ilhota, então eu tô fazendo, 
plantando uns pé de planta lá pra num ficar quieto, que eu não posso 
ficar quieto, não posso, não posso, não posso, não posso... porque 
ficar quieto me adoece, então tenho que movimentar... A pessoa por 
ser véi não pode se encostar, ele tem que andar, trabalhar, caminhar, 
que é por (...) daqui pro rio eu tiro de pé. É, no rio, ainda vou de pé, é 
longe dessa...tá aqui, mora, vou de pé, já cansei de tirar daqui pra lá 
numa carreira (...)o povo fala, diz: ah, não sei que, não sei que, não, 
eu não sei o que é, é Deus que me ajuda né?  

 
 
  

Usando as astúcias de seus antepassados, ainda presentes na memória coletiva da 

coletividade, ‘seo’ Zé, utiliza táticas de cura, desconsideradas pela ciência. Essas 

táticas são motivo de orgulho para ele, já que nunca precisou de “doutor”.  

Foto 08 
‘Seo’ Zé Apolinário – Plantação de milho na ilha. 
Quixaba, Sento Sé/BA  - Outubro/2003 
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 ... uma rede, um bocado de pau, pego o relento aí direto ... e meu 
destino só é o mato... eu não tenho consulta nenhuma com doutor, se 
for consultar, ele me consulta e eu consulto pra ele. Nunca, nunca me 
internei, tive no hospital com essa aí [a esposa ]mas curando ela, ela 
deitada e eu botando sentinela, fazendo ungüento de noite, mode o 
doutor não ver, acendendo vela pra ela, com medo do doutor me dá 
um relo, ainda bem que não deram né? Tudo isso eu fazia por ela, 
mas eu não. 

 
O trabalho é o grande aliado de ‘seo’ Zé na luta pela vida. A sua aposentadoria 

serve para o sustento da família: mulher, filhos e netos. São seis pessoas vivendo sobre 

o mesmo teto. 

 
  

[sobre a pesca] Tenho a rede, tenho a tarrafa, só não tenho barco que 
acabou...Só lutando, trabalhando, sem ver nada, mas nunca parei de 
trabalhar, velho, mas trabalhando, direto...trabalhando direto na roça, 
doido pra trabalhar, pra viver, então tô assim né?... eu tenho 
aposentadoria mas a minha aposentadoria tá pouca pro povo que 
vivem. 
 
 

 
 
 
 

A idéia de plantar na ilha gerou alguns conflitos. Outras pessoas também 

queriam utilizar esse espaço. Para ‘seo’ Zé plantar no “ilhote” é reviver o 

“antigamente”. 

Foto 09–‘Seo’ Zé Apolinário atravessando o rio São Francisco para a ilha. 
Quixaba, Sento Sé/BA  - Julho/2003 
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[sobre a roça na ilha] É um tipo de uma ilhota né? nasceu assim um 
chão no meio d’água que era de antigamente o rio chegou, cobriu e 
secou ao redor e tá assim... Tem um camarada aí que já tentou de 
botar umas criação dentro, eu fui a ele, ele botou e tirou, depois 
botou de novo, eu fui a ele pro mode ele não botar, ele disse que 
botava, eu digo: home, tá certo, não me dava prejuízo, então bote, 
meu capão é grande então ele tá lá com a criação...Meio do rio, então 
até hoje não deu prejuízo, eu deixei ele lá, eu achei que devia apelar 
pra CHESF mas depois eu deixei né?  

 
Para garantir a sua invenção, ‘seo’ Zé foi até a CHESF, pedir autorização. A ilha 

pertence a  marinha e qualquer pessoa pode usar, porém, não existe indenização, caso a 

plantação não der certo. 

 
...eu fui pra lá e tô lá, e quero que a senhora se  acontecer ir, chegue 
lá e olhe assim, o colega que vai mais eu, é rapaz moço trabalhou 
muito, eu trabalhei pouco mas chega assim, você vê a boniteza, pode 
botar o aparelho que vê....  

