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ATIGINDOS PELA BARRAGEM PEDRA DO CAVALO NA FAZENDA 

MODELO, EM SANTO ESTEVÃO, BA. 

 

Alessio Leal Silva
1
 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca analisar o processo de construção da Barragem de Pedra do 

Cavalo dentro do recorte histórico de 1978 a 1985 e o consequente deslocamento 

compulsórios das famílias atingidas que vieram para a Fazenda Modelo em Santo 

Estevão, Bahia. Através de entrevistas com antigos moradores das regiões alagadas pelo 

Lago Pedra do Cavalo, busca-se compreender como foi esse processo a partir da 

memória dos atingidos na tentativa de melhor perceber a notícia do início das obras na 

época, a atuação da DESENVALE para com as populações ribeirinhas e o recomeço das 

vidas no núcleo de reassentamento da Fazenda Modelo. 

 

Palavras-chaves: Pedra do Cavalo; Deslocamento Compulsório; Memória; Fazenda 

Modelo; Santo Estevão e DESENVALE. 

 

ABSTRACT 

 

This article intend to analyzes the process of construction of the Pedra do Cavalo Dam 

within the historical framework from 1978 to 1985 and the consequent compulsory 

displacement of affected families who came to the Modelo Farm in Santo Estevão, 

Bahia.  Through interviews with former residents of the regions flooded by Pedra do 

Cavalo, we seek to understand how this process was based on the memory of those 

affected in an attempt to better understand the news of the beginning of works at the 

time, the work of DESENVALE towards riverside populations and the resumption of 

lives in the resettlement nucleus of Fazenda Modelo. 

 

Key Words: Pedra do Cavalo; Compulsory Displacement; Memory; Modelo Farm; 

Santo Estevão e DESENVALE. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se desdobra no esforço para compreender como foi o processo 

de construção da Barragem Pedra do Cavalo e o consequente deslocamento compulsório 

das famílias atingidas que vieram para o núcleo do reassentamento rural da Fazenda 

Modelo, em Santo Estevão, Bahia, ocorrido no ínterim de 1978 até 1985. Na época, 

para a execução das obras, o governo do Estado criou a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu (DESENVALE), mas a responsabilidade por 

esta barragem mudou ao longo dos anos, passando para a Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), e desde 2004 está sob administração de uma 

empresa privada, grupo Votorantim, responsável por transformá-la em uma 

Hidroelétrica (VIDAL, 2012, p. 12).  

Nesse sentido, busca-se problematizar o processo de construção e instalação da 

barragem Pedra do Cavalo, bem como as formas de reassentamento das famílias 

atingidas. Como foi a notícia da chegada da barragem? Qual foi a relação estabelecida 

entre as autoridades do Estado e as populações ribeirinhas? Como foi a vinda para o 

núcleo de reassentamento na Fazenda Modelo? Como foi o recomeço, a reconstrução da 

vida no novo lugar? 

Partindo destas problemáticas, almejo constatar como foi às relações entre 

governo do Estado e populações ribeirinhas, buscando compreender o diálogo, ou 

mesmo a falta dele, entre esses grupos com interesses opostos, para melhor perceber 

esse processo histórico que culminou com a construção da barragem Pedra do Cavalo. 

Assim, esta pesquisa contribui socialmente para a história da cidade de Santo 

Estevão, bem como para a compreensão das múltiplas relações sociopolíticas entre 

Estado e determinados grupos sociais. Entendendo que, em nome do “progresso”, os 

governos preocupam-se pouco com os impactos ambientais e as populações ribeirinhas, 

mantendo uma ordem política tradicional de dominação e autoritarismo. 

Para a melhor compreensão desses processos históricos e sociais relacionados à 

construção de barragens é relevante a discursão entre história e memória, levando em 

consideração fontes escritas e fontes orais, documentos oficiais e não oficiais, uma vez 

que esses processos de reassentamento envolvem diversas famílias onde ocorrem as 

mais variadas situações, tanto de aceitação, quanto de resistência. Partindo do princípio 

de que a História se constrói e reconstrói a partir das fontes e sua problematização, a 

memória enquanto fonte tem bastante relevância no sentido de reconstruir o passado a 



partir de uma visão do presente. A memória se constrói ao longo do tempo histórico e a 

História também se vale da memória para sua construção, ou seja, História e memória se 

relacionam na medida em que elas se constroem e se reconstroem. A memória resgatada 

neste trabalho, a partir dos depoimentos dos reassentados, busca compreender o 

processo de construção e reassentamento das famílias atingidas pelada barragem Pedra 

do Cavalo. 

