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RESUMO 

Em 1972, a Companhia Hidroelétrica do sã□ 
.. . , . , 

Francisco, subsidiaria da Eletrobras, começava a construir a 

Barragenv'Usina e o Reservatório de Sobradinho na Região Média' 

do sã□ Francisco. 

A Barragem, uma imensa muralha com uma 

extensão total de 13 km, represou um volume de água de aproxi

madamente 37 bilhÕes de metros cúbicos e formou um reservató-

A construção desta obra "revolucionou" to 

da a área em que foi implantada, não só nos seus aspectos eco

nômicos, como também sociais, culturais e juridicos. Na sua 

construção civil foram empregados, aproximadamente 25 mil ope-
, . , 

rarios, recrutados quase todos eles na area rural onde traba-

lhavam como pequenos agricultores, principalmente. 

O Reservatório submergiu quatro cidades 

importantes da região (Casa Nova, Sento sé, Pilão Arcado e Re

manso), dezenas de povoados e provocou a transferência de, 

aproximadamente, 70 mil familias para outros locais. 



Um grande trecho do rio sã□ Francisco de-
• 

- t sapareceu, virou um grande lago e a populaça□ que ali vivia 

deixou de ser ribeirinha, perdendo as ricas margens do rio, P.§!. 

ra viver quase que exclusivamente da agropecuária na caatinga 

e da pesca no lago. 

Este trabalho dissGrta sobre os efeitos 

da construção e implantação da Barragerrv'Usina e do Reservató

rio de Sobradinho sobre a estrutura sócio-econômica da citada 

região, apontando como causas principais as mudanças ocorridas 

na sua base produtiva. 

Mostra como uma sociedade adormecida se

cularmente se desperta repentinamente e se envolve num esquema 

produtivo onde as regras fundamentais são inteiramente diferen 

tes das existentes até então. Mais ainda, mostra a força com 

que o Capitalismo Moderno penetra e se desenvolve numa determ! 
, nada ares rural atrazada, subvertendo e· transformando toda a 

I • 
A • sua ordem socio-economica vigente. 

Baseado, acima de tudo, numa 
. ,.. . exper1enc1a 

vivida por seu autor, que foi um dos responsáveis pelo reasse� 

tamento populacional do Projeto Sobradinho, este trabalho tem 

o propósito de colaborar com todos os que trabalham com as po-



pulaçÕes rurais do Pais e que são, de alguma forma, responsa ... 

veis pelo seu desenvolvimento e bem estar. Não se trata de uma 

. .... . Tese, mas sim do relato de uma experiencia vivida e analisada 

do ponto de vista de um sociÓl□g□ rural. 



1 - APRESENTAÇÃO 

A idéia inicial deste trabalho surgiu 

como resultado da experiência pessoal vivida por seu autor du

rante 3 anos (1974, 75 e 76) como sociólogo integrante do Gru

po Social do CIRES - Centro de Implantação do Reservatório de 

Sobradinho (uma espécie de Departamento do Projeto Snbradinhn; 

da Companhia Hidroelétrica do são Francisco) e responsável pe

la transferência de milhares de familias residentes na área de 

inundação do Reservatório de Sobradinho. 

Lotado na sede municipal de Sento-Sé, 

o autor participou de todos os estágios dos trabalhos de reas

sentamentos e relocações populacionais deste municipio, atuan

do,também,em todos os outros envolvidos pelo Projeto: Juazei

ro, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e Xique-Xique. 

Contratado como sociólogo (registrado 

como Técnico Nível Superior Jr. I - a profissão ainda não ha
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via sido reguiamentada) em março de 1974, trabalhou na região 

até maio de 1976, desligando-se com o objetivo de fazer o cur

so de Pós-Graduação em Sociologia Rural, oferecido pelo Depar

tamento de Economia e Sociologia Rural da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de QueirÓz 11 ESALQ, em Piracicaba, Estado -

de sã□ Paulo.

, 
. Como 11 Tecnico de Campo11 o seu contato 

- , 

com a realidade foi muito grande, envolvendo-se na□ so com a 

execução dos Planos, como também com a própria população da 

qual participou como um membro efetivo�visto morar, durante to 

do o tempo em que foi funcionário da CHESF, na própria área do 

Projeto, em povoados e acampamentos, numa relação muito inten

sa com a vida natural e social local. 

Apesar de ter sido contratado para pa� 

ticipar dos trabalhos de trensferências quase três anos após o 

começo das obras do Reservatório, a sua atuação se deu em qua-· 

se todas as etapas e niveis do Projeto, pois em 1974 os traba

lhos do Grupo Social ainda se encontravam numa fase inicial, ' 

com pouquissimos casos de familias e povoados transferidos. A 

atuação do Grupo Juridico era muito mais intensa, as desapro

priações através das indenizações se davam com relativa rapi

dez, principalmente dos imóveis localizados na área do Cantei 

ro de Obras da Barragem. Exemplo, o caso do povoado de Sobra

dinho que, em 1972 já havia sido totalmente indenizado e trans 
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ferido. Assim é que o autor foi quem executou o cadastramento 

da população da sede Sento-Sé e de quase todos os povoados 

pertencentes a este município; fez a apresentação do Projeto 

Sobradinho à população local, autorizou as indenizações dos 

proprietários que por conta própria se transfeririam (o crité

rio oficial era o de que todo caso ''conta propria" deveria ter 

a aprovação do Grupo Social), atendeu a propulação em quase 

todos os casos especificas ou não às transferências, relocou e 

reassentou familias nos novos lugares, inclusive nas Agrovilas 

do Projeto Especial de C�lonização - Serra do Ramalho, do 

INCRA; acompanhou a reorganização dos novos espaços sociais, 

etc. 

Após quase 3 anos de trabalhos e, c□iP 
, 

cidindo com a epoca em que as comportas da barragem seriam fe-

chadas para dar inicio à formação do Reservatório de Sobradi

nho e os trabalhos de relocação e reassentamentos já estavam 

bem adiantados, o autor se afastou do emprego e da região com 

o intuito de desenvolver um trabalho téorico cujo objeto seria

os impactos sociais ocorridos na região de Sobradinho com a 

construção do grande reservatório e as transferências popula

cionais ocorridas. 

A importância do projeto Sobradinho e 

a necessidade de um estudo sociolÓgico sobre as questoÕes dos 

reassentamentos populacionais e das grandes transformações 
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ocorridas na �rea a partir da implantação da obra inicial do 

projeto que foi a construção da própria Barragem, despertou um 

grande interesse no autor levando-o à tentativa de elaborar es 

te estudo e, dessa forma, contribuir para o acervo dos conheci 

mentas sobre o assunto. Obras semelhantes foram, são e sera□ 

realizadas no Brasil pressupondo-se que, devido à grande expe-
A -

riencia acumulada pelas nossas instituiçoes oficiais, empresas 

particulares, técnicos de todos os niveis e disciplinas, tenh.ê, 

se chegado a alguma sistemática filosófica, política, técnica 

e cientifica definida (n;o definitiva) que, guardando as par

ticularidades de cada caso realizado, proporcione os melhores 

resultados aos novos projetos, não só nos seus aspectos fisi

cos, mas, sobretudo, sociais. 

Animado por uma idéia B munido de uma 

sistemática antes de tudo pragmática, o autor partiu, depois 

obter uma documentação técnica relativamente farta sobre o as

sunto-tema, para um trabalho de campo que se constituiu no es

tudo de casos executados e em execução, visitando várias bar

ragens onde foram realizadas transferências populacionais, ta� 

to dirigidas oficialmente como não, isto é, relocações pro-

prias resultantes de simples desapropriações indenizatórias. 

Neste intuito, esteve na Barragem 

ItaipÚ, Porto Primavera, Pedra do Cavalo, Boa Esperança e 

de 

va-

rias vezes em Sobradinho, acompanhando, nesta Última,□ proces-
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so de reorgani7ação sócio-econômico da região após a constru

ção da Barragem. Nos outros casos acima, além dos contactos 

institucionais, isto é, a nfvel oficial com técnicos das res-

pectivas empresas oficiais, ou não, que realizaram as obras, 

percorreu as áreas já ou a serem inundadas, colhendo dados c□.!:!, 

eretos e informações pessoais, através de entrevistas gravadas 

de pessoas e grupos, sobre os diversos assuntos relativos 

Sociologia das relocações e reassentamentos populacionais rea

lizados. O objetivo fundamental dessa metodologia foi o de bus 

car "in-loco", dados e informações variadas sobre o assunto

tema, a fim de provar que os resultados negativos dos traba

lhos de reassentamento e relocações realizados no Pafs são cau 

sados, acima de tudo, por uma filosofia polftica calcada em 

premissas ideológicas classistas em que os interesses fundamen 

tais, apesar de toda a camuflagem retórica, são os das classes 

dominantes da sociedade brasileira. Um exemplo é a grande de

fasagem entre os projetos e planos concebidos e a realização ' 

dos mesmos. As dificuldades, ou melhor, impossibilidades cria

das pelos proprietários das áreas rurais para que suas terras 

sejam indenizadas e posteriormente ocupadas pelas populações 

afetadas pelos projetos oficiais e a debilidade das atitudes 

governamentais revelam, antes de tudo, uma conivência politica 

própria dos interesses econômicos e ideológicos de determina-

das classes sociais do Pais. Os critérios indenizatórios sao 

outro exem�l□: só é considerado proprietário aquela pessoa p□_E. 

tadora de tftulo de propriedade registrado em Cartório, mesmo 
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que a terra a�pertença de fato e venha sendo por ela explorada 

há muitos anos. Caso contrário será conceituada e cadastrada 

como não proprietária e assim excluida de qualquer indeniza-

çao. 

Sobradinho é um exemplo desse crité-
, ' < rio, a CHESF so pagou a terra aqueles que apresentaram titu-

las de propriedade, no caso uma mLn□ria insignificante em re

lação ao total da população rural que alÍ trabalhava. 

~ 

Entretanto, este plano de trabalho na□ 

se concluiu como fora pretendido e a razão principal disto fo

ram as dificuldades financeiras enfrentadas pelo seu sutor pa

ra dar continuidade aos trabalhos de pesquisa. Beneficiado ini 

cialmente para uma bolsa de estudos cedida pelo CNPq, dela viu 

se privado 18 meses depois, justamente no periodo mais impor-
. 

" 
tanta do seu trabalho, o das viagens as barragens em estudo, 

principalmente a de Sobradinho, objeto principal deste traba

lho. Apesar disto, esteve várias vezes na área do reservatório 

de Sobradinho, tentando acompanhar de perto alguns aspectos im

portantes do processo de transformações sÓcio-econÔmicas □cor-

ridas na área como consequência da formação do reservatório. 

O trabalho aqui apresentado longe es

tá das pretensões iniciais de seu autor, a velocidade dos fa-

tos e das transformações ocorridas na estrutura 

06 
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ca da região do lago de Sobradinho foi tão alta que ultrapas

sou os limites da sua observação empírica. Teria sido necessá

rio uma longa permanência na região, num contacto intenso e 

duradouro com o objeto observado para que fÔsse possível cap

tar, entender, analisar e descrever todo o processo de reorga

nização estrutural por que passa a região após o enchimento do 

reservatório. 

Isto foi impossivel devido, principal

mente, a falta de recursos financeiros, mas, também, de tempo 

necessário para tal empresa. Alem disto o tamanho da região e 

da população envolvida com o projeto Sobradinho é tão grande 

que um só pesquisado� seria incapaz de dominá-las sÓzinho, ne-

cessitando uma equipe de pesquisadores para ajudá-lo. A 

lação atingida pelas águas do Reservatório de Sobradinho 

de aproximadamente 11.800 familias (70 mil pessoas) e a 

000!1-

foi 

area 

do reservatório na sua cota máxima tem L�.214 Km2 • Ou mais ain 

da na cota 400 m, a chamada "cota de segurança" que determina 

uma imensa faixa de terra envolvendo o reservatório dentro da 

qual foram retiradas milhares de familias. 

A partir de 1982 o autor na□ voltou 

mais a área de Sobradinho, por motivos financeiros, principal

mente. Desta época aos dias atuais muita água correu sobre as 

comportas da barragem enquanto nas margens do grande lago a 

sociedade humana local entrava numa verdadeira abolição sócio-
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econ�mica, num processo não só de adaptação ecológica como 
,,., . também de reorganização estrutural, tanto a nfvel 

quanto cultural, social e politico. 

economico, 

Por uma simplificação metodológica o 

objeto deste estudo - o Reservatório de Sobradinho - foi redu

zido em su� magnitude territorial, isto é, dos seis municipios 

. ' .atingidos pelas águas e envolvidos no Projeto só o mun1c1p10 
, , 

de_Sento-Se ja foi estudado, analisado e descrito com desta-

que, neste trabalho. Teria sido impossível realizar um estudo 

de todos os outros municfpios por uma só pessoa (no caso o au

tor), devido não só ao tamanho da Área de Inundação do Reser

vatório (4.214 Km2), como também da Área de Influencia do Re

servatório muitas vezes maior que 8 orimeir2� (Por ÁreR rle T_

nundação do Reservatório entende-se aquela ocupada pelo Reser

vatório na sua cota máxima, no caso 392,5 m. Nesta altura o la 
, , 2 ~ 

go atingira uma area de 4. 214 Km com um volume de 37 bilhoes 

3 , , 
de m de agua. Entretanto, inclui-se a esta area uma outra de-

terminada pela cota 400 m, chamada de 11Segurança 11 , que a ampli§_

, ra enormemente. Esta longa e larga faixa de terra que envolve 

o lago na sua cota máxima, em princípio seria inteiramente 

despovoada, isto é, por Decreto Federal proibida de qualquer 

utilizaç�o que não fosse da própria CHESF, ou orgãos oficiais. 