 
‘Seo’ Dico, ao contrário de ‘seo’ Zé Apolinário, vive mais na “cidade”, embora 

também tenha duas roças. Ele se envolve com tudo: associações, discussões, 

financiamentos, política partidária, questões nacionais e internacionais.  

         
 

Foto 10 – ‘Seo’ Dico me acompanhando em uma entrevista 
Quixaba, Sento Sé/BA  - Julho/2003 
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... eu me envolvo em tudo...eu me envolvo em desenvolvimento, 
primeiro eu vivi quinze anos me envolvendo com a igreja católica, 
trabalhando como agente da pastoral da igreja e tal, depois eu passei 
a trabalhar uma temporada como presidente de uma Associação, 
fundei a Associação, de início também eu trabalhei aqui, antes da 
associação eu trabalhava como representante da comunidade contra a 
CHESF, junto com o pessoal da SEPLANTEC entrei trabalhando 
como representante da Colônia e trabalho até hoje... depois fundei 
uma associação de moradores... 

 
A rede de relações e de conhecimentos tecida por seo Dico é bastante ampla e 

complexa. Ele sabe onde as coisas fluem e onde elas emperram. Por isso a necessidade 

em participar de vários movimentos, buscando diferentes saídas. 

 
... e aí a gente vem sempre lutando, depois eu abandonei, fiquei 
trabalhando roça e tal, enfim, ultimamente o pessoal ficaram 
insistindo, desde quando eu saí o pessoal vem insistindo pra fundar 
uma associação, outra associação e agora eu fundei outra associação, 
sou presidente da associação novamente, fui presidente da 
primeira...A primeira era associação dos moradores do povoado de 
Quixaba e esta que eu fundei agora é Associação dos Pequenos 
Agropecuaristas e Pescadores do Povoado de Quixaba, essa eu to 
presidindo. 

 
 

A participação na colônia de pescadores é uma necessidade criada para atender aos 

direitos trabalhistas, já que facilita o acesso à saúde, à aposentadoria e possibilita o 

salário-desemprego na época da piracema.  

 A Colônia é uma coisa que ela se movimenta sobre linha de crédito 
também, a gente trabalha com linha de crédito... dando condições do 
pescador, a hora que adoecer ou ele a família, tem os hospitais que tem 
os médicos que trabalha com o SUS e esse pescador terá direito pelo 
SUS, como também quando ele chega na idade de aposentar, ele 
aposenta por aquele talão daquela Colônia de pesca que ele tem, como 
também quando ele tem qualquer necessidade sobre doença, ou ele ou 
a família, e tem quatro meses da paralisação que é a época da piracema 
e que ele tem um salário, o seguro desemprego que ele recebe...A 
Colônia de Sento Sé, a Colônia não é de Quixaba,  essa Colônia ela 
tem mil e duzentos associados. De Quixaba existe uma faixa de uns 
trinta, trinta e pouco associados, homens e mulheres. 
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A necessidade de participação das mulheres na Colônia de Pescadores surge não 

como um movimento reivindicatório, mas, como uma necessidade em se incluir nos 

benefícios que ela proporciona. 

 Quando ela foi fundada, ela foi fundada diretamente, não existia 
mulheres, quase que não existia mulheres e ela foi fundada com mil 
pescador, muitos abandonaram e tal e fim......depois desse aspecto do 
seguro de desemprego aí passou-se a associar mulher  
 
 

‘Seo’ Dico participa tanto de organizações não-governamentais, quanto de 

organizações governamentais. Participar dos movimentos sociais é seu objetivo maior. 

O relato abaixo se refere a uma reunião que ‘seo’ Dico participou em Brasília sobre a 

psicultura no país. Nessa reunião ele fez valer o seu pensamento, como nos indica o 

depoimento a seguir: 

[em Brasília] Eu exigi do ministro, ele dizendo que tinha 
conhecimento que os mais necessitados era os menos servidos, e eu 
disse a ele que tinha gostado do que ele tinha dito porque já que ele 
era uma pessoa que tava entendendo que os mais necessitados era os 
menos servido, ele que estava no poder modificasse, colocasse na 
frente os que estavam atrás, se o direito era do pequeno, ele não 
desse ao grande, desse ao pequeno como ele estava dizendo que tinha 
conhecimento.  