Assim, tomei como base teórica reflexões realizadas por autores como Jacques Le 

Goff (1990), Michael Pollak (1989), Pierre Nora (1993), entre outros que deram suas 

contribuições para a melhor reflexão sobre História e memória. 

No primeiro momento deste trabalho, trago um breve histórico do município de 

Santo Estevão, BA, para em seguida contextualiza-lo no processo de construção da 

barragem Pedra do Cavalo como parte de um amplo projeto de realização de grandes 

obras dos governos da época. Em seguida faço uma discussão entre História e memória 

para melhor compreensão dos relatos dos atingidos e reassentados. E por fim, a 

memórias dos atingidos, suas visões acerca deste processo, os impactos sofridos e o 

recomeço das vidas no núcleo de reassentamento Fazenda Modelo. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO E A BARRAGEM PEDRA DO CAVALO 

O povoamento na região onde hoje é o município de Santo Estêvão, na Bahia, 

remonta ao século XVIII, quando o processo de interiorização do território colonial 

português já estava avançado em direção ao recôncavo e sertão da Bahia. A região do 

Recôncavo, sobretudo a cidade de Cachoeira, teve grande relevância estratégica do 

ponto de vista econômico na medida em que se colocava como um entreposto de ligação 

entre a capital e o sertão da província. Em consonância com Alisson Nery de Bastos: 

 
Por volta de 1730-1740, surgiram as povoações que deram origem as regiões 

que hoje fazem fronteiras com Santo Estevão. A exemplo, os municípios de 

Ipecaetá, Antônio Cardoso, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves e Rafael 

Jambeiro, que existiam como pequenas povoações (BASTOS, 2013, p. 14). 

  

Nesse período, todas as cidades citadas, entre outras, faziam parte do território 

pertencente à Vila de Nossa Senhora do Porto de Cachoeira, situada no recôncavo 

baiano. A região do recôncavo teve grande destaque na produção de fumo, destacando-

se como o segundo produto agrícola baiano destinado à exportação, perdendo apenas 

em importância para a produção de cana-de-açúcar. Como afirmou Barickman,  

 



No início do século XVIII, o fumo baiano já dispunha de mercados 

consolidados na Europa, Ásia e América do Norte. Além disso, a Bahia 

praticamente monopolizava o comércio brasileiro de fumo. Os “campos da 

Cachoeira” e as fazendas e sítios em vilas além dos limites do Recôncavo 

produziam quase todo o fumo que se exportava para Portugal – talvez até 

90% - nos séculos XVII e XVIII (BARICKMAN, 2003, p. 63-64). 

 

É possível perceber então, ainda que de forma sucinta, que o povoamento na 

região de Santo Estevão é de pelo menos 300 anos. Segundo a tradição oral dos 

moradores mais antigos, que foram contando a história para as gerações seguintes sobre 

o surgimento do povoado de Santo Estevão, fala-se que um padre português chamado 

Jozé da Costa Almeida, que acossado por uma grande seca, teria deixado a antiga capela 

de Santo Estevão, localizado hoje no território pertencente a Antônio Cardoso, e 

peregrinou por dias para encontrar água e pastagens para seus animais. Segundo a 

tradição, o padre encontrou o local que ficou conhecido como Riacho do Salgado, que, 

devido sua abundância de água na época atraiu seu interesse e estabilizou-se com sua 

gente e seu rebanho, e posteriormente ergue uma nova capela, também em devoção a 

Santo Estevão, portanto o local ficaria conhecido como Santo Estevão Novo. Apesar da 

narrativa oral sobre a história do surgimento do povoado de Santo Estevão ter enorme 

valor e significado histórico para seus moradores, não há nenhuma fonte documental 

que comprove o episódio da chegada do primeiro padre na região. Por outro lado, as 

fontes documentais mais antigas sobre o povoamento destaca a presença de outro 

vigário, o Antônio Rodrigues Nogueira. 

 
Na região do atual município, Cachoeira e Santo Estevão, em carta produzida 

quando da sua chegada, o vigário Antônio Rodrigues Nogueira destaca a 

criação da freguesia católica no ano de 1751 por ordem de “sua Majestade”. 

Documento que, respaldado por sua relevância temporal, assinala para o 

início formal dos trabalhos da paróquia, podendo ser considerado o marco de 

um futuro povoamento, de nascimento da freguesia (BASTOS, 2013, p. 15-

16). 