Entretanto isto não ocorreu, sendo este assunto um dos 

deste estudo. 
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Por Área de Influência do Reservatório 

�ntende-se aquela sujeita às mais variadas influências que 

Reservatório infundirá à região. Os seus limites fisicos 

existem marcadamente) 

-D 

na□ 

Àssim foram suprimidos os • < • municipios 

de Juazeiro, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e Xique-Xique.E.!:!, 

tretanto, a redução deste universo não causará, neste traba

lho, nenhum prejuizo, pois a homogeneidade da região em que 

estão incluídos todos estes municípios é muito grande, sob to

dos os aspectos: hidrográficos, climáticos, sociais e econômi

cos. Fora os aspectos quantitativos, todos os outros poderão 

ser projetados com grande similitude, quase sem nenhuma perda 

analítica, econômica ou sociológica principalmente,_ f evidente 

que existem diferenças particularizadoras a cada caso, mas na□ 

serão estas que interessarão a este estudo e sim, as semelhan-

ças generalizadoras. O principio fundamental que guiou esta 

posição metodolÓgica foi a de que as estruturas sÓcío-econÔmi

cas dos municípios envolvidos pelo Projeto Sobradinho sao idên 

ticas e que a análise de um só Sento-Sé (o maior de todos), s� 

ria o suficiente para a elaboração de um estudo visando todo 

o Reservatório de Sobradinho. No decorrer deste trabalho apre

sentaremos sempre elementos sócio-econômicos de todos os mu

nicipios, com o intuito de corroborar esta metodologia e pro

var que, se houver prejuizos, não foram significativos do pon

to de vista analítico. 
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jZ - METODOLOGIA 

� base metodológica deste trabalho foi 

o levantamento empírico dos seus dados. Não só num período em

que o seu autor trabalhou como funcionário da CHESF, como tam 

bem em diversas viagens que fez à área do reservatório de So

bradinho após o seu enchimento. Desde antes do fechamento da 

barragem, ocorrido em junho de 1976, até 1982 foi feito um a

companhamento local do processo de reassentamento da população 

do Município de Sento-Sé, principalmente da sede municipal e 

dos principais povoados: Américo Alves, Brejo de Dentro, Bre

jo de Fora, Algodoes, Piri, Riacho dos Paes, Tombador, Itape

ra, Aldeia e outros. A observação maior recaiu sobre os aspec-
,., .. ~ 

tos economicos, principalmente aqueles ligados as alteraçoes .9. 

corridas no modo de produção, isto é, no conjunto das forças 

produtivas e das relações de produção locais. Neste caso a aná 

lise estatística quase é nula, as impossibilidades fisica (tem 

po), humana (sÓ o autor pesquisando, sem nenhum auxiliar) e fi 

nanceira (a pesquisa foi financiada pelo próprio autor) leva-
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ram a execlusão das análise quantitativas. SÓ em alguns casos 

as teremos e os dados utilizados foram tomados de fontes alhei 

as, principalmente dos Projetos e Relatórios oficiais, ou de 

poucas coletas feitas pelas pesquisas da CHESF. 

Por essa falta este trabalho parecera 

pouco cientifico, mas não perderá o seu valor analitico pois a 

sua fundamentação recairá sobre uma realidade concreta onde o 

elemento principal� o homem e a sua atividade vital: a produ-

çao. 

Este trabalho está composto de 

partes que se completam em seus aspectos históricos, 

três 
A • econom1-

cos e sociais. A primeira apresentará a região de Sobradinho 

como era antes da implantação da Barragem. Não se aprofundará 

na sua história mas tentará reconstitui-la no que for fundamen 

tal, isto é, como a área foi ocupada, o modo de produção pred.E!_ 

minante nos divsrsos periodos da sua ocupação e as culturas 

dai resultantes. Relatará também um pouco da história da Bar

ragem de Sobradinho, da polêmica em torno à sua construção, da 

sua necessidade e, principalmente, dos efeitos que o Reservató 

rio traria aos seus meios ambientais: fisicos, biológicos e só 

cio-econômicos. Para tal estudo o procedimento metodolÓgico 

principal foi o bibliográfico; recorreu-se a uma literatura 

afim e á documentação periodica de alguns jornais como, por 

exemplo, o 11 Estado de são Paulo" e "Jornal da Tarde". 
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A segunda parte relatará a implantação 

do Reservatório de Sobradinho e o começo das grandes mudanças 

estruturais ocorridas na área que coincidem com a data do come 

ço da construção da Barragem em 1972, relatando os primeiros 

passos dados pela CHESF nos processos de desapropriação imobi-

Iiária e de reassentamento populacional. Não terá um limite 

final pois se confundirá com as fases posteriores à construção 

da Barragem; fechamento das comportas e formação do Reservató 

rio. A caracterização de "segunda parte 11 é metodolÓgica, ser

viu para identificar um período importante quando foram feitas 

as grandes construções com� a da própria barragem, das novas 

sedes municipais, povoados, estradas, açudes, pontes etc. Foi 

a "fase do dinheiro", como ficou batizada, das indenizações,"� 

judas de custo", grandes negócios, desenvolvimento do comer-

cio, especulações imobiliárias, grilagens etc�; em que a popu

lação se enganja praticamente no mercantilismo, onde tudo está 

subordinado ao comércio, o interesse ao lucro e ao ganho; em 

que, acomodada a uma atividade produtiva praticamente de su

bsistência a população vê-se, da noite para o dia, atirada nu

ma estrutura onde as novas relações de produção nada,□u pouc� 

têm a ver com as tradicionais, onde o dinheiro passou a ser 

"a coisa mais importante''· Esta fase nós a limitaremos em seu 

extremo final, no dia da destruição da ensecadeira que circun 

dava as obras da Barragem e do retorno do rio são Francisco 

ao seu leito antigo, agora já interceptado pela Barragem: 26 

de junho de 1976. 
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A terceira parte começa nesta data; 

quando o rio são Francisco já represado pelo fechamento das 

comportas da Barragem começa a acumular seuas águas dando ini-

cio ai ao grande Reservatório de Sobradinho. Um novo ( per1odo 

então se abre, dando continuidade aos outros dois, mas marcan

do profundamente os limites de um novo estágio na história da 

região. A partir dai as relocações e os reassentamentos 

lacionais são ativados, a produção agrícola alterada (já 
, 

se planta mais nas margens do rio, na vazante, mas so na 

tinga) as novas roças plantadas; a pesca, a caça, o lazer 

popu-

na□ 

caa-

enfim toda a vida começa a ser modificada e exercida dentro de 

novas medidas. A reestruturação da sociedade se delinea apre

sentando, antes de tudo, uma forma nova de produzir e distri

buir as suas riquezas. 

A metodologia de estudo destas três 

partes expostas foi, como se disse antes, a da observação empi 

rica, da participação efetiva do autor no local onde se deram 

os fatos e os fenômenos descritos neste trabalho. 
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3 - O RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO 

O Reservatório de Sobradinho está loca 

lizado na região media do rio são Francisco, ocupando um tre

cho do rio que começa marcadamente na Barragem de Sobradinho e 

termina de uma forma difusa no Município de Barra - Estado da 

Bahia, localizado a aproximadamente 400 Km a montante da Bar

ragem, implantada no Municipio de Juazeiro, Estado da Bahia, a 

50 Km da sua sede municipal. O seu nome vem do próprio local, 

um pequeno povoado chamado Sobradinho ou de uma pequena queda 

d 1 água famosa pelas dificuldades em ultrapassá-la fluvialmen

te, principalmente nos periodos de seca quando o rio diminuia 

o seu volume e os seus "caminhos" tornavam-se mais estreitos e

rasos. Nestas �pocas subir as "corredeiras'' era uma verdadeira 

"arte 11 principalmente para as m�dias e grandes embarcações co

mo, por exemplo, os famosos barcos de passageiros, sã□ Francis 

co, Benjamin, Presidente Wenceslau, e outros. Muitas vezes 

eram utilizados os guinchos destas embarcações para que os mes 

mos pudessem subir as corredeiras de Sobradinho e se chegou 
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�té fazer uma pequena eclusa para solucionar o problema, mas 

esta foi destruida na primeira cheia, antes mesmo de concluí

da. Sobradinho era também chamado 11 Curral 11, designação mais c-9. 

mum dada pela população ribeirinha a este tipo de acidente, 

principalmente pelos barqueiros, pela sua semelhança aos cur

rais de gado onde só existe uma passagem: a porteira. 

( ( Ai,neste local marcante, foi construi-

da a Barragem, uma imensa obra com uma extensão total de bar

ramento de 13 Km, dos quais 8.207 metros de barragens e diques 

e 4.893 m de estruturas e serras incorporadas. No começo seria 

somente uma barragem, com a finalidade precipua de represar 

água e manter, a jusante, a regularização plurianual do rio 
H 

- f 3 , • Sa□ Francisco com vaza□ minima igual a 2.060 m /s necessar1a 
' ~ . a manutençao da usina de Paulo Afonso e suas quatro unidades 

geradoras. Depois, maio 1974, o projeto da usina voltou a ser 

considerado e decidida sua construção. Uma das razões desta me 

dida foi a crise mundial de energia e a reformulação do progr.ê. 

ma brasileiro de uso de combustíveis. O projeto foi então exe

cutado e construido uma usina de seis unidades hidrogeradoras 

com capacidade instalada de 1.050.000 KW para uma produção mé

dia anual de 3.800.000.DDO KW /h, que, além de acrescer a ca

pacidade de oferta de energia elétrica para o Nordeste, passou 

a ter uma importância muito grande na interligação dos sitemas 

Norte e Nordeste com linhas do 500 Kv que interligarão Tucu-

rui, Boa Esperança, Sobradinho, Itaparica e o complexo de usi-
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nas de Paulo Afonso., 

, 

O seu projeto e antigo e em 1961 qua.!2 

do era Presidente da RepGblica Jânio Quadros,foi assinado um 

documento autorizando a construção da barragem redigido nos se 
,.. . . guintes termos: 11Ativar Tres Marias, regularizando os pagame.!2 

tos e apressando as obras. Autorizo a recuperação e transferên 

eia do equipamento de Três Marias, à medida que for liberado, 

para Sobradinho e aprovo o plano de trabalho para a construção 

desta barragem, cujos trabalhos preliminares, inclusive· cons

trução do acampamento, aprovo também 11 • (D Estado de são Paulo-

24/ li/ 61). Explicando o que seria a barragem o Sr. Dalmo Pontu

al, Superintendente da Comissão do Vale do são Francisco 

CODEVASF, declarou: 11A grande barragem a ser construfda no rio 

sã□ Francisco faz parte de um conjunto capaz de transformar o 

panorama geo-econÔmico do Vale, hoje semi-árido, numa das áre

as mais produtivas do Brasil 11 (D Estado de sã□ Paulo, 25/ 4/ 61). 

A construção da obra foi muito polemi

zada, sob todos os aspectos: desde os econômicos até os soci

ais. várias correntes de opinião (e interesses) se mobilizaram 

para defender a sua construção,ou nã� e a discussão deixou de 

ser exclusiva daqueles que decidiam,ou não, a sua construção p� 

ra "cair na boca do povo11 • A profecia do Conselheiro de que o 

"Sertão vai virar mar", já há muito difundida popularmente na 

região, voltou à tona, passando a ser uma ameaça principalme.!2 
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, 

te para aqueles que viviam nas margens do rio nos . ' . mun1cip1os 

de Juazeiro, Casa Nova, Sento-Sé, Remanso, Pilão Arcado, e Xi

que-Xique. 

Mas o tempo passou e as Obras na□ come 

çaram. Então em fevereiro de 1972 um novo decreto foi assina

do, desta vez pelo Presidente Emilio G. Mediei autorizando a 

Companhia hidroel�trica do são Francisco - CHESF "a proceder ' 

ao aproveitamento do potencial energético do rio na região de 

Sobradinho". 

Desta vez era verdade, as obras de im-

plantação do ''canteiro de obras" foram iniciadas em junho 

te mesmo ano, marcando o começo de uma nova era na região 

dia do rio são Francisco. 

des 

me-

As obras da Barragem de Sobradinho na□ 
, r 

sera o assunto principal deste trabalho, entretanto alguma ana 

lise recairá sobre os seus principais aspectos sociais e poli

ticos visto a grande importância que o tema apresenta. 

Para se construir uma barragem do por

te de Sobradinho é preciso uma mobilização imensa de multiplas 

espécies que vão desde os financeiros até os sociais, passan

do pelos fisicos e biológicos. Entretanto os problemas mais di 
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ceis de serem resolvidos para a sua construção são os de carac 

teres políticos. Inicialmente é impossível se dizer qual o sen 

tido principal e verdadeiro da obra: se político ou econômico; 

se houve,ou não, um sentido econômico verdadeiro ou se este não 

adveio artificialmente de um outro maior, o político. A ques

tão fica sempre em suspenso. Reconhecemos que 1
1em Última ins-

tância 11 prevalecem . � . os interesses economicos dos grupos mais 

poderosos, mas esta lÓgica no Nordeste não funciona com tanta 

evidencia quanto parece ter. Apesar de toda a força do capita

lismo moderno, principalmente dos seus setores industriais e 

financeiros, este não conseguiu obter plenamente, nesta re-

gião, a hegemonia política tão necessária ao seu desenvolvi-

menta. As razões disto são profundas e complexas, mas passam 

inquestionavelmente 
, 

por aquela que e prevalecente na estru-

tura sócio-econômica nordestina, que é a força das oligarqui

as rurais oriundas�assentadas, principalmente, nos grandes la

tifúndios, na monocultura de alguns produtos agrícolas como o 

da cana e algodão e,na pecuária. 

A história da construção da Barragem 

de Sobradinho, aasim como a de muitas outras obras importan

tes no Nordeste, foi profundamente marcada pelo jogo de poder 

e interesses das classes dominantes nordestinas, haja visto o 

tempo de concepção do seu projeto (meados da década de 1950) e 

o começo das suas obras que aconteceu devido às circunstâncias

especiais em que vivia o País em relação ao seu consumo de e-
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nergia e combustiveis e, ao autoritarismo politico dos anos 70, 

sob a presidência do General Emílio G. Médici. A força do Po 

der Executivo, tão marcante na vida brasileira depois do gol

pe militar de 1964, sobrepujou todas as discussões em torno 

da construção da barragem prevalecendo, no caso, os interes-

ses das grandes empresas construtoras tão influentes (é sabi

do a participação significativa de diversos personagens do Go

verno Federal nas construtoras, em cargos de presidência e di

retorias) e das indsutrias afins como, por exemplo, de cimen

to e ferro. 