 
 

‘Seo’ Dico divide o seu tempo entre a roça e as conversas de casa em casa, 

passando as últimas informações sobre as questões do povoado e a política local e 

nacional. Quando ele não vai de casa em casa, o povo vai a sua casa pedir informações, 

tirar dúvidas. A sua rotina, entretanto, é também estabelecida a partir de dados da sua 

memória coletiva, como vemos a seguir, 

[a roça] Eu tenho uma rocinha de chuva, de chuva porque perdi o 
motor, eu tenho uma roça de vazante mas o riacho secou, é na beira 
do riacho, o riacho secou, então não tem água, eu tenho outra roça de 
chuva que se torna na beira do asfalto, daqui é quatro quilômetro e aí 
o dia amanhece, eu tomo café e já estou indo à roça, fico até meio 
dia, fico até de tarde trabalhando por lá e a rotina é essa, a não ser o 
dia que eu não vá para roça, fico aqui só caminhando mesmo de casa 
em casa, discutindo idéia com os colega.  
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As alternativas encontradas por ‘seo’ Dico para administrar estão relacionadas às 

políticas de pequenos investimentos. Essas políticas, normalmente, não são 

incentivadas pela política oficial. A tática encontrada por ‘seo’ Dico é aproveitar as 

ocasiões para estabelecer sempre novas redes. 

 
[o trabalho nas associações] Administrar, aconselhar, procurar as 
linhas de crédito, procurar trazer cursos, tenho feito, tenho trazido 
alguns técnicos para fazer vários cursos aqui, curso de doce, curso de 
agrotóxico, cursos de corte e costura, curso de veterinário, tudo isso 
são a administração que eu me movo, vou lá, conquisto pelo SENAI 
e consigo e a gente vai, curso de tratorista, são essas coisas que eu 
tenho conhecimento, aí vou no SENAI, no presidente do SENAI de 
Sento Sé e aí busco aqueles recursos e quando o pessoal chega, eu 
passo a informação: olha, nós temos isso e isso e isso..  já marcou 
uma reunião que ele vem dá esclarecimentos sobre o BANCOP... 
 
 

Participar de várias redes significa tecer diferentes conhecimentos e ao mesmo 

tempo ter habilidade para desfazer os nós que ela apresenta. No caso dos 

financiamentos, é preciso compreender como funciona a estrutura monetária mundial. 

 
... o BANCOP é um Banco de Crédito ta vindo para região 
discriminado de prefeitura e de grandes empresários, vem 
diretamente só de pequeno agropecuarista, o pequeno produtor, só 
com pequeno empresário e não para o grande e nessa vinda ele me 
disse o seguinte: vai convocar todos os presidentes de associações, 
fazer uma comissão e a gente vai discutir esse BANCOP lá em 
Sento- Sé, o pessoal do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e vai 
vê as pessoas diretamente para fazer o esclarecimento o que significa 
o BANCOP...é ligado diretamente ao presidente da República e o 
Governo do Estado com o Banco Mundial, é ligado ao Banco 
Mundial, tem uma parte do Banco Central  

 
 

Para participar é preciso estar engajado e conhecer o modo como as 

organizações funcionam e as redes que elas estabelecem. Compreender esse modo de 

funcionamento garante a participação. 

 
[o financiamento das viagens] Essas viagens é o seguinte: quando a 
gente faz uma viajem dessa, existe um comitê e que ele organiza, a 
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Diocese, a CPT a Colônia, são esses órgãos que organizam o evento, 
já existe recurso pra esse tipo de coisa, cada viajem que a gente vai a 
gente tem que dá o nome com antecedência, eles passam fax e aí 
quando a gente chega lá o nome da gente já está lá, e se a gente não 
passar um fax adiantando o nome da gente, quando for na hora a 
gente nem vota...a gente tem que pagar tudo por conta da gente, é 
passagem, é dormitório, é bóia, é tudo, a gente tem que tirar do bolso 
e quando a gente participa que nem eu tenho participado, eu não 
dependo de nada, a empresa já existe, aqueles órgãos já fazem 
aqueles convênios, já existe um dinheiro pra esses recursos, pra gente 
fazer essa jornada...  