Em sua chegada ao local onde seria erguida a nova capela, o vigário que deu 

início ao governo eclesiástico, Antônio Rodrigues Nogueira, relata como 

encontrou a antiga capela de palha deixada pelo padre desbravador. Destaca 

ainda o riacho do Salgado como importante manancial de água própria para o 

consumo humano e acrescenta as impressões do potencial crescimento do 

povoamento, tendo em vista o ajuntamento que já existia na época de sua 

chegada (BASTOS, 2013, p. 17). 

 

Ao longo do século XIX, a Freguesia de Santo Estevão do Jacuhype seguiu 

pertencente ao município de Cachoeira, conquistando sua emancipação política em 

1921. No plano econômico, a freguesia teve como principal atividade o plantio do 

tabaco, a criação de gados e cavalos, estes em menor importância. A Freguesia de Santo 

Estevão mantinha uma grande relação econômica com Cachoeira, pois o fumo 



produzido na região era, em sua maioria, levado para Cachoeira onde ganhava novos 

destinos. Outro fator que contribuiu para o crescimento da freguesia foi sua localização 

estratégica, entre o sertão e o recôncavo, servindo como ponto de parada para descanso 

entre os viajantes e tropeiros que passavam pela região. 

A partir de meados do século XX, devido a grande quantidade de recursos 

hídricos em nosso país, os governos brasileiros investiram muito em projetos de 

barragens em diversos rios ao longo do nosso território, sobretudo nas décadas de 1970 

e 1980. Em termos socioambientais a instalação de barragens provoca uma verdadeira 

reorganização territorial, exigindo a relocação compulsória das populações que 

historicamente ocupam os espaços requeridos para a construção dessas barragens. 

Segundo Carlos B. Vainer
2
, o Movimento dos Atingidos por Barragens surgiram ao 

final dos anos 1970 e, deram origem, nos anos 1990, a uma organização nacional com 

crescente ação internacional, e continua ao falar que ainda hoje, quando os conflitos 

sociais relacionados a grandes barragens se avolumam, a luta das populações ganham as 

páginas dos jornais e os movimentos de atingidos comparecem em fóruns 

internacionais. 

A instalação da barragem Pedra do Cavalo provocou o alagamento de áreas 

em nove municípios e a construção de reassentamento populacionais em oito 

deles: Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Antônio Cardoso, Rafael 

Jambeiro, Conceição de Feira, Santo Estevão, Muritiba, Governador 

Mangabeira e Cabaceiras do Paraguaçu (VIDAL, 2012, p. 12). 
 

Na tabela abaixo, pode-se observar os dados das famílias que foram atingidas e 

reassentadas, destacando informações sobre a área, total de famílias e município de 

destino. 

 

NÚCLEOS RURAIS ÁREAS Nº FAMÍLIAS MUNICÍPIOS 

Primeira Etapa 

1 – Ilha de Antônio Cardoso 202,71 53 Antônio Cardoso 

2 – Fazenda Mocó 187,46 37 Antônio Cardoso 

3 – Fazenda Mamona 121,73 29 Santo Estevão 

4 – Novo Porto Castro Alves 113,99 29 Santo Estevão 

5 – Fazenda Primavera 117,00 28 Santo Estevão 

6 – Ilha de São Gonçalo 121,00 27 São Gonçalo dos 

Campos 

7 – Fazenda Lagoa Comprida 127,00 23 Muritiba 

8 – Fazenda Mocambo 32,17 09 Muritiba 
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9 – Fazenda Nova 300,00 69 Rafael Jambeiro 

10 – Fazenda Pontal Itaporã 227,00 45 Muritiba 

11 – Fazenda Ieda Barradas 391,30 81 Antônio Cardoso/Feira 

de Santana 

12 – Fazenda Modelo 354,00 76 Santo Estevão 

13 – Fazenda Brava/Ipuaçu 936,95 142 Feira de Santana 

14 – Fazenda Xavante/Queimada 392,00 52 São Gonçalo dos 

Campos/Feira de 

Santana 

TOTAL DA 1ª ETAPA 3.623,32 700  

Segunda Etapa 

1 – Fazenda Olhos D’agua 325,87 40 Muritiba 

2 – Fazenda Moenda 228,72 22 São Gonçalo dos 

Campos 

3 – Fazendas Nossa Senhora da 

Aparecida 

99,43 14 Feira de Santana 

4 – Fazendas Paiaiá 203,30 29 Santo Estevão 

5 – Fazenda Rebouças 115,34 10 Santo Estevão 

TOTAL DA 2ª ETAPA 972,46 115  

Fonte: Germani (1993). Apud. Palma (2007). 