É irrefutável a argumentação da neces

sidade crescente de energia elétrica para o Nordeste brasilei

ro e das vantagens do anroveitamento hidráulico dos noSSOE'

rios, no caso o são Francisco. Apesar do fraco desenvolvimento 

relativo da região a demanda de energia elétrica aumentou mui

to nos Últimos anos, principalmente em decorrência do cresci-
, 

manto dos principais centros urbanos, motivados, como e bem 

sabido, pelo grande êxodo rural. Outra razão, muito 

foi a extensão do fornecimento de energia elétrica às 

positiva, 
, 

areas 

rurais, ou melhor, às pequenas e medias cidades do interior 

dos Estados nordestinos. Com a crise do petróleo tornou-se im

periosa a necessidade de substituir as fontes geradoras de e

nergia movida a combustivel liquido, principalmente a Óleo die 
' 

. 
, . sel, por aquelas a força h1draul1ca. Em dez anos, de l976 a 
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1986, a perspectiva de aumento do potencial instalado no Pafs 

será de 32 milhÕes de KW, isto é, passará de 22 milhÕes para 

54 milhÕes de KW. No Programa de Ampliação Energética do Bra

sil 1974-1979 construia-se ou ampliava-se as seguintes usinas 

hidroelétrica no Brasil: Casca III, Cachoeira Dourada, são Si

mão, Ilha Solteira, Assis Chateaubriand, Água Vermelha, Capiv§!_ 

ra, ItaipÚ, Salto Osório, Salto Santiago, Foz de Areia, ItaÚ

ba, Promissão, Paraibuna, Marimbondo, Itumbiara, Pedra, Sobra

dinho, Itaparica, Paulo Afonso IV, Moxotó, Pres. Castelo Bran-
< , , 

co, Tucuru1, Curua-Una e Coaracy Nunes. Hoje este numero au-

mentou apesar da diminuição das obras públicas provocada pela 

politica recessiva adotada pelo atual Governo Federal, mas tu-
- < .. 

do indica que muitas outras sera□ construidas, a medida que a 

demanda nacional de eneTqia elétrica aumente. aproveitando r 

grande potencial hidroelétrico da rede fluvial brasileira. 

Em quase todos estes casos houve a fo_E. 

mação de reservatórios mas em alguns as instalações de usinas' 

vieram posteriormente, como ampliação do projeto inicial que 

era de represamento dos rios como forma de regularizar pluria-
~ .. 

nualmente as suas vazoes e fornecer, a jusante, um volume de 

água sempre constante necessário a manutenção de algumas usi -
, 

nas. Sobradinho e um exemplo deste caso, inicialmente seria so. 

mente um grande reservatório com o objetivo de regularizar o 

curso do rio são Francisco e fornecer água suficiente para as 
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, . usinas de Paulô Afonso, ampliadas varias vezes. 

Como consequência da formação destes 

reservatórios, grande áreas territoriais foram submersas inun-
r 

• dando, na maioria dos casos, varias cidades, povoados, fazen-
~

das etc. e exigindo, desta forma, a execuçao de grandes obras 

de reconstituição ambiental, fisica, biológica e social. 

Ao presente trabalho interessará exclu 

sivarnente esta parte social, apesar de reconhecer a importân

cia de todas as outras devido à interrelaçã□ profunda que exis 

te entre o homem, a sua maneira de produzir, sua cultura e 

psicologia e o meio fisico-biolÓgico em que está situado. En

tretanto esta afirmação não redunda na de que o modo de produ

ção dominante em urna sociedade é determinado pela sua geogra

fia; mas sim, a de que esta influencia profundamente na sua 

formação e história. Mais adiante mostraremos como mudou a vi-

da na regia□ de Sobradinho em decorrência do 

do rio e o surgimento de um grande lago. 

2,1 

desaparecimento 



4 - AS OBRAS DA BARRAGEM DE SOBRADINHO E O SEU ACAMPAMENTO 

.Apesar de ter sido um Gnico projeto, 

Projeto Sobradinho, as suas obras se dividiram nftidamente em 

duas esp�cies: a primeira a da construção da barragem/ usina; 

a segunda a de implantação do reservatório, objeto principal 

, , * " • 

deste estudo, devido ao seu caracter socio-economico, que se 

traduz, principalmente, nas relocações e reassentamentos popu

lacionais e na reestruturação de toda a sociedade locale Esta 

distinção, entretanto, não isola estas partes inteiramente co-

mo parece à primeira vista, as obras de construção da 

gem / Usina de Sobradinho tiveram uma influência muito 

na área do reservatório sob todos os aspectos. Ela foi o 

cio de todo o Projeto e causadora de um grande impacto 

Barra

grande 

• < 

lnl-

sobre 

toda a estrutura sÓcio-econamica local. O primeiro grande im

pacto foi a criação de um mercado de mão-de-obra local que 

atraiu um grande contingente de trabalhadores, principalmente 

de origem rural. Mesmo trazendo de fora um nGmero muito grande 

de trabalhadores, as companhias empreiteiras e ·  sub-empreitei-
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ras, principalmente, contrataram trabalhadores rurais da re

gião, a maioria absoluta deles enfrentando, pela primeira vez, 

a condição de oper�rios de construção e recebendo salários. SÓ 

na construção da barragem foram empregados aproximadamente 10 

mil trabalhadores, havendo épocas em que este número crescia 

ou decrescia, a depender dos estágios da obra e do seu crono

grama. O recrutamento dos trabalhadores era muito variado e 

normalmente ficava ao encargo de diversas pequenas firmas qua

se todas ilegais, isto é, sem registros. Na verdade nem firmas 

eram, mas sim o negócio de algumas pessoas que comercializavam 

mão-da-obra vendendo-as, como qualquer outra mercadoria, num 

grande mercado que era a Barragem. Foram feitas inúmeras denÚn 

cias sobre estas arbritariedades trabalhistas, mas nunca qua! 

quer providência foi tomada. O interesse maior o da construção 

da Barragem e qualquer reclamação sobre os seus métodos, quan

do não fossem de engenharia, era negligenciada e esquecida. Os 

recrutadores faziam verdadeiras "Bandeiras" pelo interior dos 

estados vizinhos à obra, quanto mais longe fossem buscar os 

trabalhadores mais aceitação tinham estes pois partia-se de 

um principio, aliás comum a estas obras, de que, quanto menos 

ligado familiar e culturalmente a uma região estiver o traba

lhador melhor desempenho terá este no seu trabalho e, conse

quêntemente, maiores lucros dará ao seu empregador. Deslocados 

de seus contextos sócio-econômicos originais o trabalhador 

atirado violentamsnte num outro inteiramente novo, como o acam 
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< pament□ construido pela empresa que pertence, ou daqueles or� 

ganizados espontaneamente nas periferias das obras, caracterl 

zados pelos s�u desordenamento e pobreza e conhecidos como as 

famosas 11vilas misérias", tão comum à vida brasileira, princl 

palmente às grandes obras que se realizam no Pais. 

D acampamento de Sobradinho foi pro

jetado e construido pela CHESF com o objetivo de abrigar os 

trabalhadores da Barragem e posteriormente o seu pessoal de 

manutenção e operação. Sua concepção é marcadamente classist� 

a partir da prÓrpia distribuição das suas 11 vilas 11 e das carac 

terfsticas das suas instalaç�es. Consta de tr�s 11vilas11 , a 

Santana, a são Francisco e a são Joaquim. A primeira era, no 

tempo das obras, 8 vila dos 11 DoutoTes 11 � r.1quel:::i destin;::iri:=l aC1c::i 

técnicos de nivel superior da CHESF ou empresas empreiteiras, 

como a Hidroservice, Montreal, Servix Engenharia e outras. E� 

tá a tr�s quilometras da vila são Francisco, isolada de todo 

o movimento da obra e dos serviços de manutenção do acampame�

to como, por exemplo, o banco, supermercado, posto de gasoli-

na, farmácia etc. O Único equipamento alheio ao seu aspecto 

residencial é o hotel e o restaurante. Alem desses só os de 

utilização da sua própria população como o clube, o cinema e 

a igreja. As casas, isoladas, são de Ótima qualidade com 3 a 

4 quartos, quintais, garagem e sistema de ar condicionado. Ne 

nhuma taxa era paga: aluguel, água e luz, tudo de graça, e as 
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�axasde lazer, como cinema, eram apenas simbólicas. A Vila 

foi preparada com esta filosofia, a de oferecer toda a comodi 

dade e economia possível aos seus moradores, a fim de compen

sar a vida que levavam ali, longe dos seus locais de origem e, 

presumivelmente, do conforto das grandes cidades. A vili San

tana hoje é habitada por um pessoal de vários níveis, por-to

dos aqueles responsáveis pela manutenção e operação da barra 

gém / usina. 

�eguindo, hierarquicamente, vem a vi

la são Francisco, ocupada por um pessoal de vários niveis,mas 

predominantemente médío. Ali estavam, na época da construção, 

os técnicos de nível msdio, o pessoal de escritórios, motori� 

tas da CHESF etc. Nenhum técnico ou nível suoerior morava a-
, . li, as casas eram geminadas, dois quartos no maximo e sem 

quintais. E mais o Centro Comercial, o Terminal Rodoviário, 

posto de gasolina, hospital, banco, supermercado, escolas,ca� 

xas d 1 água, escritórios e o restaurante da Servix Engenharia 

onde faziam as refe�ções os seus seis mil empregados. Tudo e

ra bem mais modesto do que na vila Santana, mas a v�da social 

era muito mais intensa e agitada. 

Essas duas vilas ficam dentro de uma 

grande área cercada,com uma Única entrada controlada por uma 

guarita com guardas vigilantes. Não havia controle de entrada 
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ou saída mas u111a proteção ao seu espaço e popu.tação. 

A terce�ra vila é a são Joaquim, a 

vila dos trabalhadores comuns, dos peões de obra, do salário 

mínimo, daqueles que· fora o e111prego não tinham nemhuma rega -
,

lia extra, que pagavam o aluguel, a luz e a agua, moravam nos 

barracos de madeira, nas casas de taipa cobertas de palhas, 

latas e papelões. A vila era aberta, isto é, não era como as 

outras, controlada pela CHESF; ali qualquer pessoas poderia 

construir a sua casa ou estabelecer o seu ponto comercial ou 

industrial sujeitando-se exclusivamente às regras locais. Não 

tinha qualquer tipo de.pavimentação, o abastecimento d 1 água 
~ 

na□ era residencial e os serviços quase todos eram prestados 

por particulares. A terra era prirriedade da CHESF e a cessão 

dos lotes para edificação das residências, pontos comerciais 

ou industriais feita pela Companhia, através de um escritório 

local. Um funcionário da empresa era o 11 prefeito 11 , o rasponsi 

vel pela adm1n.1straçã□ dos Se,:rviçbs públicos e da manutenção 

da ordem local. Apesar de ser uma vila acampamento, tounau-se 

uma verdadeira cidade, chegando a ter mais de 15 mil habitan

tes, a maioria pessoas que não trabalhavam como empregados na 

obra da barragem mas que ali se fixaram, temporariamente, vi

vendo de uma economia quase que totalmente dependente dos as

salariados das construtoras. Pessoas de diversos lugares para 

ali se dirigiram, muitos veteranos neste tipo de vida, vindos 
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qe outras obras de barragens e preparados para dalÍ se muda-

r quando as obras terminassem, os trabalhadores barrageiros 

fossem disperisados e o dinheiro, oriundo dos seus salários,p� 

rasse de circular. 

A partir de 1977 a parte de repres�

mento da barragem estava pronta, o rio já represado, e come

çavam as dispensas em massa. Os acampamentos começaram a se 

esvaziar, levas de pessoas a abandonar o local, a circulação 1 

de dinheiro diminuir, o comércio e os serviços a declinar._En 

fim, o organismo-social local começou a se retrair sob todos 

os aspectos até chegar a um ponto de equilibrio em que se de

finiu uma estrutura sÓc.Lo-econÔmica be_m distinta daquela que 

a caracterizou na época de construção da Barragem/ Usina. A 

vila Santana foi deselitizada e pessoas de diversas classes e 

camadas sociais ali se estabeleceram. A vila sã□ Francisco se 

esvaiou, a maior parte das suas casas foram desocupadas, o co 

mércio mingou fechando vários estabelecimentos, só ficando 

aqueles que resolveram não partir e viver do pouco que a nova 

realidade econômica lhes oferecia. A cena urbana atual é deso 

ladora, revela antes de tudo um desperdicio e suscita a d�vi

da de que se esta forma de planejamento, isto é, fazer gran

des acampamentos como o de Sobradinho, é a mais correta e eco 

nomica. 
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Qa vila sã□ Joaquim, conhecida popu-
( , 

larmente como Cai Duro (o nome em si ja a caracteriza muito 

bem) o quadro fisico-social que ficou foi o mais chocante po.§_ 

sível. A primeira impressão que se  tem é de que a cidade foi 

parcialmente destruida por alguma catástrofe (guerra ou terre

moto), restando apenas uma pequena parte dos seus edificios e 

habitantes. 

A sua decadência começou praticamen-

te a partir de 1977 quando as obras da barragem começara� a 

declinar e diminuir o nGmero de operários. Consequentemente o 

volume de dinheiro circulável diminuiu muito provocando uma 

grande depressão na economia local, principalmente no 

cio. Os bares e boites foram os primairos a sentir o 

comer-

tranco 

das demiss5es em massa. A clientela numerosa dos sábados� noi 

te, principalmente dos dias de pagamento, começou a sumir ver 

tiginosamente indicando que a obra chegava a estágios finais, 

trazendo a decadência de todo o acampamento, principalmente da 

vila sã□ Joaquim. 