 
Estar presente, aproveitar as ocasiões, contribuir com as discussões e os 

encaminhamentos das propostas, fazem ‘seo’ Dico se sentir importante. Perceber as 

redes tecidas em cada momento garante o estabelecimento de novas redes e a 

possibilidade de tecer maiores e diferentes conhecimentos. 

...eu participo fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que eu não sou 
nada mas sou alguma coisa, eu represento, sou presidente da 
associação, eu represento a associação e represento a Colônia de 
pesca, de vez em quando a gente vai, eu vou sempre chamado pela 
Colônia, aonde eu ando eu apresento a Colônia, só que lá dentro dos 
eventos, lá se trata de todos eventos, quando a gente chega nesses 
eventos tem as repartições, cada um aquele grupo trata de um 
assunto, viu?  
 
 

As relações entre o local e o global, são questões que hoje fazem parte das 

discussões em que ‘seo’ Dico participa. A ALCA ( Área de Livre Comércio das 

Américas), foi uma das suas últimas discussões travadas nesses encontros. Pensar 

essas questões permite a ele compreender melhor o Brasil. 

[A ALCA] e o assunto da ALCA foi o seguinte é que tem uma parte 
dos exteriores e que tão querendo comprar uma parte do terreno aqui 
do lado do Maranhão e que tem um lugar de soltar os mísseis, então 
lá é uma área que tem condições de fazer todos os estudos e não 
atacar ninguém, então lá foi votado pra que não aceitasse vender 
aquela área né? E do outro lado, a explicação que o Brasil tem muita 
riqueza, inclusive a medicina o brasileiro já venderam tudo, quase 
toda a medicina, os paus de medicina pra o exterior, aonde o quebra 
pedra mesmo no Brasil tem muito, mas o Brasil não pode hoje lançar 
mão no quebra pedra pra fazer remédio nenhum porque ele já vendeu 
pro exterior, ele tem que aceitar. 
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4.4 – Reiventando a tradição: a procissão de São Francisco  

 
 

 

A procissão de São Francisco é um ritual que acontece desde a “antiga” Oliveira. 

É uma celebração organizada pela igreja católica, mas, não tem apenas o caráter 

sagrado, já que, entre as atrações dessa comemoração, estão as festas dançantes. Hoje é 

um grande marco na comunidade, integrando as diferentes comunidades residentes em 

Quixaba (Campinas, Traíra, Mundo Novo, Pau-a-Piquinho e Oliveira). Além de ser um 

momento de encontro com as pessoas que estão distantes. 

Segundo Silva et alii (2001), as diferenças culturais dos povoados relocados para 

Quixaba, causaram de início um certo estranhamento entre seus moradores, tanto que, 

os (ex)moradores de Campinas, se recusaram em deixar os seus santos na igreja dos 

(ex)moradores de Oliveira. Para tanto, construíram uma outra igreja católica, cujo 

padroeiro é São José. 

Com o passar do tempo, as culturas foram se integrando e hoje, todos participam 

de tudo. Há, no entanto, um destaque para a Festa de São Francisco, padroeiro de 

Oliveira (Quixaba). Esta festa é planejada e esperada durante todo o ano. Todos os 

investimentos feitos visam essa comemoração. 

       Foto 11 – Procissão do padroeiro do povoado 
       Quixaba, Sento Sé/BA  - Outubro/2003 
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O dia da procissão, que é o grande marco, é dia 04 de outubro, data em que se 

comemora o aniversário do Rio São Francisco. Contudo, as comemorações se iniciam 

dia 26 de setembro, que é quando acontece a primeira noite do novenário. Já neste dia, 

muitos “paulistas” já se fazem presentes no povoado, vêm todos os anos em uma 

excursão organizada por uma ex moradora do povoado. A viagem é feita em transporte 

clandestino. 