O fato de ser morador de Santo Estevão e este município ser considerado uns dos 

mais atingidos, recebendo seis núcleos de reassentamento que totalizaram em 201 

famílias, despertou o interesse pela pesquisa e realização deste trabalho. Dentre os 

fatores mais relevantes para a realização desta pesquisa, estão as inquietações que me 

levaram a buscar respostas para a problemática das relações entre Estado e populações 

ribeirinhas no processo de construção da barragem e reassentamento das famílias 

atingidas neste município. 

Com uma população de aproximadamente 53,898 mil habitantes, Santo Estevão 

está localizado entre os biomas da Caatinga e Mata Atlântica, tendo uma temperatura 

média anual de 24º, com períodos chuvosos entre os meses de março e julho. O 

município faz parte da unidade de conservação da (Área de Proteção Ambiental) APA 

do Lago Pedra do Cavalo e está situado no Eixo de Desenvolvimento do Grande 

Recôncavo
3
. Entre os diversos núcleos rurais que foram criados em Santo Estevão para 

receber as populações ribeirinhas atingidas pelo Lago Pedra do Cavalo, vale destaque à 

Fazenda Modelo, pois, este núcleo rural recebeu 76 famílias neste processo, 

configurando-se no maior núcleo de reassentamento no município. Este núcleo está 

situado a aproximadamente 3 km do centro da cidade, numa região de fácil acesso. 

Observe abaixo, um mapa sem escala, construído a partir do cruzamento de outros 
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mapas, para mostrar a área do lago e os municípios afetados, a localização aproximada 

dos núcleos, bem como as principais estradas que cortam a região. 

 

 

Fonte: Palma (2007), Apud. Vidal (2012). 

É possível observar que o núcleo de reassentamento Fazenda Modelo encontra-se 

em destaque no mapa, evidenciando o distanciamento territorial percorrido por estas 

dezenas de famílias que em sua maioria vieram de regiões ribeirinhas da cidade de 

Cabaceiras do Paraguaçu e Santo Estêvão. De acordo com Vidal, 

 

O núcleo Fazenda Modelo foi formado a partir de uma fazenda comprada 

pela DESENVALE de um fazendeiro conhecido na região como Francisco do 

Açúcar. A partir desta compra a fazenda, que antes dispunha apenas de 

poucas casas onde ficavam os trabalhadores e a casa maior do fazendeiro, foi 



reformulada, dividida em ruas e lotes para se tornar um reassentamento 

(VIDAL, 2012, p. 17). 

 

Isso posto, reafirma-se o objetivo de problematizar o processo de construção e 

instalação da barragem Pedra do Cavalo, bem como as formas de reassentamento das 

famílias atingidas, tendo por base relatos e entrevistas dos atingidos, na tentativa de 

ouvir esses indivíduos historicamente silenciados pela sociedade, evidenciando sua 

condição de sujeitos de sua própria história. Comecemos, então, entendendo o papel da 

história e da memória nesse processo. 

 

A HISTÓRIA E A MEMÓRIA 

 

O valor da investigação histórica sobre o que de fato aconteceu para a solução 

deste ou daquele problema específico do presente e do futuro é inquestionável 

(HOBSBAWM, 1997, p.25). Portanto, o conceito de história está ligado ao processo de 

investigação do passado da humanidade, e, quando fazendo relação dos desdobramentos 

desse passado sobre o presente, observando criteriosamente, as consequências e 

circunstâncias que rodeiam os fatos, sobretudo suas causas que são os elementos mais 

necessários à história, percebe-se melhor o contexto social e histórico em que o 

indivíduo está inserido. Le Goff ressalta que:  

 

Falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; penso que é 

preciso ir mais longe: questionar a documentação histórica sobre as lacunas, 

interrogar-se sobre os esquecimentos, os hiatos, os espaços em branco da 

história. Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a 

história a partir dos documentos e das ausências de documentos (LE GOFF, 

1990, p. 109). 

 

Assim, a história inova conceitos e valores contextualizados com a sociedade e 

seus respectivos grupos específicos, colaborando para a formação e construção da 

identidade de um povo. A escrita da história de grupos tidos como minorias colabora 

para o entendimento de grupos sociais historicamente silenciados, e possibilita a estes 

perceberem-se como sujeitos históricos. Marx, em sua concepção histórica, ressalta que 

esta evolui dialeticamente, não seguindo um curso linear e evolutivo, para ele os 

homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, 

ligadas e transmitidas pelo passado (MARX e ENGELS, 2011, p. 25). 