A vila não desapareceu inteíra111ente, a 

prÓrpia manutenção e operação da Barragem / Usina a1nda contri 

bue substancialmente para a sua sobrevivência sócio- econômi

ca, pois um grande número de operários, principalmente da 
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CHESF, ainda se utiliza dos seus serviços e equipamentos, co

�o os poucos bares, b□Ítes, oficinas mecânicas, armazéns, fei

ras livres, etc. Outra causa, sem dÚvida alguma a mais impor

tante para esta sobrevivência, foi a consolidação de ·uma estru 
r A r • tura socio-economica propria, com base numa economia rural lo-

cal, exercida por uma população relocada ou reassentada pela 

CHESF (o caso do povoado de Sobradinho) ou por aquela que ali 

se estabeleceu por conta própria e se fixou com solidez e in

dependência da barragem. São os pequenos produtores rurais, c-9. 

merciantes e funcionários da prÓrpia barragem, homens,mulheres 

e crianças que hoje dão vida a vila sã□ Joaquim, ou 

ao Cai Duro. 

melhor, 



5 - A BARRAGEM E AS REPERCUSSÕES SÓCIO-ECONÔMICAS NA REGIÃO DO RE

SERVATÓRIO 

Antes era uma região adormecida tanto 
A • economica quanto socialmente, o elemento mais importante era o 

rio, razão da própria ocupação territorial e da sociedade que 

alÍ se estabeleceu desde os primórdios da Colonização. Quando 

a Barragem de Sobradinho começou a ser construida o quadro es

trutural sÓcio-econÔmico estava claramente definido e consoli

dado, apresentando um retrocesso econômico notável, principal

mente a nivel das forças produtivas. 

É necessário colocar aqui que a razao 

(uma dentre muitas) fundamental desta decadência estava no ca

rácter profundamente conservador das relações de produção do 

modo de produção local e da intransigência politica-ideolÓgica 

das classes dominantes, aferradas a um poder absoluto e incon-

testável durante séculos. A região praticamente se isolou 

resto do Estado e do Pais pois não conseguiu acompanhar 
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grandes transformações que ocorreram no Pais a partir da déca 

da de trinta, quando é implantada uma nova politica nacional 

sob a égide do presidente Getúlio Vargas. As oligarquias 

cais, como em quase todo o Nordeste, resistiram ao extremo 

lo-

as 
~ ~ , 

pressoes da nova orientaça□ e, se e verdade que perderam

to do seu poder politico a nivel central, souberam manter 

mui 

a

sua hegemonia tradicional, através, principalmente, de alian

ças com as novas forças que se afirmavam no cenário da vida 

nacional. Tradicionais mandantes de uma imensa população, as-

sim continuaram, detendo o controle de uma fÔrça fundamental 

às regras republicanas, ou seja, a do voto eleitoral. A região 

era (e é ainda) um imenso "curral eleitoral", dirigida 

mesmas oligarquias familiares de antanho representadqs 

pelas 

pelos 

seus famosos corr
i

heis que, no momento decisivo da vida repu

blicana, isto é, das eleiçÕes,decidia os resultados regionais, 

elegendo este ou aquele candidato para o poder Legislativo ou 

Executivo. Este poder foi decisivo para a manutenção das re

gras politicas regionais e determinante sobre a sua economia, 

pois, conseguiu preservar de forma quase intacta uma estrutura 

sócio-econômica conservadora e reacionária, no sentido de que 

refratava toda e qualquer trasnformação modernizadora coerente 

com as forças progressistas do Pais. 

O poder de resistência destas □ligar-
.. 

quias foi surpreendente; se por um lado elas resistiram as for 

ças progressistas do momento histórico, soube, por outro,alia_E. 
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se a elas oferecendo-lhes o elemento mais importante da subs

tância republicana: o voto eleitoral. Em troca recebeu conces

sões econômicas e politicas importantes conquistando, ou, me

lhor, mantendo a sua participação na vida politica nacional. 

Na área de influência do reservatório 

de Sobradinho na época da sua construção essas oligarquias ain 

da existiam, detendo a hegemonia politica de sempre. Foram os 

grandes opositores da construção do reservatório pois previ-

ram, com lucidez e sabedoria, o que significaria para a sacie-

dade local a implantação de uma obra daquela magnitude. No ( 

mi 

nimo o enfraquecimento politico do seu poder e consequentemen

te do seu pretigio social e econômico. Resistiram quanto pude

ram, mas logo se aliaram aos construtores da Rarraqem (CHESF. 

INCRA e ELETROBRÁS principalmente) no sentido de, já que na□ 

podiam interromper as obras, aproveitar, sob todos os pontos ' 

de vistas passiveis, o máximo das vantagens e oportunidades 

que a situação lhes oferecia. O primeiro entendimento entre as 

partes foi no acerto das indenizações das suas propriedades e 

benfeitorias. Sabendo do poder e pretigio que tinham, fizeram 

negociações formidáveis com o Setor Juridico do CIRES ( Centro 

de Implantação do Reservatório de Sobradinho) indenizando por 

altos preços o que tinham ou não direitos, e até mesmo o que 

não existia. Nesse ponto, das indenizaçÕes,a CHESF també� jo

gou com sabedoria, quebrando a resistência desses grupos com 
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bons preços para suas propriedades e benfeitorias. Os crité� 

rios de avaliação e indenização foram especiais, bem diferen-

tes daqueles usados para a população pobre e desprestigiadas 

que, não sendo, na maioria absoluta dos casos, proprietárias ' 

legais das terras que trabalhavam, não receberam nenhuma inde

nização por estas, mesmo sabendo-se que a terra era o meio de 

produção principal para elas. 

~

Todavia os entendimentos na□ ficaram 

só nas indenizaç�es, as alianças proveitosas de ambas partes 

se deram também nas prestações de serviços, empregos e cons

truções de obras fora dos projetos oftciais com propósitos ni-

tidamente politicos. Por exemplo: o asfaltamento  da       rodovia 

que liga Sobradinho à sede do Municipio de Sento sé e da cons

trução do seu hospital. 

. 
" 

. Satisfeitas as suas exigencias, as ve-

lhas ligarquias sobreviveram vitoriosas, mantendo mais uma 

vez a sua hegemonia polit1ca. Uma destas grandes vitórias foi 

a nomeação dos prefeitos, interventores federais depois que a 

área do reservatório foi considerada de segurança nacional, to 

dos eles velhos oligarcas locais. Para Sento sé, por exemplo, 

foi indicado o Sr. Demostenes Sento sé, velho 1
1 cacique 11 loccJl, 

membro da familia mandante há mais de um século; e para Càsa 

Nova o engenheiro Adolfo Viana, também chefe de uma tradicio

nal oligarquia familiar. 
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As estruturas sociais locais se moder

nizaram relativamente, decorrente de uma abertura forçosa pro

v cada pela construção da Barragem e do Reservatório de Sobra 

dinho que ampliou imensamente o conjunto das relações sociais 

na área sem conseguir, entretanto, alterar a correlação entre 

seus- elementos fundamentais, isto é, entre as classes sociais. 

Os velhos oligárcas continuaram nas suas antigas posições, no 

topo da pirâmide social dominando, como sempre, o resto da so

ciedade local. 

A pobreza generalizada era caracteris-

tica mais destacada do quadro social da região de Sobradinho 

quando da construção do Reservatório a partir de 1972. A popu-

lação extremamente pobre vivia praticamente da agropecuária, 

da pesca no rio são Francisco e suas lagoas e de um pequeno co 

mércio concentrado nas sedes municipais, ou no próprio rio, e

xercido pelos barqueiro_s. que transportavam as mercadorias pa-

ra outros comerciantes ou as vendiam diretamente nos seus pro-

prios barcos. A agricultura era extremamente rudimentar, pra

ticamente de subsistência, para o consumo familiar. Quase sem-
~ ~ ( pre nao havia excedentes a na□ ser nos periodos excepcionais, 

{ quando o clima permitia um bom periodo de chuvas ou os preços 

de alguns produtos locais no mercado não regional eram compen-

sadores e deixavam algum lucro, incentivando, com isto, alguns 

lavradores. A cebola, mamona e o algodão eram os produtos mais 

cultivados, tendo quase sempre um carácter mercantil de prop□E
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cionar algum capital, acumulado só pelos médios e grandes la

vradores,geralmente vindos de outras regiões do nordeste. A ce 

bola era o produto mais comercializado na região; de fácil 

plantío e custos baixos, o seu cultivo era efetuado por muitos 

lavradores, pequenos, médios e grandes, como uma forma fácil 

de lucrar e se capitalizar. Para os pequenos lavradores isto 

significava a possibilidade de adquirir algumas mercadorias e_?:S 

tras, como alguns gêneros alimenticios não produzidos por eles 

ou produtos manufaturados,tais como sapatos, rou�;s, utensfli

os domésticos, máquinas de costura, bicicletas, aparelhos de 

rádio portatéis etc: A cebola, entretanto, é uma lavoura 11 perl:_ 

gosa", o sucesso do seu plantio e comercialização depende de 

muitos fatores alheios ao controle dosprodutores, como o das 

pragas e de preços .. "Plantar cebola é como jogar na loteria, 

depende da sorte: um ano pode dar muito dinheiro; no outro so 
{ ' - , -

preju1zos11 • As vezes na□ compensa nem arranca-la do chao e o 

jeito é deixá-la apodrecer ali mesmo. Esta variação às vezes 

é catastrófica, pode significar o aniquilamento econômico dos 

produtores, principalmente daqueles que investiram capital no 

plantio, conseguido através de empréstimos bancários sob hipo-
, 

tecas das suas propriedades. A cebola e plantada sempre nas 

margens do rio ou próximo a alguma lagoa, pois depende de uma 

irrigação artificial feita através de moto-bombas. Na região 

de Sobradinho era plantada nos munic{pios de Sento sé e Casa 

Nova. 
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O algodão era outro produto bem culti� 

vado na região e de uma comercialização também.instável, devi

do a vários fatores, mercadol6gicos principalmente. As planta-
~ ~ 

çoes eram pequenas, com poucas exceçoes, e muitas vezes fica-

vam abandonadas devido aos baixos preços do mercado. Quando e� 

tes reagiam a lavoura era reanimada, novos algodoais planta-

dos, os antigos limpos e o produto comercializado, sendo vendi 
' 

do aos comerciantes locais e barqueiros, e revendidos as empr,!:: 

sas de Juazeiro e Petrolina, principalmente. 

A mamona e outros produtos estavam su-
' 

jeitos as mesmas regras capitalistas, provocando com isto re-

ceio e desestimuno em muitos lavradores que, na incerteza de 

sucesso dos seus empreendimentos,optava em só plantá-Ia quan-

do estavam assegurados bons preços. A mamona é, das culturas 

plantados na região, a de maior resistência à seca, não reque

rendo nenhuma outra malhação a na□ ser a das chuvas. Uma vez 

plantada resistirá vários anos sem cuidados, às vezes perdida 

dentro da caatinga em roças abandonadas ou em estado silves

tre. A sua coleta é realizada geralmente por mulheres e crian

ças numa ação extrativa isolada; depois o grão é descascado e 

vendido nos pequenos armazéns e vendas das cidades e povoados, 

ou simplesmente trocados por outras mercadorias. 
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6 - A AGRICULTURA

A agricultura na área estava classifi

cada em três tipos de acordo com a localização das roças e da 

malhação: de vazante, caatinga e irrigada. As duas primeiras 

eram as mais comuns, praticadas pela maioria da população da 

vência. As deficiências edafolÓgicas e climáticas, aliadas as 

econômicas e ao tamanho das propriedades, forçavam ao agricul-
, . tor local a se utilizar destes dois regimes como a unica for-

~ i 

ma de produzir o suficiente para a manutençao familiar. [ qua-

se impossivel aos que ali vivem da agricultura sobreviver de 

um só desses regimes, seja êle o de vazante ou de sequeiro ( 

caatinga). Quase todos os lavradores do Municipio de Sento sé 

contactados na pesquisa deste trabalho afirmaram com os dois 

regimes e que seria impossível viver sem eles, conjugadarnente. 

Dos 608 lavradores foreiros que plantavam nas ilhas do munici

pio de Sento sé todos tinham outras roças no sequeiro, dentro 

da caatinga, e viviam da produção conjugada dos dois regimes. 
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O sistema funcionava assim:no fim de março ou começo de abril, 

quando desciam as águas do rio são Francisco s suas margens se 

descobriam, novamente fertilizadas pelas matérias orgânicas a

li depositados pelas cheias, o lavrador fazia a sua roça de va 

zante (molhada ou de lameiro) plantando as espécies tradicio

nais: feijão de arranque, milho, batata doce, abóbora, mandio

ca, melancia etc., quase todos produtos alimenticios destina

dos ao consumo próprio. As roças ali eram muito pequenas, e 

nos casos das ilhas de Sento sé, sua média sra 3,4 tarefa, ( 1 

ha) aproximadamente, das quais eram cultivados, em média, 2 t.§_ 

refa. Isto porque só uma faixa estreita da margem de aproxima

damente 4 a 5 mts. de largura era aproveitada para o plantio, 

pois a partir destes limites a terra já se tornava fraca e im-
, r ~ 

produtiva e seu aproveitamento so oossivel mediante irrigaçao. 

Entretanto, apesar desta exiquidade fundiária as roças eram as 

responsáveis pela maior parte da produção agricola local e, co 

mo já foi dito, seria impossivel à população viver sem elas. 

Para se ter uma idéia objetiva desta afirmação, vejamos o se

guinte Quadro elaborado para o "Plano de Anexação da Sede Muni 

cipal de Sento sé aos povoados de Tombador, Riacho dos 

!tapera e a Vila Castelo".

Paes, 
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Quadro I 

Local das roças no Municipio de Sento sé.

LOCAL VAZANTE 

, 

40 Sento Se 

Tombador 80 

Riacho dos Pae� 33 

Itapera 54 

Vila Castela 2 

TOTAL 209 

Fonte - Pesquisa Chesf 

Data - 1974 

CAATINGA CAT / 

9 51 

23 41 

5 74 

- 73 

2 3 

39 242 

VAZ TOTAL 

100 

14L� 

112 

127 

7 

490 

De 490 lavradores entrevistados 209 ( 
, 

42,9%) so plantavam nas vazantes do rio (terras firmes ou i 

lhas), isto é, não tinham nenhuma outra roça em outro regimei' 

34 (8%) só plantavam na caatinga; e 242 (49,4%) nos dois regi

mes, vazante e caatinga fazendo o sistema de rodizio caracte

rístico da agricultura local. Por este quadro pode-se avaliar 

que o regime exclusivo de caatinga era quase nulo e os casos 
~ 

existentes eram de pessoas que na□ conseguiram, de nenhuma for 

ma, uma área na vazante devido à sua total ocupação; ou de mé

dios e grandes agricultores que plantavam nas épocas de chuvas 
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alguns produtos comercializáveis. Os pequenos produtores que 
,

�o plantavam na caatinga, geralmente tinham outras atividades' 

produtivas: ou eTam pescadores que vendiam o pescado; ou traba 

lhadores assalariados que plantavam nos dias de folga; ou pe

quenos pecuaristas. 