 

 

 

O sentido da festa tem se modificado ao longo dos anos, como veremos nas 

entrevistas: 

As lembranças e as comparações entre no meu tempo e hoje: 

A tradição da festa quando eu vejo a reza, quando eu vejo o festejo, 
quando eu vejo minha turma tudo reunida que eu mais ele aí, eu me 
lembro de tudo...porque acabou tudo, no tempo que nós morava no 
Oliveira velho, essa festa nossa era famosa, dona moça, era famosa, 
vinha gente do... não tinha essas burro aí dessas barracaiada que tá 
tendo hoje e era festa que...O festejo daí, hoje uma hora dessa nós 
tava com um sanfoneiro dentro duma casa agarrado dançando com a 
turma... uma hora dessa nós tava dentro dum salão aí dançando aí, o 
suor correndo e não tinha quem desse jeito, hoje as tais festas 
começa, só começa de onze horas pra diante, aí quando é três horas 
da manhã pára a festa, e foi festa aquilo ali? Umas danças tão 
ordinária que não tem quem pode...(seo Brás, 81) 
 

Foto 12 – Despedida dos festejos do padroeiro. Ônibus com destino a São Paulo. 
Quixaba, Sento Sé/BA  - Outubro/2003 
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... no meu tempo a senhora chegava na porta dum salão, com gosto 
você podia ficar assistindo num salão, assistindo o pessoal dançando 
dentro do salão, e hoje você chega na porta dum salão, você tem é 
nojo da imundície que tem, tem é nojo, eu mesmo hoje não chego 
mais perto dum salão pra eu vê, tenho muita raiva, eu gostava de vê a 
decência, a gente dançava ligado mas era decente, se existisse, 
chegar uma pessoa maldando dentro duma sala pra, ali eu ou ele nós 
tava de parte...(idem) 

 

A festa de São Francisco possibilita, sobretudo, o encontro entre as pessoas e a 

oportunidade de dar um passeio. Anualmente esse ritual é seguido. As pessoas que 

moram em outros lugares, principalmente em São Paulo, organizam as suas férias entre 

os meses de setembro e outubro, época em que os festejos acontecem. 

 

 

 

 

 
 
 
Eu nasci na Carpina né? e depois vim pra aqui, daqui fui pra São 
Paulo. É, por conta da barragem, aí daqui eu fui pra São Paulo. 
Porque aqui não tinha ganho nenhum, aí eu sempre tinha vontade de 
ir pra lá, aqui eu trabalhava também mas eu queria ir pra lá e 
consegui ir, estou lá, casei, tenho meus dois filhos, e tô lá, venho 
aqui sempre pra passear. (Preta, 38). 

   
 

O motivo maior desse ritual é o passeio, o encontro com os parentes. A tradição, 

portanto, está sendo reiventada, em decorrência das necessidades do presente: as festas 

Foto 13 – Idem. Visitantes levam manga da fazenda Bebedouro e farinha de  
mandioca na bagagem. 
Quixaba, Sento Sé/BA  - Outubro/2003 
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eletrônicas para os jovens, os encontros dos mais velhos, os passeios dos que estão 

distantes. 

O cotidiano de Quixaba é marcado pelas referências do passado, os “quadros 

sociais” da memória: os antepassados, os antigos vizinhos, os familiares e pelas 

necessidades do presente: criar um roçado, conseguir água, participar de diferentes 

atividades, estabelecer redes de conhecimentos, inventar possibilidades de 

sobrevivência, aproveitar as ocasiões para reivindicar, contribuir, cada um a seu modo 

com a história desse lugar. Essas contribuições se tornam dádivas porque circulam de 

forma interessada e desinteressada na comunidade e nutrem a memória coletiva, fonte 

organizadora da vida. 