Como afirma Regina Guimarães, em seu livro Cidades da Mineração, memórias e 

práticas culturais, a prática do historiador se redefine diante da conquista de novos 

territórios, da diversidade dos procedimentos metodológicos e das abordagens 

historiográficas contemporâneas (GUIMARÃES NETO, 2006, pg. 45). A escrita da 

história perpassa, necessariamente, por uma análise minuciosa das fontes, do confronto 

destas e da problematização histórica acerca do fato ocorrido. O historiador deve assim, 

conduzir com seriedade a análise das fontes, sejam elas escritas, orais, visuais, para que 

de fato colaborar com a construção do conhecimento histórico.  

Os depoimentos dos atingidos pela barragem Pedra do Cavalo, elemento central 

deste trabalho, nos permitem perceber detalhes de acontecimentos e situações vividas, 

bem como diferentes visões acerca do fenômeno histórico da construção da barragem. 

Ouvir esses sujeitos é um importante trabalho de ressignificação dos processos 

históricos por um outro olhar, além de permitir uma releitura de como determinados 

episódios acontecem no curso da história. 

Partindo do princípio de que a História se constrói e reconstrói a partir das fontes 

e sua problematização, a memória enquanto fonte tem bastante relevância no sentido de 

reconstruir o passado a partir de uma visão do presente. A memória se constrói ao longo 

do tempo histórico e a História também se vale da memória para sua construção, ou 

seja, História e memória se relacionam na medida em que elas se constroem e se 

reconstroem. A memória resgatada neste trabalho, a partir dos depoimentos dos 

reassentados, busca compreender o processo de construção e reassentamento das 

famílias atingidas pela barragem Pedra do Cavalo a partir da visão desses sujeitos. 

A memória é o meio que o sujeito utiliza para evocar recortes de momentos 

vividos no passado através do armazenamento de informações que é própria do ser 

humano. A memória, como propriedade de conservar certas informações remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de informações psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas ou que ele representa como passadas (LE 

GOFF, 1990, pg. 423). A memória se constrói das mais variadas formas que o sujeito tem 

de interpretar os acontecimentos vividos e ressignificá-los no presente, ela configura 

momentos de nossa história onde se cristaliza ou se refugia à medida que o significado 

histórico para o sujeito o qual se quer resgatar fragmentos da memória é relevante em 

sua vida ou não. 

 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 



esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. (NORA, 1993, p. 9).  

 

A memória pode ser coletiva ou individual. Enquanto coletiva ela refere-se a 

fragmentos do passado vivenciado por determinados grupos de pessoas envolvidos por 

laços culturais, étnicos, religiosos, sociais entre outros. A memória coletiva faz parte de 

um aglomerado social, de uma experiência vivenciada e compartilhadas por indivíduos 

de um dado contexto histórico-social. Mas quando se trata da memória individual, 

refere-se às experiências únicas vivenciadas por cada sujeito na sua trajetória de vida. 

No que se refere à recuperação e a desapropriação do passado, sobretudo nas questões 

relacionadas às manipulações conscientes no processo de construção das memórias 

individuais e coletivas. Nesse sentido, em consonância com Le Goff : 

 

Os psicanalistas e os psicólogos insistiram, quer a propósito da recordação, 

quer a propósito do esquecimento (nomeadamente no seguimento de 

Ebbinghaus), nas manipulações conscientes ou inconscientes que o interesse, 

a afetividade, o desejo, a inibição, a censura exercem sobre a memória 

individual. Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma 

importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da 

memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos 

grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. 

Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses 

mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1990, pg. 426). 

 

Existem nas lembranças dos indivíduos zonas de sombra, silêncios e 

esquecimentos. As fronteiras desses silêncios e não ditos com o esquecimento definitivo 

e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo 

deslocamento (POLLAK, 1989, p 8). Assim, é possível pensar a memória como algo que 

em parte é herdada pela memória coletiva, a partir das múltiplas relações culturais, 

sociais e étnicas de determinados grupos e em parte individual, relacionada à vivências, 

virtudes e emoções de cada indivíduo. A memória não é algo cristalizado, mas sim 

orgânico, e por isso passível de alterações quando resgatada, pois ela sofre influência do 

momento em que ela é articulada. O que chamamos de memória é, de fato, a 

constituição gigantesca e vertiginosa do estoque material daquilo que nos é possível 

lembrar, repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de nos lembrar 

(NORA, 1993, p. 9).  

As relações entre história e memória são mútuas e dialéticas, uma vez que esta 

relação se converte para melhor compreensão do presente. Para Pollak: 

 

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido 

pela história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a 



um sem-número de referências associadas; guiado pela preocupação não 

apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de modifica-las, esse 

trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do 

presente e do futuro (POLLAK, 1989, p. 10). 