Podemos afirmaT que aos pequenos lavra 

dores da região de Sobradinho era quase impossivel viver de 

uma agricultura praticada exclusivamente nas terras da caatin-

ga (regime sequeiro), havendo, inclusive, povoados em que 

havia uma só familia que assim o fizesse. Exemplo: Itapera. 

na□ 

" 

Chegando o mas de outubro as roças na 

vazante tinham que ser colhidas, pois logo viriam as chuvas e 

o rio encheria novamente inundando toda a sua margem e submer-

gindo tudo que nela estivesse plantado. Neste mas o lavrador 

começava também a preparar a sua "roça de seca", isto é, na 

caatinga, promovendo a limpeza do terreno, afofando a terra e 

cercando a área. Logo chegavam as chuvas do inverno e se daria 

a semeadura de quase os mesmos produtos queeram plantados na 

vazante. O feijão de corda (na vazante era o de aTranque) a 

abóbora, melancia, maxixe, milho, mandioca e outros poucos ve-

getais. Tudo também em pequena quantidade, a area media 

das roças era de 4 a 5 Tarefas (l,5 a 2 ha) um pouco maior do 

que as das de vazantes. 
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D tamanho das roças da caatinga era 

dado por fatores acima de tudo produtivos, estando muito mais 

relacionado à força de trabalho do lavrador e da sua familia 

do que à disponibilidade de terras para plantar. Ao contrário 

das vazantes a caatinga oferecia áreas ilimitadas podendo o 

lavrador escolher com relativa facilidade o local e a área pa

ra poder fazer a sua roça. Isto se devia ao fato de que quase 
, 

a totalidade das terras da area de Sobradinho pertenciam ao Es 

tado da Bahia e eram devolutas. Fora estes fatores haviam ou

tros importantes como por exemplo a capacidade de armazanamen

to e consumo dos produtos, e as dificuldades para a sua comer

cialização. Com tudo isto o lavrador plantava o estritamente 1 

necess�rio a sua manutenç�o, normalmente baixa e pouco exigen

te em qualidades. 

As roças de caatinga duravam até maio 

aproximadamente, quase tudo era colhido neste m�s co1n exceçao 

de alguns produtos que duravam mais tempo, como a mandioca por 

exemplo. Depois da colheira elas era�praticamente abandonada, o 

lavrador voltava às atividades na vazante,pois neste periodo o 

rio descia e descobria as suas margens possibilitando ali um 

novo plantio. Estava feito o ciclo vazante/sequeiro e fechado 

um sistema fundamental à produção e reprodução da vida humana 

na região. 

A import;ncia deste sistema� profun-
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da, como base principal de um sistema produtivo ele determinou 

uma super estrutura própria em todos os seus ni veis, notadame� 

te culturais. Viver em dois ambientes tão distintos como a bei 

ra de um rio e o interior de uma caatinga, convivendo regula_E. 

mente com a abundância de água e a sua falta total, determinou 

caracteristicas culturais e psicológicas muito marcantes no hE_ 

mem da região estudada. Qualquer estudo de carácter sociolÓgi

co, antropológico ou psicolÓgico que se faça deverá, obrigato

riamente, levar em conta este fato econômico. 

Um dos grandes impactos causados pelo 
-

Reservatório de Sobradinho na economia e sociologia da região 

foi a supressão quase total do sistema vazante/ sequeiro. Com o 

enchimento do reservatório e o reassentamento das populações 

para outros locais afastados da_água, praticamente foi abolida 

a agricultura de vazante. 
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7 - A PESCA 

A pesca era outra atividade 
A • economica 

importante para as populações da região. Exercida quase que ªE. 

tezanalmente por quase toda a população, ela significava uma 

parcela importante da sua alimentação suprindo, em parte, as 

da somente por poucos grupos (e com maior intensidade nos pe

ríodos das secas do rio quando formavam nas suas margens la

goas onde acumulavam os peixes) de forma rudimentar e desorga

nizada. As técnicas de captura variavam muito, indo da sim�les 

linha com anzol até à grande rede de cêrco, à famosa "Tresma

lho", respons�vel, em parte, pela queda da psicosidade do rio 

nos Últimos tempos_. Quase sempre praticada isoladamente ou 

por pequenos grupos era colonizada em alguns povoados como Mar 

cos, por exemplo, um pequeno povoado próximo à cidade de Reman 

so. AlÍ a população vivia praticamente da pesca exercendo a 

agricultura subsidiariamente, ao contr�rio da maioria da popu

lação da região. Este foi um dos povoados que mais resistiu 
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aos trabalhos de relocação feitos pela CHESF, pois os planos 

para a sua transfer�ncia inicialmente não levavam em conta 

sua caracterfstica econGmica principal: ser uma população 

pescadores e não de agricultores. 

a 

de 

Antes da construção do Reservatório de 

Sobradinho� a pesca na região intensificava-se praticamente du 

{ rante os quatros meses de entressafra agricola, exercendo, nes 

te periodo, uma forte influência sobre a formação da renda mo

netária da população. Como foi dito,□ seu aumento se verifica-

va durante as secas db rio, nas lagoas próximas ao seu leito 

ou nas formadas pelo esvaziamento dos seus braços. A pesca ( ai 

era controlada pelas prefeituras locais ou particulares que se 

diziam donos das laqoas, normalmente cobrandn um imposto ou on 

gamento que variava de local. Às vezes o sistema de divisão e� 

ra 11meio-a-meio 11 , metade para o pescador, e metade para o 11 do

no 11 da lagoa. 

A maior quantidade do pescado era sal

gada para ser estocado e comercializado. A venda se dava atra

vés de vários intermediários, que começava com o comerciante ' 

local, o barqueiro ou o carnioneiro que comprava direto do pes

cador, e ia at& o comerciante das cidades grandes como Juazei

ro, Petrolina, Teresina, Jequié, Vitória da Conquista etc. O 

peixe fresco era vendido e consumido nos próprios locais de 
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pesca ou nas feiras livres, nas sextas-feiras e s�bados. 

, �

Na epoca imediatamente anterior a 
 

cons 

truçã□ do ReservatÓrLo de Sobradinho, a pesca estava em fran

co declinio, por causa da diminuição da psicosidade do rio . e 

dos preços do pescado. 
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8 - O COMÉRCIO 

, . , , .. O comercio na area do Reservatorio de 

Sobradinho na época do começo das obras era muito pobre e em 

pleno declinio. A maior parte da produção agrícola ou pecuaria 

era destinada ao consumo próprio, pouco sobrando para a comer-

cia.i..1zação. Poucas Brsm as familias que, vivendo da agricultu-

ra nos moldes descritos, conseguiam algum excedente para comeE 

cializar e obte� alguma renda monetária. A maiciria produzia 

exclusivamente para o "gasto próprio", quase sempre sem deixar 

qualquer excedente para a comercialização. A venda dos produ

tos se dava geralmente de forma direta nas feiras pÚblicas das 

sedes municipais nas sextas-feiras e sábados de todas as sema

nas. O produtor nunca se desfazia totalmente da sua produção, 

e sim paulatinamente, à medida em que precisava de algum pro

duto que ele não produzia, como os manufaturados por- exemplo: 

roupas, sapatos, remédios etc. Fora as feiras pÚblicas as ven

das eram também feitas diretamente aos Intermediários, no caso 

os pequenos comerciantes locais, ou os de fora que percorriam 
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a área comprando alguns produtos sazonais ou estocados. Havia 

preferência por estes comerciantes pois eram os que melhores ' 

preços pagavam pelos produtos, devido ao fato de serem os in

termediários diretos entre os produtores locais e os comercian 

tes varejistas das grandes cidades da região. Algumas décadas 

atrás eram eles os barqueiros, proprietários de grandes barcas 

que percorriam o grande trecho navegável do rio (Trecho Juazei 

ro (BA) - Pirapora (MG)) parando em vários locais para os con

tactos com urna freguesia já certa ou eventual. Comprando, eles 

também vendiam quase todas as mercadorias procuradas pelos c□.!:!_ 

sumidores ribeirinhos e interioranos. Suas barcas eram verda

deiros armazéns flufúàritês., Eisperadas ansiosamente; nos dias 

certos em cadi-povoado, por uma multidão que se abastecia re

gularmente do que necessitava. 

D comércio flutuante nas barcas come

çou a declinar� partir da década de 50 deste século, como c□.!:!_ 

sequência direta do desenvolvimento da indústria automobilis-

tica brasileira e da utilização do caminhão como veiculo 

cargas principal utilizado. Esta década marca, também, o 

de 

• r ini-

cio da construção e melhoramentos das rodovias brasileiras al-

terando profundamente a estrutura e o sistema de comunicaçoes 

viário. Na região, o caminhão chegou e rapidamente substituiu 

as barcas em grandes trechos do rio, principalmente ifo abaste-:-.. 

cimento das sedes municipais que passaram a ser ligados as 
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grandes cidades circunvizinhas por estradas de rodagens. Ara

pidez de entrega e a diminuição dos fretes das mercadorias ime 

diatamente levou a substituição das barcaças pelos caminhões,' 

proporcionando a quase extinção destas. O quadro virou a par-

tir de 1973 com o início da crise dos combustíveis derivados 

do petróleo e do aumento dos seus preços. Com a construção da 

Barragenyusina de Sobradinho e o enchimento do Reservatório, 

as barcas praticamente se extinguiram, pois devido as novas 

condições de navegação do lago tornaram-se impróprias e obsole 

tas. Quase todas foram indenizadas pela CHESF ou, as que res

taram, passaram a operar num trecho bem manar que o de antes, 

no que vai de municipio de Xique-Xique (BA)� Pirapora (MG). 

, . Fora o pequeno comercio exercido pela

maioria dos pequenos produtores da região do Reservatório de 

Sobradinho, havia um outro de carácter atacadista ou varejista 

praticado quase que exclusivamente nas sedes municipais,varia_!2 

. ( . . do de volume e valores de acordo com o murucipio. D mais imp□_E.
, 

tante era o de Remanso, a maior das cidades atingidas pelas a-

guas do Reservatório, também transferida para outro lugar. A 

.. I\ ,.. • • sua grande importancia economica comercial fora-lhe dada por 

sua localização geográfica. Próxima dos limites sul do . ( Piaui,

servia de entreposto de comercialização e abastecimento de vá

rias cidades deste estado, como por exemplo Picos, são Raimun 

do Nonato, Floriano e outras. Algumas décadas atrás quase to-
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do o comércio 'desta região era realizado com a cidade de Reman 
..... 

so,abastecida, por sua vez, de mercadorias vindas,principalme.!:!. 

te, de Juazeiro, Bahia e, Petrolina, Pernambuco, transportada' 

em barcas. Remanso foi uma das cidades que menos sofreu com a 

sua transferência devido, principalmente, à força de seu comé.E_ 

cio. Os outros municipios tinham um comércio pobre,voltado qu,ê_ 

se que exclusivamente para uma demanda interna, com exceção de 

alguns produtos. 
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9 - INDÚSTRIA 

Praticamente não existia indústrias na. 

região de Sobradinho, com exceção da fabricação da farinha de 

mandioca e de materiais de construção como telhas e tijolos, ' 

que eram fabricados por processo primitivos e artezanais. A 

proci�ção clTR to□a eia consumida ou negociada na propria rsgi�� 

com exceção de algum excedente de farinha que era vendida para 

fora. A farinha era fabricada em pequenos engenhos manuais ou, 

raras vezes, motorizados, instalados em quase todos os povJa-

. 
, 

dos e em inumeras propriedades rurais. Funcionavam em tempos 

certos, logo após a colheita da mandioca que, no caso das pla� 

tadas nas roças de vazante, se·fazia no mes de outubro quando 

o rio começava a subir. SÓ na sede municipal de Casa l\lova ha

via urna fábrica de farinha que funcionava em tempo integral, ' 

num esquema capitalista, isto é, com operários assalariados e 

com u111a produção destinada exclus.L vamente à comercialização. 

Era abastecida pelos pequenos produtores que vendiam a sua 
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mandioca, rscsbendo o pagamento em dinheiro ou em farinha. 

Fora a fabricação destes dois produ-

tos, havia no Municipio de Sento sé uma usina de transformação 

mineral que, pelo seu porte e tecnologiaysra classificada como 

uma indústria de porte médio. Era a COMINAG - Cía. de Minera

çao e Agropecuária, que extraia magnesita em minas localizadas 

no Municipio de Sento sé e a calcinava em fornos situados na 

Vila Castela, transformando-a em Óxido de magnésio, matéria-

prima utilizada na fabricação de tijolos refratários 1 utiliza

dos no revestimento de alto-fornos. Era o maior empreendimento 

particular de toda a região, empregando diretamente cerca de 

200 pessoas e indiretamente outras 250, ocupadas no corte de 

lenha usando nos fornos de calcinação. Toda a produção escoava 

por via fluvial, transportada em grandes chatas que desciam o 

rio até Juazeiro (BA) ou-subiam até Pirapora (MG) para dali se 

guir em caminhões ou ferrovias. 

, . A empresa COMINAG era o unico empreen-

dimento realmente capitalista de porte significativo e marcou 

o quadro sÔcio-econÔmico do Municipio de Sento sé de maneira

muito particular. Ela foi a primeira empresa a instituir uma 

estrutura de produção verdadeiramente capitalista, contratando 

empregados assalariados, registrando-os, dando férias e manten 

do-os em uma v1ia operária em condições diferenciadas de vida 
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~ • ~ r �m relaça□ ao resto da populaça□ do municipio. 