Consideramos a memória coletiva, fonte organizadora da vida, porque embora os 

deslocados com a barragem de Sobradinho tenham sofrido transformações radicais em 

sua existência, o que vem sendo reconstruído a partir dessa memória tem orientado o 

modo de ser e de agir dessa população, permitindo que as lutas aconteçam e que novos 

horizontes sejam almejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110

Considerações finais 

 
 
Nas tribos primitivas, os velhos são os guardiões das tradições, 
não só porque eles as receberam mais cedo que os outros, mas 
também porque só eles dispõem do lazer necessário para fixar 
seus pormenores ao longo de conversações com os outros 
velhos, e para ensiná – los aos jovens a partir da iniciação. Em 
nossas sociedades também estimamos um velho porque, tendo 
vivido muito tempo, ele tem muita experiência e está carregado 
de lembranças...(Halbwachs apud Bosi, 1994, p.63). 

 
 

Afinal, como as memórias dos transplantados para Quixaba, influenciam as suas 

vidas? O que elas tem a ver com o presente? Exercem alguma influência no cotidiano 

dessas pessoas? Do que elas lembram? Como elas lembram? Foram as questões que 

me moveram. 

Parti das minhas impressões enquanto recordadora, não da mudança em si, mas, 

das memórias dessa mudança. Busquei situá-las nas produções acadêmicas acerca 

desse acontecimento. Encontrei alguns movimentos (de reação dos deslocados) que 

constituíram esse processo. Digo, alguns, porque com certeza, há muito ainda o que se 

revelar, como por exemplo, a questão agrária e ambiental. 

Sobre as lembranças dos deslocados, objeto deste estudo, procuramos as 

respostas nas próprias lembranças dessa população e na forma como elas lembram. 

Constatamos que além de ser um fenômeno social, a memória se constitui como 

prática social. O passado dos moradores de Quixaba é sempre reconstruído a partir das 

necessidades do presente (aqui-lá, hoje-antes), tendo como referência os quadros 

sociais da memória (todo mundo, os colegas, a família), mas, também, as ações e 

interações que se dão cotidianamente, nas invenções e nos estabelecimentos das redes 
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de conhecimentos e subjetividades, tecidas com as dádivas das palavras de cada um 

dos recordadores. 

Os momentos de lembrar, durante as entrevistas, foram sempre momentos de 

prática social, uma vez, que se constituíram em conversas, debates, interações e 

conseqüentemente construções e reconstruções da memória coletiva. Memória 

constituída também com as dádivas dos que se fizeram presentes durante as 

entrevistas, as suas lembranças e as suas palavras. 

Compreendemos que o passado e o presente, na percepção dos ribeirinhos 

deslocados, não se separam, fazem parte sempre do momento atual: “Esse povo que 

trabalha na serra, os índio brabo, é um povo diferente, esses anda comigo”, “todo 

mundo tinha uma rocinha na beira do rio... hoje você se vê num lugar desse sem ter 

aonde plantar”, “ hoje é só sentado o dia todinho... lá a gente acabava o dia, a noite 

ia caçar o peixe de...”. O passado é sempre reconstruído a partir das situações do 

presente. 

Essas lembranças têm como referência, os lugares de convivência dos 

ribeirinhos, o rio, as serras, as roças, os lameiros, e as pessoas dessa convivência, os 

colegas, os pais, os filhos. Mas, por outro lado, essa memória coletiva, faz e se refaz, 

cotidianamente, a partir da convivência com outras pessoas, com o acesso aos meios de 

comunicação de massa, com os benefícios do governo e nos meio sociais, com os 

conhecimentos que se tem hoje. 

Para reconstruírem as suas vidas, os ribeirinhos lutaram e ainda lutam, por uma 

melhor indenização, por melhores terras, por água de qualidade e abundância, pela 

tranqüilidade perdida, pela subsistência. Essas são as suas verdades e foram tratadas 

aqui dessa forma. A diferença entre a memória oficial e a não-oficial não está pautada 
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nessa questão, mas, no fato de que a primeira sempre esteve institucionalizada, 

demarcada e registrada nos documentos legais. 