 

A partir dos anos 1990, teóricos do campo da historiografia se desdobraram na 

superação do preconceito sobre o entendimento da memória, a partir da história oral, 

visto que esta, na maioria das vezes privilegia grupos minoritários. Como afirma 

Ferreira e Amado: 

 

O principal alvo dessa crítica era a memória não ser confiável como fonte 

histórica, porque era distorcida pela deterioração física e pela nostalgia da 

velhice, por preconceito do entrevistador e do entrevistado e pela influência 

de versões coletivas e retrospectivas do passado. Por traz dessas críticas 

estava à preocupação de que a democratização do ofício do historiador fosse 

facilitada pelos grupos de história oral, além do menosprezo da aparente 

“discriminação” da história oral em favor das mulheres, dos trabalhadores e 

das comunidades minoritárias (FERREIRA & AMADO, 1996, p. 65). 

 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a 

história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte 

integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõe á “Memória Oficial” 

(POLLAK, 1989, p. 4). Portanto, cabe ao historiador uma enorme responsabilidade e 

conhecimentos teórico-metodológicos ao trabalhar com memória, sobretudo com o uso 

das fontes orais, seja ela coletiva ou individual. O exercício de compreensão histórica da 

realidade atual de quem expõe um relato de sua memória sobre experiências vivenciadas 

é de suma importância para se aproximar o quanto mais da concretude dos fatos 

relatados, bem como das alterações que a memória pode sofrer ao longo do tempo. 

 

A MEMÓRIA DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM PEDRA DO CAVALO 

 

Pensar a construção de barragens é antes de tudo pensar a grande mudança 

socioambiental que ocorre nesses processos. Para além das perdas materiais, quando 

ocorrem, esses processos impactam no laço cultural dos povos que historicamente 

habitam os espaços requeridos pelos governos para a construção dessas grandes obras. 

No caso do Brasil, a construção de barragens muitas vezes contribuiu para aumentar as 

desigualdades sociais. A barragem Pedra do Cavalo é apenas parte de um projeto mais 

amplo, de modernização do Brasil e de grandes investimentos na produção de energia e 

industrialização a partir de meados do século XX. 

 



De uma ponta a outra, o país era rasgado por projetos modernizadores, 

realizados preponderantemente através de grandes obras, que buscavam 

garantir o fornecimento de recursos hídricos e elétricos às indústrias através 

do aproveitamento dos recursos naturais que o país dispunha (VIDAL, 2012, 

p. 59). 

 

 Esse contexto modernizador ocorreu num período muito peculiar da história do 

Brasil, uma vez que desde 1964 vivia-se sobre o regime político de uma ditadura civil 

militar onde a maioria destas obras eram feitas por vias autoritárias deixando profundas 

marcas, tanto do ponto de vista social, quanto cultural, para as populações atingidas e 

reassentadas. A partir do final dos anos 1970 começam a surgir às primeiras notícias da 

construção da barragem. Segundo os entrevistados, nesse período foi quando começou a 

aparecer nas regiões que seriam alagadas os técnicos da DESENVALE, estabelecendo 

os primeiros contatos.  

 

H (a): A gente não sabia o que era assim, barragem, nem se isso tava 

programado, agente num tinha conhecimento de nada. Ai passados uns dias, 

ai começou o movimento, né, ai começou aquela agitação, um povo 

aparecendo, pessoas assim, nas casas da gente, fazendo alguma pesquisa, 

perguntando alguma coisa, e tal (H (a), atingida/deslocada pela barragem 

Pedra do Cavalo, 14/03/2018). 

 

H (a): Ai começou desmatando, desmatando pra fazer estrada e desmatando 

também a... as  pastagem pra a água “explanar”, ai menino, isso foi uma... 

uma  “zueira”, foi um movimento e tal... e vai, daqui a pouco terminou de 

limpar tudo, é fazer é , fazer os pastos, limpando, fazendo aquela coisa de 

estrixo, botando fogo, e queimando tudo, e tirando tudo que tinha no pasto 

que impedia a água, e vai.... agente falava assim: -- mais menino, num ta 

vendo que essas água não vai vim pra aqui? (H (a), atingida/deslocada pela 

barragem Pedra do Cavalo, 14/03/2018). 