A Vila Castela foi destruida pelo pro� 

jeto Sobradinho, pois apesar das suas instalações ficarem fo

ra da cota de inundação, a 392,5 m, estavam dentro da 400 m, 

a chamada "cota de segurança". Apesar dos acordos de recons

trução e ampliação das suas instalações e de prometeram aumen 

tar a sua produção de Óxido de magnésio, a C0MINAG foi fecha

da definitivamente, a Vila Castela não reconstruida e todos 

os seus empregados demitidos. No entanto, apesar da sua extin

ção, ficou plantado para sempre na estrutura s6cio - econamica 

{ ~ ~ ~ ~ 

do municipio e da regia□ um embriao de relaçoes de produça□ ca 

pitalista que, de alguma forma, significou um grande avanço pa 

ra a região. 
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1D - O USO E A POSSE DA TERRA EM SOBRADINHO 

A estrutura fundiária da regiã□ de So

bradinho estava profundamente marcada pelas formas de ocupação 

e posse das suas terras. Fundamentalmente ela estava d.Lvidida' 

e representada por dois grupos de pessoas: um minoritário cons 

, < • 
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por pequenos proprietários, rendeiros, foreiros, posseiros etc 

pessoas que viviam quase que exclusivamente da pequena produ-
~ , 

. çao agropecuaria. 

Do ponto de vista jurÍdico,poucos eram 

proprietários, isto é, tinham suas terras registradas e pos-

( , 
. suiam documentos comprobatorios. O que defenia de fato a pro-

priedade da terra eram os documentos de posse passados pessoal_ 
~ 

mente e a sua ocupaçao efetiva. Durante os trabalhos de inde-

nizaçao e desapropriação promovido pelo Setor jurídico da 

CHESF houve um verdadeiro p�nico entre os ditos proprietários' 

de terra da região de Sobrad.Lnho, principalmente os grandes,µ� 
53 



is só eram pagas as terras que realmente estivessem registra

das em cartório que,no caso, foram pouquissimas. Para escapar

à lei e a ação da CHESF, várias pessoas procuraram registrar 

as suas terras imediatamente e o expediente utilizado foi o da 

falcatrura, do registro iletjal conseguido através de conchavos 

com os donos de cartÓrios
1
principalmente,e até mesmo com or-

-

gaos oficiais do Estado como, por exemplo, o INTER-BA - Insti-

tuto de Terras da Bahia. Dessa forma muitas áreas territoriais 

foram registradas e consequentemente indenizadas pela CHESF, 

sendo essa ação o privilégio exclusivo de uma minoria formada 

pelos grandes latinfundiários pertencentes às oligarquias lo-

cais. 

No Município de Sento sé haviam mui

tas grandes propriedades mas o que predominava era a pequena 

posse da terra ou o seu uso através do arrendamento, aforamen

te, meiação e da quartação. A classificação das formas do uso 

da terra era mui to di fÍcil e até mes1110 a localização original 

da maioria das posses adquiridas na caatinga impossivel, devi

do à for111a extensiva com que se praticava ali a agricultura e 

e pecuária. A razão principal disto estava na pobreza destas 

terras e na quantidade disponivel para a sua utilização. Uma 

roça na caatinga não durava mais de três anos de plantios su-

cessivos. A partir dai a terra estava exaurida e necessitava 

de um descanso para se recuperar e se tornar novamente produti 
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va. Era comum se encontrar abandonadas e tomadas pela vegeta

ção natural dando a impressão de que jamais o seu dono ali vol 

taria para plantar. Mas não era verdade,a roça estava daquele

jeito, aparentemente abandonada, esperando a sua recuperação 1 

( natural que se dava num periodo de 4 a 5 anos. Um mesmo lavra- 

dor tinha 3 a 4 roças, 2 a 3 sempre em descanso e, este siste

ma s6 era permitido por Bausa da abund�ncia de terras disponf

veis na caatinga, principalmente nas áreas de terras mais po

bres. As áreas férteis eram sempre ocupadas por médias e gran

des fazendas pertencentes às famílias ricas dos rnunicfpios. 

Nas terras de vazante do rio, firme ou 

das ilhas, a situação era diferente, predominava o sistema fo

reiro de ocupação. As terras das ilhas e margens do rio por 

Lei pertenciam ao Ministério da Marinha e eram administradas p� 

las Prefeituras Municipais que distribufa os lotes aforando- 

os a lavradores, usando de critérios às vezes bem ins6litos. 
( 

. 
" 

Mais uma vez aq�i o controle politico, econornico .e social es-

tava nas mãos das otigarquias, visto as Prefeituras Municipais 

estarem sempre ocupadas por seus elementos. A concessão de um 

lote em alguma ilha s6 se dava·depois de firmado um pacto poli 
" . tico entre o lavrador e o cedente ou um contrato economico de 

meiação ou quartação. O pacto polftico significava antes de tu 

do urna fidelidade partidária, a certeza de que nas eleições o 

ocupante das terras das ilhas votaria no candidato escolhido 1 
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pelo cedente. O rompimento deste pacto significava a perda do 

direito de usar as terras das ilhas e do lavrador ter que pla,!2 

tar só na caatinga, no sequeiro. Em Sento sé em 1973, haviam 

608 lavradores foreiros plantado nas ilhas do rio São Francis

co, o que significava que uma população de aproximadamente 

3.600 pessoas dependiam diretamente destas terras para sobrevi 

ver. Significava também uma grande fonte de recursos 

cos e eleitorais para os grupos sociais dominantes. 

A • economi-

Apesar de serem terras pGblicas a po� 

se e o uso das terras das ilhas do rio são Francisco muitas ve 

zes era de domínio privado, pertencendo a uma só pessoa, mais 

uma vez da oligarquia dominante. Eram verdadeiros feudos onde 

os lavradores representavam os papeis de servos, plantando e 

criando animais que eram divididos com os donos de fato das 

( terras. Nos periodos eleitorais havia um grande temor entre os 
' 

ocupantes das ilhas, pois as vezes, as disputas por algum car-

go político, principalmente o de prefeito municipal ou deputa

do estadual se davam dentro da mesma familia oligarca ou entre 

rivais e a vitória de algum grupo significava a substituição 

de vários lavradores que plantavam nas ilhas. Eram terras mui

to cobiçadas e de dominio incerto para o pequeno lavrador.Após 

o enchimento do reservatório as ilhas do rio ficaram totalmen

te submersas aparecendo outras,originárias das elevaç;es que 

ficaram cercadas pelas águas. A propriedade destas ilhas con-
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tinuou sendo do MLnistério da Marinha e a sua ocupação se deu 

desorganizadamente e de forma ilegal. 
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11 - AS CLASSES SOCIAIS 

A estrutura de classes sociais na re

gião de Sobradinho era relativamente simples. A propriedade da 

terra era a relação mais importante na determinação das clas

ses sociais, indicando que, quem tivesse mais terras estaria 

no topo da pirâmide social e, caso contrário, na sua base. Uma 

minoria muito pequena estava no topo e a grande maioria na ba-

se. Apesar da maioria das terras não ser titulada , havia um 
� 

outro critério de propriedade que prevalecia na área e era re� 

peitado por todos: o da posse e ocupação de fato da terra que, 

no caso das grandes fazendas tinham os seus limites mal defini 

dos, mas reconhecidos por quase todos. A referência principal 

era quase sempre o rio e as suas margens. Ali começavam as 
, 

grandes propriedades que so terminavam quando topavam com alg� 

ma outra. No processo de divisão hereditária as grandes pro-

priedades foram se fracionando e tornando-se cada vez menores, 

principalmente nas suas referências do rio. Era comum encon-

trar propriedades com poucos metros no lado marcado pelo rio e 
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quilômetros de comprimento se adentrando pela caatinga. 

No Município de Sento sé a classe do

minante, a dos grandes proprietários de terras, era muito pe

quena podendo-se até contar os seus membros, cujas origens re-
' , , - -

motam as epocas da propria colonizaçao, quando a regia□ foi di 

vidida em duas grandes sesmarias: do lado direito do rio a de 

Garcia d 1 Ávila, e do esquerdo e de Guedes de Brito, pioneiros 

na criação de gado e da ocupação regional. É comum ouvir de al 

gum membro de alguma grande família a afirmação jactanciosa de 

que é descendente de um dos dois sesmeiros famosos. A familia 

Sento sé que deu o nome ao município confessa, com vaidade, 

ser "uma familia de quatrocentos anos, responsável pela expul-

são dos Índios dali". 

A classe dos grandes proprietários de 

terra é ainda a detentora da hegemonia política da sociedade 

local, mas a base do seu poder deixou de ser exclusivamente a 

propriedade da terra como era antes. Apesar de todo o atraso 

econômico, social e cultural da região, algumas transformações 

importantes ocorreram na sua estrutura sócio-econômica alteran 

do, em parte, o conjunto das suas relações de produção e con-

sequântemente de classes. Isso aconteceu devido principal -

mente às grandes transformações ocorridas na sociedade brasi

leira em decorrência da sua evolução capitalista, notadamente 
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do seu parque industrial que, apesar de estar concentrado 

grandes cidades do sul brasileiro, espalhou por todo o 

nas 
( pais 

,,.. . , -

urna onda de progresso economico que chegou ate as regioes mais 

atrasadas e conservadoras. Na região do são Francisco este ca

pitalismo penetrou com lentidão e pouca profundidade na sua e� 
, . � . trutura socio-economica, mas provocou-lhe algumas mudanças fu� 

darnentais. Ampliaram-se as suas relações com o núcleo capita

lista do pais através do comércio exportador de matérias- pri-
, 

mas locais como a carnauba (hoje quase extinta), a cebola, al-

godão, mamona, pescado, couro, alguns minerais como a magnesi 

ta extraída pel� COMINAG e, posteriormente, do importador de 

produtos industrializados consumidos principalmente pelas pop!:!_ 

lações urbanas das sedes municipais. 

, 

Crescendo o comercio exportador/impor-
, 

tador aumentou o numero de comerciantes locais que, a medida 

que se enriqueciam ganhavam mais prestigio e poder na socieda 

de local. O dinheiro aumentou sua importância e conferiu aos 

que mais o acumulava um papel de destaque ameaçando, às ve

zes, o poder hegemÔnico das oligarquias latifundiárias. Es

tas, prescentindo as novas forças econômicas e sociais domina� 

tes na sociedade brasileira se abriram, modernizando-se, ade

rindo com maior ênfase ao capital e às novas relações de prod!:!_ 

ção que esta exigia para o seu desenvolvimento. Assim é que se 

tornaram também comerciantes capitalistas, poderosos não somen 
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�e pela força que lhes dava a propriedade da terra
1
mas 

I 
também, 

do dinheiro. 

Descendo a escala social encontramos 

logo abaixo dos grandes proprietários de terra a classe dos mé 

dios proprietários, os comerciantes atacadistas ou varejistas 

e os funcionários pÚblicos, principalmente os estaduais e fede 

rais. No Municipio de Sento sé estas camadas eram muito peque

nas e fracas, concentrando-se na sede municipal ou alguns po-
( . voados. Seu poder politico era relativamente fraco, estando 

sempre ligados a oligarquia dominante. 

O proletariado quase não existia na re 

gião, mas era no Municipio de Sentn sé onde maior número de 
, . operarias assalariados se concentrava, devido, principalmente, 

' 

a empresa COMINAG que tinha uma mina de magnesita e uma usina 

de calcinação do mineral. Empregava, como foi dito, 450 operá

rios, aproximadamente, numa estrutura produtiva nitidamente C.§. 

pitalista. Fora este grupo de assalariados, existiam outros, 

mas que não podiam ser classificados como proletários. Eram as 

salariados rurais; os agregados das fazendas, vaqueiros, admi

nistradores etc., pessoas que prestavam alguma forma de servi

ço recebendo em troca um salário previamente estipulado. 

Entretanto, apesar desta relação capi-
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talista (o salário é a relação social que mais caracteriza o 

capitalismo) estes indfviduos não poderiam ser classificados 

de proletários, pois não eram os salários suas fontes princi

pais de subsistência e sim, como a grande mêJoria, a terra em 

que plantavam e criavam. Também não havia nenhum vfnculo for

mal entre o empregado e o empregador. 

• A • No patamar da p1ram1de social estava a 

grande maioria da população da região e também do Município de 

Sento sé: os pequenos ocupantes e trabalhadores da terra. In-
, ~ 

cluidos nesta categoria esta□ todos os pequenos produtores que 

sob a forma de proprietários, arrendatários, forreiros, meiei

ro, rendeiro etc., tiravam da terrai através da pequena agri

cultura e pecuária, as poucas riquezas que esta lhes oferecia' 

para a sua sobrevivência. Suas relações com as classes domina� 

tes eram bem especiais,em todos os niveis: econômico e poli

ticos principalmente e, apesar de aparente liberdade estrutu

ral que gozava, sua dependBncia às oligarquias dominantes era 

muito grande. De alguma forma o pequeno produtor estava liga

do ao grande proprietário de terras, mesmo aqueles que eram 

donos legitimas da suas terras, no caso uma minoria. 

Eis aqui uma das formas desta domina-
-

çao: mesmo dispondo de muita terra para plantar no saqueiro a 

caatinga não oferecia possibilidades aos lavradores para vive-
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rem exclusivamente das roças ai plantadas, havendo então a ne

cessidade de uma outra localizada na vazante do rio, em terra 

firme ou nas ilhas, para combinar a sua produção com a do se

queiro, formando assim um ciclo de junção dos dois regimes, Ú

nica maneira do lavrador subsistir com a sua familia. 