Essa não é uma luta organizada, mas aproveitada nas ocasiões: reivindicações 

junto aos funcionários da CHESF, junto ao poder judiciário, nas conversas diárias, 

durante as entrevistas, nas invenções do cotidiano, usando táticas e astúcias presentes 

na memória coletiva. 

Para reconstruírem as suas vidas, os ribeirinhos também, acrescentaram às ajudas 

mútuas, de trocas e doações, as conversas mútuas, sobre as suas condições, 

alimentando assim a memória coletiva desse grupo e estreitando os seus vínculos 

sociais, através das lembranças do passado. Segundo Halbwachs, 

Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente 
sobre a nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa 
confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se 
uma mesma experiência fosse recomeçada, não somente pela 
mesma pessoa, mas por várias. (1990, p.25). 

 

As mudanças afetaram violentamente, a forma de viver dos ribeirinhos: a 

agricultura combinada (sequeiro-vazante), o tempo mais ou menos previsível (inverno-

verão), a organização do espaço (caatinga-molhado), as casas de taipa, porém, 

espaçosas, a criação solta, a convivência com os familiares. Foram ainda mais 

violentas porque não previram a participação dos atingidos. Eles não foram 

consultados e nem informados, apenas ameaçados, e no final ficaram sozinhos: “...mas 

depois que mudaram de lá pra cá, pegaram a gente botaram aqui aí depois abriu todo 

mundo e aí a gente ficou nessa aqui” O que possibilitou mais facilmente a relocação 

compulsória dos ribeirinhos foi o contexto político da época, determinado pela 

ditadura militar e pela pressão dos mandatários a nível local: “...olha, vocês tem que 
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sair porque é problema do governo Federal, ninguém pode dizer nada e a gente tem 

que aceitar...”. 

Por outro lado, todos esses saberes e (des) prazeres, ainda estão presentes na 

memória coletiva desse grupo, o que lhes possibilita reiventar o presente, com todas as 

adversidades: criar, colher e beber. 

Os benefícios da energia elétrica são questionáveis sim, porque não agregaram 

positividade às comunidades ribeirinhas. Mesmo com todo o “progresso”, essas 

comunidades estão cada vez mais pobres, não há o que comer, “...tudo é do arco da 

balança”. Outras forças, que não as da comunidade, atravessam o seu cotidiano: 

ninguém pode viver sossegado, porque se a pessoa labutou por dinheiro ele é mais 

perseguido do que os pássaro no mato”. 

A memória dos ribeirinhos é, pois, reconstruída no limite entre o antes e o 

depois, entre o passado e o presente e está presente não apenas no grupo, mas, nos 

corpos das pessoas que constituem esse grupo: nos olhos, nas mãos, nas palavras e na 

coragem de sempre querer lutar. 

 Essas marcas do passado contribuem com o estabelecimento de novas redes de 

conhecimentos e o aproveitamento das ocasiões, para assim reivindicar, contribuir 

cada um a seu modo com a história do lugar, oferecendo as suas dádivas, que 

alimentam essa memória coletiva, fonte organizadora da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 114

 
Caderno de fotos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos tiradas no povoado de Quixaba no período de 
julho de 2003 a fevereiro de 2004. 
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Ruas de Quixaba 
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Vista de Quixaba 
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Casas construídas pela CHESF 
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Casal de idosos sentados nas calçadas 
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Homens tecendo rede 
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Igrejas de São Francisco e de São José 
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Formas de cozinhar 
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Formas de cozinhar 
 
 

 
 
 

 



 123

Desmancha de mandioca 
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Desmancha de mandioca 
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Desmancha de mandioca  
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Abastecimento de Água 
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Açude (cheio e seco) 
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Transporte de passageiros 
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Borda do lago de Sobradinho 
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Acampamentos à borda do lago 
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Roças de sequeiro durante as chuvas de janeiro/2004 
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Procissão de São Francisco 
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Despedida dos festejos de São Francisco 
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