 

Assim, ao passo que os técnicos da DESENVALE chegavam para fazer as 

medições, informar as pessoas sobre a área que seria alagada e iniciar os trabalhos de 

desmatamento, a falta de clareza nas informações provocavam certa descrença por parte 

de alguns em relação área que seria alagada. Conforme relatado nas entrevistas, os 

técnicos da DESENVALE não explicavam detalhes da obra, não traziam informações 

precisas sobre as áreas onde seriam reassentadas as famílias, mas sim, traziam a notícia 

de que suas casas seriam cobertas pelas águas e que por tanto as famílias tinham que 

sair daquela região que seria atingida pelo lago Pedra do Cavalo, portanto não havia 

opção, as informações davam conta de que as famílias tinham que sair. 

 

L (0): Quando começou medir, muita gente ficou... ficou triste sabendo que 

inha afastar do lugar pra... as água inha tomar, e ai com isso ai, a gente do 

movimento sindical naquela época tinha que lutar, teve que lutar pra 

conseguir o reassentamento das famílias atingidas (L (o), ex-sidincalista, 

atingido/deslocado pela barragem Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 



L (0): Ai todo sindicato ai teve que fazer reunião, com os líderes dos 

sindicatos, teve que fazer reunião nas comunidades, conversando com o 

povo, e vendo a situação do povo, gente que não dormia de noite, porque, sê 

sabe que aquela terra e vendo, quer dizer, medindo, desmatando, ai teve gente 

que morreu até apaixonado, aquelas pessoas que não queria sair dali (L (o), 

ex-sidincalista, atingido/deslocado pela barragem Pedra do Cavalo, 

26/03/2018). 

 

A falta de informação e a descrença nas ações governamentais deixavam às 

pessoas cada vez mais apreensivas em relação às garantias que a DESENVALE oferecia 

de que seriam indenizados.  

 

M (a): Eles chegaram falando que ia, que o rio ia subir e as águas iam cobrir 

as nossas terras. Inclusive, a nossa casa. Misericórdia, como é isso? O que é 

que vão fazer com a gente? Aí, eles disseram né? Que iam indenizar as terras. 

Só que a gente não acreditava, a gente pensava que era mentira [...] Eles 

tratavam bem, eles eram até umas pessoas boas, sabe? Eles eram pessoas que 

davam até pra gente acreditar, só que a gente não acreditava. A gente ficava 

pensando que aquilo era tudo conversa, que aquilo não ia sair do papel, 

entendeu? (M (a), atingida/deslocada pela barragem de Pedra do Cavalo, 

entrevista em 02/03/2018). 

 

Foi quando, segundo os relatos, começaram a luta e organização entre moradores 

através dos sindicatos junto aos órgãos do governo estadual para exigir a garantia dos 

mínimos direitos para os reassentados e minimizar os prejuízos sócio/emocionais 

trazidos pelas obras de construção da barragem. 

 

L (o): Eu era posseiro e era representante do sindicato, era presidente do 

sindicato nessa, nesse tempo, ai quer dizer que, ai reunia cada sindicato fazia 

sua parte, por lá, quer dizer, fazendo reunião com o povo, podia... a reunião 

se fazia a até debaixo dum pé de pau, juntava vinte trinta pessoa, família tudo 

e o povo ficava ali concentrado e aonde dissesse:  vamos pra Salvador tardia 

pra cobrar do governo o reassentamento, por que se não nós era capaz de não 

ter nem terra nem nada, ai foi aonde concentrado nessas lutas toda, ai foi que 

tiraram a comissão lá pra ir até o governo. (L (o), ex-sidincalista, 

atingido/deslocado pela barragem Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 

Como relata seu L (o), dirigente do sindicato dos trabalhadores rurais de Santo 

Estevão na época, as pessoas juntamente com as representações sindicais tiveram que se 

organizar para garantir seus direitos. A falta de informações do governo e dos técnicos 

da DESENVALE provocou a mobilização das famílias que seriam atingidas para a 

garantia de sues direitos à posse das terras onde estas seriam reassentadas. Ainda no 

relato de seu L (o), as poucas informações que chegavam para os moradores das regiões 

atingidas eram de que eles teriam que se mudar e que iriam ganhar terras em regiões 

circunvizinhas do município de Santo Estevão, ou seja, locais distantes das áreas que 

seriam alagadas. Os entrevistados que colaboraram com esta pesquisa e tantos outros 



moradores que vieram para o núcleo de reassentamento da Fazenda Modelo, eram em 

sua grande maioria moradores ribeirinhos do município de Santo Estevão, e por tanto, 

desejavam ser reassentados neste mesmo município. 