As·terras das ilhas e margens do rio 

eram como foi afirmado, propriedade do Ministério da Marinha, 

mas administradas pelas Prefeituras locais quase sempre em 

mãos da classe dominante, isto é,dos grandes proprietários de 

terra. Desta forma os mecanismos de dominação e exploração des 

ta classe sobre os pequenos produtores se dava com a ameaça la 

tente e constante que esses sofriam de perder as suas roças na 

vazante devido a qualquer gesto de rebeldia ou desentend1men 

to. SÓ nas ilhas do município de Sento sé trabalhavam a terra 

molhada 608 lavradores foreiros da Prefeitura numa dependên

cia econômica, política e jurídica muito grande com aqueles 

que , de fato, governavam estas terras. Por esta forma, e ou-

tras, as relações de dependência e dominação entre as duas 

principais classes sociais se davam basicamente através da 

propriedade (legal ou não) ou dominio da terra que, no Munici-

pio de Sento sé estavam na sua maioria nas mãos da classe 

minante. Esta era a relação mais importante da estrutura 

. 
" . 

cio-economico local, a base sobre a qual se elevava toda 

per-estrutura politica, jurídica e ideológica da sociedade. 

do-

so-

su-
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Com a formaçao do Reservatorio de So-

bradinho, grandes mudanças ocorreram na estrutura sócio-econô

mica da região, inclusive no Municipio de Sento sé, e a sua 

principal causa foram as alterações ocorridas no uso e na po� 

se da terra por quase toda a população, principalmente os pe

quenos produtores, proprietários ou não. A estrutura de clas

ses pouco mudou, estas continuaram as mesmas, mas com algumas 

alterações positivas (do ponto de vista histórico) nas suas re 

lações. Este assunto será visto mais adiante. 
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12 - A REGIÃO DE SOBRADINHO DURANTE E DEPOIS DA CONSTRUÇÃO DO RESER 

VATÓRID 

O efeito principal causado a regia□ de 

Sobradinho pela construção do Reservatório (ou Barragem) foi a 
~ , A 

sua desestruturaçao socio-economica que praticamente começou 

com as instalações do canteiro de obras da própria barragem. A 
' - , 

.chegada a regia□ das companhias e empresas responsaveis pelas 

construções provocou imediatamente um grande alvoroço nas pop� 

lações locais que, de alguma forma possível, procuraram se in-

corp□rar ao empreendimento oferecendo mão-de-obra ou alguma 

prestação de serviços. Apesar da preferência das empreiteiras' 

pela mão-de-obra não local, o número de trabalhadores locais 

foi muito alto não só na construção da barragem com de todas ' 

as obras necessárias a implantação do reservatório, como as 

novas cidades, povoados, núcleos rurais, estradas, pontes, aç� 

des etc., que substituiram os antigos, submersas pelas 
-

r 

do reservatorio. A corrida foi grande aos canteiros de 

aguas 

obras, 
' 

de todas as partes da regia□ partiram pessoas a procura de uma 
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oportunidade de emprego. Muitos conseguiram, outros não e os 

que não voltaram aos seus lugares de origem se fixaram próximo 
' 

as obras esperando em algum momento, uma nova oportunidade de 

se empregarem. Enquanto isto não acontecia viviam nos acampa

mentos locais, morando em barracos e vivendo de qualquer tipo 

de trabalho. 

A maioria dos trabalhadores das obras 

da barragem e do reservatório era de camponeses que nunca ti

nham se empregado como operários de construção ou recebido 

qualquer forma de salários. A vida inteira tinham vivido no 

campo, trabalhando na terra, plantando e criando sob as mais 

variadas formas; pequenos proprietários, posseiros, rendeiros, 

foreiros, meieiros etc. O dinheiro, esse intermediário econÔmi 

co usado principalmente nas ações comerciais de compra e ven

da, poucas vezes era trocado po·r esta população que vi via qLic=!

se que totalmente do que produzia e fabricava, com exceção de 

alguns produtos industrialLzados indispen_sáveis como o açúcar, 

sal, tecidos, ferramentas etc. A troca direta era mais comum 

do que a compra, trocava-se um determinada mercadoria por ou

tra diretamente, sem a intermediação do dinheiro. 

Com o começo das obras da Barragem e 

de implantação do Reservatório houve uma subversão profunda na 

ordem econômica e social da região devido, principalmente, a 

66 



abertura de um mercado de mão-de-obra e a contratação de milha 
, 

res de camponeses corno operarios, que passaram a se manter, ou 

melhor, a sobreviver, exclusivamente dos salários mensais. As 

atividades produtivas originais dessas pessoas foram totalmen

te abandonadas e só retomadas quando não conseguiam, de forma 

alguma, algum emprego assalariado. Uma vez convertidos em ope

rários os camponeses resistiam quanto podiam para não voltar a 

suas antigas funções ligadas a produção agropecuária. Isto po� 

que a vida como produtores rurais era muito dura e difícil na 

quela região, principalmente nas áreas de caatinga onde as ter 

ras eram pobres e secas devido ao regime de chuvas predominan

te ali. Melhor e mais fácil do que trabalhar numa terra árida 
' 

e seca, sob um sol abrasador, as vezes nem colhendo o que se 

plantou, era receber todo fim de mês, ou quinzenalmente, um sa 

lário, que, apesar de ser pequeno, lhes possibilitava a sobre

vivência a ainda lhes permitia adquirir algum produto especial 

como um rádio portátil ou uma bicicleta. No acampamento de So

bradinho apesar das más consiçÕes existentes a vida que se le

vava era considerada por quase todos ali estavam como bem me

lhor do que aquela que tinham deixado no campo devido, princi-
' 

palmante, a regularidade e certeza de que teriam, pelo menos, 

a alimentação diária, a assistência medica e o dinheiro nas 

mãos. Outro aspecto notável fol a mudança nas relações de pro

dução. As novas relações, essencialmente capitalistas, compar,ê_ 
'

das as que prevaleciam no campo que abandonaram eram, para qu,ê_ 
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�e todos, superiores, lhes proporcionando uma maior liberdade 

tanto econômica quanto social e, até mesmo, existencial. Como 
, • A ' •. 

operarias a dependencia as classes superiores era menos direta 

e, consequêntemente, meos sentida por todos. Quase nunguém sa

bia quem eram os donos das grandes construtoras, para quem tra 

balhavam e o Único dever a ser cumprido era o de trabalhar di

reito obedecendo aos horários, aos imediatos e as regras do 

acampamento. Circunstancialmente se sentiam mais livres, pode

riam no momento que quisessem romper as relações que haviam es 

tabelecido quando passaram a vender a sua força de trabalho co 

mo operários. Isto era uma grande ilusão, mas sentida por to -

dos. 

As obras do Reservatório se multiplica 

rampor quase toda a regia□ de Sobradinho
1

oferecendo oportunid§_ 

des de trabalho assalariada a milhares de jovens lavradores 

que largaram as suas atividades agropecuárias de subsistência 

e passaram a viver exclusivamente dos salários. A CHESF foi a 

grande patrocinadora dessas oportunidades pois todo o trabalho 

de reconstrução das novas sedes municipais de Casa Nova, Sento 

sé, Remanso, Pilão Arcado, dos inúmeros povoados, pontes, es 

tradas, açudes e vários outros equipamen_tos ficou sob os seus 

encargos e responsabilidade. O número de empregados assalaria

dos diretos chegou a aproximada111ente 25 mil em todas as obras, 

incluindo a da própria barragem. Por aí se pode avaliar o vo-
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lume de capital aplicado e a quantidade de dinheiro circulante 

na economia regional e nas mãos da população. Isto representou 
. - ,... . -

uma verdadeira revoluçao econom1ca e social na regia□, pois 

significou a desestruturação quase que toal do modo de produ-
- ' . çao local. Tanto a n1vel das forças produtivas quanto das rel,ê. 
- - - ( çoes de produçao. A produçao agr1cola caiu vertiginosamente, ' 

muitas roças foram abandanodas e o consumo dos genêros de pri

meira necessidade, a alimentação principalmente, passou a ser 

feito com produtos comprados diretamente no comércio varejista. 
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13,- O NOVO COMÉRCIO 

O comercio varejista foi um dos ramos 

da economia da Região de Sobradinho que mais se desenvolveu e 

modificou em decorrência direta do volume de capital injeto na 

c9nstrução da Barragem e Reservatório. Antes, relativamente P.!:!, 

um pequeno movimento de compra e venda de genêros alimenticios 

e de poucos produtos industrializados, cresceu vertiginosame.!:!_ 

te logo nos primeiros anos de execução do Projeto Sobradinho, 

principalmente das obras de infra-estrutura do Reservatório e

xecutadas em inGmeros locais. Em 1977 estas obras chegavam ao 

auge das suas execuçoes em quase todas as sedes e povoados po-

is a barragem já havia sido fechada e as águas do rio são Fran 

cisco, represadas, subiam rapidamente formando o grande reser

vatório. Nesta epoca, cinco anos após o começo das obras, a 

maioria da população não havia sido ainda relocada ou reassen

tada e vivia nos seus antigos locais de origem. Um grande al

voroço tomava conta de tudo, a pressa das mudanças aumentava o 
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AÚmero de construções e, consequêntemente, de empregos assala

riados. Esta foi a melhor época para o comércio varejista pois 

os trabalhadores se mantinham das compras que faziam próximo 

aos seus locais de emprego. Proliferaram as pequenas lojas, ª.E. 

mazens, bares, restaurantes, boites etc., precariamente insta-

lados em pequenas construções estabelecidas muitas vezes na 

beira das estradas, do rio e dentro da caatinga. 

A situação econômica gerou uma verda

deira "corrida ao Comércio", com milhares de pessoas tentando 

ou se dedicando a esta atividade e procurando, desta forma, SE!_ 
'

breviver as grandes dificuldades materiais criadas com a im-

plantação do Reservatório. 

Quando as obras começaram a se decli

nar, indicando o fim das construções da Barragem e do Reserva

tório, o primeiro setor econômico a sentir a falta do dinhei

ro oriundo dos salários dos operirios foi o comércio. No acam-
, 

.. 
,,..., . pamento de obras de Sobradinho, o quadro socio-economico era 

sintomático, principalmente na Vila são Joaquim que, como foi 

dito anteriormente, era a maior das vilas e abertas a todas 

as pessoas que ali quisessem simplesmente morar, ou comercia

lizar. Mais de uma centena de pontos comerciais fecharam as 

suas portas, desde o grande ao pequeno, e os poucos que resta

ram tiveram que se adaptar as novas condições econômicas bem 
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menos favoráveis que as anteriores. 

Na área do reservatório o quadro foi 
- ... 

mais desolador ainda, a reversa□ econom�ca provocada pelo fim 

das obras das cidades, dos povoados e de todas as outras pro

vocou o desemprego quase total de todos aqueles trabalhadores 

que se engajaram nas obras do Projeto Sobradinho. Em pouco tem 

po milhares de pessoas, principalmente os jovens, estavam de

sempregados e sem nenhuma possibilidade de se reempregar, pe

lo menos como operários de construção como era a grande maio

ria. O dinheiro começou então a sumir como resposta ao desem -

prego e a queda do número de salários; a concêntração do capi 

tal aumentou nas mãos de uma minoria local, principalmente nas 

dos grandes comerciantes, ou foi transferido para outras pra-
, , 

. ças fora da area do reservatorio. 

, 
. No começo de 1978 o comercio varejista 

criado pela situação sÓcio-econÔmica das obras do Projeto So

bradinho, estava praticamente extinto, principalmente aquele 

ligado diretamente às atividades das obras de construção da 

Barragem ou do Reservatório e mantido pelos salários dos traba 

lhadores. 

Terminado as obras principais a situa-

ção sócio-econômica começou a se redefinir e com ela o comer-

72 



cio varejista, que voltou rapidamente as suas bases originais 

assentadas principalmente na economia da grande maioria dos P.!:!, 

quenos produtores da região e da sua pequena produção agrope-
, 

. cuaria. 

r 

Hoje este comercio se estabilizou che-

gando aos limites estabelecidos pelas leis reguladoras da pro

cura e da oferta. Com exceção de Remanso, voltou a ser pobre, 

um pouco menos que antes, refletindo objetivamente as condi

ções econômicas da Região após o enchimento do Reservatório. 
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14 - A NOVA AGRICULTURA 

Um dos maiores impactos causados pala 

çonstrução do Reservatório da Sobradinho se deu na agricultu

ra, principalmente na utilização da vazanta que
1
a partir em 

que o reservatório começou a se encher praticamente deixou de 

existir nas margens do rio são Frarcisr.n; em tR��8� firmP.s �� 

nas ilhas. 

A parda das t�rras molhadas, a vazan

ta, provocou urna grande desorganização na estrutura produtiva 

da região, pois causou o rompimento de um sistema de plantio 

fundamental à sobrevivência da população camponesa, isto é, a 

junção dos regimes de vazanta com o da sequeiro. Quando o re

servatório começou a se formar, o regime das vazantas foi ime

diatamente extinto, significando isto que o lavrador da região 

de Sobradinho perdeu as suas roças de vazante e passou a pla.!]_ 

tar exclusivamente no sequeiro, isto é, nas terras da caatin

ga. Mais do que isto, significou também a parda da metade da 
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sua produção agricola, destinada quase que exclusivamente ao 

auto-consumo familiar. Passando a plantar só no sequeiro, o la 

vrador ficou mais dependente das chuvas, pois ai as roças ,

SQ 

produziram após a malhação da terra pelas chuvas que na regia□ 

começavam a cair em outubro, só parando nos meses de março ou 

abril. A colheita se dava logo, no máximo de dois meses após o 

término das chuvas quando começava então a estiagem que durava 

até o mês de outubro. Nesse periodo de estiagem é que o lavra-
,

dor passava a plantar nas vazantes, nessa epoca molhada e fer-
,

tilizadas pelas aguas do rio que haviam decido para o seu 

leito normal. 

Essa desorganização provocou uma dese� 

truturação muito grandB na base ororjutiva dss comunidRrles RfB-
, , . tadas pelas aguas do Reservator�o de Sobradinho, que tiveram ' 

de procurar outras formas ou lugares para plantar e recuperar 

a sua produção e manter a sua subsistência pelo menos nos 

veis tradicionais. 

< ni-

Uma das soluções experimentadas foi a 

utilização da vazante do Reservatório cujas margens se esten

diam por mais de 2.000 km. Entretanto isto foi muito dificil 

ou, mesmo, quase impossível, devido as características desta 

vazante que pouco serviu para a agricultura, a não ser aquela 

irrigada artificialmente. Para o pequeno lavrador de nada ser 
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yiu tanta vazante que, por lei era proibida de se utilizar, 

visto estar dentro da cota 400, a "cota de segurança". 

Uma das características mais importan

tes da vazante do Reservatório é a sua variação de linha, isto 
,

e, da altura da sua cota que, subindo ou descendo imprevisive.!, 

mente impossibilitou a sua utilização na agricultura. Estando 

definida numa determinada altura, define também os limites das 

áreas que poderão ser trabalhadas e plantadas. Mas, imprevisi

velmente, a sua càta pode se alterar, subindo ou descendo e 

trazendo consequências desastrosas para todos aqueles que pla.!:!_ 

taram prÓxímo àl1nha de inundação, isto é, na vazante do Reser 

vatÓrio. Subindo, as plantações podem ser inundadas e destrui

das por efoqamento: descendo:□ inve�s□: RS plantações podem sP 

perder devido à falta d 1 água. Assim é que plantar na vazante 

do lago é um risco muito grande apesar de um ato ilegal • 

. Devido a estes impasses criados para a 

agricultura de vazante o lavrador da região de Sobradinho teve 

que aumentar as suas atividades produtivas nas roças de sequei 

ro, aumentando as áreas de plantio e diversificando as cultu

ras. Mas os resultados foram poucos alentadores e para se ter 

uma idéia concreta, tomamos o exemplo dos povoados de Algo

dões, sã□ Gonçalo, Brejo de Fora, Brejo de Dentro, Piçarrã□,T.ê_ 
( � , .. , 

tu1 II, P1ri, Quixaba e Bazua que no ano de 1978, segundo a 
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, , 
. CHESF, so por falta de chuvas, teve a media de perdas dos pla� 

tios em cada povoado estimado em 60%, atingindo em alguns 

cleos mais de 70%, e no caso extremo de Algodões, 94%. 

nu-

Do exposto pode concluir que para a 

agricultura, ou melhor, para os pequenos produtores { agricolas 

da região de Sobradinho o Reservatório não troxe até agora ne

nhum· proveito. Ao contrário, só prejuizo como, por exemplo, a 

extinção da vazante do rio responsável pela maior parte da sua 

produção agricola. 

Espera-se que, com o passar do tempo, 

as populações transferidas já tenham aprendido a conviver com 

as vazantes do res8rvatÓrio dominardo-as
! 

e que voltem a re

constituir a sua agricultura com base neste regime. 
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�5 - A NOVA PESCA 

A pesca sofreu profundas modificações 

na região de Sobradinho após o enchimento do reservatório. M.!:!. 

daram Lnteiramente as condições ambientais naturais com a al

teração de um grande trecho do rio São Francisco que se trans 

formou num grands laqo. 

Imprevisivelmente o peixe se multipli 

côu no novo ambiente lacustre, surpreendendo a todos aqueles 

que trabalhavam na pesquisa ou projetos de piscicultura 

o lago e que afirmaram que os indices de piscicosidade 

baixariam consideravelmente em relação aos do rio devido 

para 

deste 

as 

alterações ambientais que ocorreriam com a formação do reser

vatório. Como consequência desta compreensão nenhum projeto 

foi elaborado para a imediata execução, pois o que se previa 

ofocialmente era que a piscicultura no Reservatório de Sobra

dinho só atingiria n�veis consideráveis depois de um prazo de 

5 ou mais anos, quando o ambiente lacustre estivessem mais ou 

menos definLdo, proporcionando condições de vida para os pei 
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�es. 

Este erro, ou subestimação, reforçou as 

. , . ideias e projetos oficiais que descartavam qualquer alternativa 

de relocação ou reassentamento na beira do lago e apresentavam' 
, < ~ 

como unica alternativa possivel para a populaça□ de Sobradinho 

a sua transferência para as Agrovilas do PEC - Projeto Especial 

de Colonização - Serra do Ramalho, construidas pelo INCRA, lo

calizados no Municipio de Bom Jesus da Lapa, Bahia, com a fina

lidade de receber 4.800 familias da região de Sobradinho. 

Contrariando radicalmente as preyisÕes• 

»cientificas" sobre a piscicultura no lago de Sobradinho, o pei

xe se multiplicou v�rias vezes no novo ambiente criando uma .o

ferta de pescado que se tornou uma verdadeira "T�bua de Salva

ção" para todos os relocados que permaneceram na borda do lago

em condições extremamente dificeis.

A pesca em Sobradinho em 1978 envolvia 

diretamente, aproximadamente, 2.680 pescadores, segundo a 

CHESF, dos quais 350 seriam pescadores de fora atraidos pela al 

ta piscicosidade do ReservatÓriõ. A tecnologia de pesca foi bas 

tante alterada, com a introdução de novas técnicas e apetrechos 

que substituíram os antigos barcos, canoas e redes foram imedia 

tamente substituído por outros adequados às novas característi

cas do Reservatório, bem distintas das do rio. A tradicional e 

79 



�imples vara de pescar tornou-se totalmente inadequada à pes

ca, que passou a ser realizada só com redes, mas não com as de 
~ 

modelos antigos e sim c�m as de novosque na□ eram arrastadas, e 

pim colocadas fixamente para que o peixe se prendesse a ela fos 

se retirado um a um. 

Os barcos também foram modificados ou 

substituídos, os antigos não serviam mais para as águas do re

servatório que, a depender de alguns fatores, formavam ondas 

com até 5 metros de altura. 

r 

A pesca e outro exemplo da desorganiza-

ção e desestruturação da base produtiva de certos setores da p� 

pulac:ão de Sobradfnho., De uma ati v,.dade praticada oeralmente ele 

forma isolada e técnicamente primitiva passou a ser, devido as 

novas condições oferecidas pelo Reservatório, coletiva, isto é, 

exercida por grupos que usavam uma tecnologia bem 111a1s evoluí

da. Esta mudança provocou também alterações nas relações so

ciais de produção que passaram a ser bem mais complexas que an-

tes. Hoje sua organização já é, em alguns casos, capitalista, 

pois é praticada por certas empresas que utLlizam mão-de- obra 

assalariada. 
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�6 - AS CLASSES SOCIAIS DEPOIS DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM 

A estrutura de classes sociais da Re

�ião de Sobradinho pouco se alterou com a construção da Barra

gem e do Reservatório, sobretudo no que se refere às suas rela 

çÕes sociais, apesar das mudanças profundas ocorridas na base 

produtiva da sociedade local com relação ao uso e posse rp 1q 

foi profundamente alterada nos seus aspectos juridicos princi

palmente, como consequência de uma politica de titulação de 

terras que veio beneficiar, antes de tudo, o pequeno produtor. 

A política de regularização fundiária 

ficou a cargo da INTERBA, o Instituto de Terras da Bahia que 

na verdade, pouco realizou do seu programa de titulação de to

das as terras da região visando acabar, de uma vez por todas, 

com as lutas, crescentes na região pela disputa da terra. Iro 

nicamente, a presidência deste instituto foi dada a um lider 

politico local, filho de uma velha oligarquia de Sento Sé e do 
,: no, de fato, da maioria das terras do municipio, que alguns me 
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.ses depois de assumido o posto foi demitido acusado de corruE 

ção por ter facilitado a titulação ilegal de imensas áreas da 

região em nome de familiares e amigos, todos eles já grandes 1 

fazendeiros, membros da classe dominante local. Este fato evi

denciou mais uma vez a força das velhas oligarquias locais se.!!! 

pre ativas e participantes do processo de desenvolvimento eco

nômico do pa:s apesar da sua postura reacionária e -oportunis

tas. 

Os grandes proprietários aumentaram si_g_ 

nificativamente as suas terras, reforçando as bases tradicio

nais do seu poder econômico e político e conseguindo manter a 

sua hegemonia social tradicional, apesar de toda a desorgani

zação e desestruturação ocorrida nA sociedade local. 

As classes intermediárias dos 

proprietários e médios comerciantes, principalmente, 

médios 

também 

reforçaram as suas bases econômicas e politicas, pois os pri

meiros, da mesma forma que os grandes proprietários de terras, 

aumentaram as suas propriedades. 

A classe mais afetada do ponto de vista 
,., 

economico foi a dos pequenos produtores, ou seja, a dos peque-

nos proprietários, rendeiros, meleiros, posseiros e 
, - ,

foreiros 

que,sem força põ"litica propria ou representada,sofreram mais 

profundamente os impactos gerais provocados pela construção da 
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Barragem e do ReservatorLo de Sobradinho. Ficaram durante todo 

o processo de implantação do Reservatório alheios e impotentes
' r • A 

as forças transformadoras da estrutura socio-economLca regi□-

nal, amoldando-se a uma reorganização dirigida oficialmente, 

ou a uma dinâmica espontânea regularLzadora das forças sociais 
A 

e economicas da estrutura regional. 

A mudança mais importante em seu benefÍ 

cio se deu nas suas relaçÕ�s com a terra que passou a ser pro

priedade de muitos de acordo com a politica fundiária oficial 

que se pretendeu implantar em toda a região de Sobradinho. Es 

politica, alias, visava distribuir racionalmente as terras de 

Sobradinho a todos aqueles que fossem atingidos pelas águas do 

reservatório e que forçosamente seriam relocados o� reassenta

dos em outros lugares. Como era de se esperar esta política 

não teve sucesso, uma grande parte desta população apesar de 

ter sido relocada ou reassentada ofl cialmente não recebeu seus 

títulos de propriedade continuando, dessa forma, tão desprote

gida como antes. Suas relações com as classes dominantes modi

ficaram, relativamente, principalmente a nivel econômico, mas 

pouca coisa politicamente. Continuaram, em nGmeros menores, os 

ppsseiros, rendeiros, meieiros e arrendatários trabalhando em 

terras alheias,prLncipalmente nas dos grandes proprietários e 

oligarcas locais. 

O aumento do proletariado local foi efê 

83 



mero, resultou, como foi dito antes, da oferta de trabalho nas 

construções da barragem e de implantação do reservatório quan-

do milhares de jovens, oriundos do meio rural, largaram suas 

atividades agropecuárias e se engajaram nas obras de constru

ção civil. Neste período viveram como operários assalariados 

dentro de um contexto sócio-econômico e juridico nitidamente 

capitalista, inteiramente divorciados das classes dominantes' 

( ~ 

locais, por um per1odo que, se na□ os tornou definitivamente 

em operários, os modificou profundamente nas suas conciências' 

de classe, tanto política quanto ideologicamente. 

Hoje a maioria desses operários voltou 

as suas atividades de origem, revertendo violentamente a sua 

história, isto é, vivendo novamente dR terr� P rl�

dução agopecuária. 

nPn11Pnc:> n·rn -1· --,--· -- t"- -

Apesar de tudo isto,sua existência efê

mera marcou e mudou profundamente a estrutura social de Sobra

dinho
1

dando-lhe feições mais capitalista e moderna. 
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e o N e L u s Ã o

A construção da Barragem/Usina e do Re 

servatÓrio de Sobradinho desde o começo das suas obras até os 

dias atuais causou e tem causado, sucessivamente, profundas mo 

dificaçÕes na estrutura sÓcio-econÔmica da Região M�dia do rio 

São Francisco, onde foram implantados. 

D local, uma das regioes mais atrasa 

das do Pais assistiu, da noite para o dia, a uma verdadeira re 

volução que, se não alterou radicalmente as bases econÔmicas,sE_ 

ciais,juridicas e politicas da sociedade, as modificou profu_!l 

damente, causando grandes midificaçÕes em todos estes niveis. 

Econômicos, por=ue de uma atividade prE_ 

dutiva predominantemente agropecu�ria de sobreviv�ncia, 

sem nenhum excedente comercializável necessário a alguma 

talização, a população de Sobradinho foi transformada num 

de exército de mão-de-obra capitalista, atuando como 

quase 

□per� 

rios nas diversas empresas que construiram a Barragem/Usina e o 

Reservatório.Sua renda principal, antes oriunda da terra,passou 

a ser da sua força de trabalho vendida e paga em salários. 

Sociais, porque desorganizada a base 

produtiva tradicional novas relações sociais se estabeleceram na 

produção resultando, assim, um quadro social bem diferente do 
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antigo. 

Jurldicas, devido principalmente ao prQ 

grama de titulação de terras que, apesar de não haver sido com 

pletado, tornou proprietários legais milhares de pequenos prQ 

dutores rurais antes posseiros, foreiros ou simplesmente □cu 

pantes de terras particulares ou devolutas do Estado da Bahia. 

Pollticas, porque com a legalizaç�o da 

propriedade da terra e a proletarização de milhares de lavrado 

res a estrutura de classes da sociedade local se alteroü, dimi 

nuindo muito a dominação política dos grupos minorit�rios so 

bre a maioria da sociedade. 

Causando estas e outras transformaç�es 

na sociedade local a Barragem/Usina e o Reservat6rio de Sobra 

dinho marcaram o inicio de uma nova etapa na his�Ória da re 

gião, preparando-a para o seu desenvolvimento capitalista. 
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S U M M A R Y 

ln 1972, The São Francisco 

electric Company, affiliated with ELETROBRÁS, started 

construction of a hidroelectric plant and a reservoire in 

Hidro 

the

 So 

bradinho, along the middle São Francisco River. The dam, an 

immense wall of 13 km, constains appr□ximately 37 billion cubic 

meters and has formed a reservoire of 4,214 km2 at its maximum 

height. 

The construction provoked a "re�olu 

tion" in the area, not only in economic terms, but also in its 

social, cultural and juridical aspects. Its 

employed approximately 25 DOO workers, in their 

construction 

majority 

recruited frorn the rural areas where they used to work as 

small farmers. 

The reserv□ire flooded four impo� 

tant towns - Casa Nova, Sento sé, Pilão Arcado,and Remanso

and dozens of small villages. About 70 DOO families had to ,be 

transferred to other sites. The people were forcede to give up 

the rich riverine soil for less fertile, semi-arid land. 

This paper discusses the effects of the 

Sobradinho Hidroelectric plant and reservoire on the

and econ□mic structure of the region and examines in 

social 

de �il 

87 



the changes in its productive base. It tries to show how a

society dorment for centuries was suddenly awakened and becarne 

involved in a productive scheme, whose basic rules are entirely 

different from those already existing. Moreover, it shows 

the strong penetration and development of modern capitalism 

in a given rural area which was totally backwards, thus 

subverting and transforming its whole social and economic order. 

Based on the author 1 s personal �nd professional experience as 

one of these people in charge of population relocation for the 

Sobradinho Project, this paper's purpose is to help all of 

those who deal with the rural population Brazil, and who are 

involved in their development. It is a report of an experience 

viewed and analyzed by a rural sociologist. 
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