 

L (o) os técnicos da DESENVALE, inha em casa em casa das famílias, 

fazendo o que? Fazendo primeiro pra puder dar início, eles vinha fazia o 

cadastramento [...] ai vinha a pergunta, no caso eu perguntava assim, vem cá, 

que ta fazendo o cadastro, anotando isso ai tudo, pra ir pra onde? Não sei. Ai, 

foi aonde nasceu a organização e luta pra puder seguir o reassentamento com 

a casa e o pedaço de terra [...] Primeiro foi fazendo o cadastro e quem fazia... 

perguntava, eles dizia, num sei. Quem tava fazendo, num sei. Que tudo não 

tinha nada falado que inha comprar terra nem pra onde ir... nem pra onde nós 

inha... você entende? (L (o), ex-sidincalista, atingido/deslocado pela 

barragem Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 

Em meio a essa problemática da escolha do local de reassentamento, aparece nas 

falas dos atingidos a questão do tipo de reassentamento proposto pelo governo do 

Estado, que seria a formação de agrovilas, ou seja, uma forma de reassentamento que 

consistia em um núcleo de moradias em forma de uma pequena vila e os terrenos das 

famílias em volta dessa vila. Esse modelo de reassentamento foi muito questionado na 

época, pois dificultava o trabalho agrícola das famílias, uma vez que as áreas de cultivo 

ficariam longe das residências. 

L (o): Ai foi que nasceu a luta pra o reassentamento. Porque ai agora, os 

sindicatos de cada município se organizou e foi procurar as pessoas, se eles 

tava com vontade de lutar pra conseguir, porque era eles quem inha dizer, 

quem tava sendo projudicado, o sindicato era a entidade para representar, 

procurar a entidade pra representar, mas tem que ouvir deles se ele tá 

disposto a lutar, todo mundo dizia sim, nós tem que lutar, por que se nós vai 

pra onde? E aonde vai colocar a gente? E pra onde vai levar nós? (L (o), ex-

sidincalista, atingido/deslocado pela barragem Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 

L (o): A gente era pra ser retirado pra levar pra outros lugares mais distantes, 

mais longe, não no município se Santo Estevão, mas a luta foi exigindo cada 

qual e as terras e moradia e cada qual em seu município, a luta foi em cima 

disso ai, ninguém vai sair de seus municípios, é pra ser todo mundo 

reassentado nos mesmos municípios, quem é de Santo Estevão quer morar 

em Santo Estevão, vai morar em Santo Estevão [...] agente já reivindicava 

que era a casa em cima do lote, o lote cercado, a casa no lote, e ali, agente 

plantar e colher, mas a casa no lote, pra levar o produto da roça pra casa, mas 

porém tinha que ser no lote. E a agrovila ficava complicado, trabalhar lá 

longe, e pra vim trazendo as coisas no lombo do animal (L (o), ex-

sidincalista, atingido/deslocado pela barragem Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 

E assim, após diversas reuniões entre famílias atingidas, representantes sindicais e 

representantes do governo é que essas populações ribeirinhas foram minimizando os 

impactos socioambientais trazidos pela implantação da barragem Pedra do Cavalo. 

Observa-se assim a pouca preocupação do governo com essas populações, sendo 



necessária uma intensa luta para ter acesso à terra de forma digna, dando-lhes as 

mínimas condições de reconstrução de suas vidas em outro local. 

Durante esse processo de luta e reassentamento, se inicia outro dilema na vidas 

dessas famílias atingidas. A reconstrução das vidas em outro local, encarar o novo foi 

percebido nos relatos como algo muito difícil, doloroso e duvidoso, apesar das 

promessas ofertadas pelo governo do Estado e a DESENVALE de que no novo lugar 

seria melhor, sobretudo pela estrutura e suporte, com escolas, posto de saúde, acesso a 

terra, projetos de irrigação, entre outros benefícios. Porém, os entrevistados destacam 

tudo isso como promessas não cumpridas, uma vez que na chegada ao núcleo nada disso 

foi encontrado, nem sequer água encanada, como também foi prometido pelos 

representantes do governo Estadual. 

 

L (o): Por que tinha que ter igreja, e agente cobrava que tinha que ter igreja, e 

a gente cobrava, por que tinha posto médico, que precisava, tinha uma 

quadra, tem que ter prédio escolar, e tudo isso era cobrança que a gente fazia, 

cobrava e eles anotava pra fazer, e fazia, pra puder seguir a regra, que nós 

tava reivindicando, e ta tudo anotado, mas não foi porque eles tavam 

querendo dar tudo assim e coisa não, por que dependeu de uma das grandes 

lutas pra puder chegar a esse rumo, se não lutasse, ficasse de braço cruzado, 

ah, num inha ter isso nunca, do jeito que eles quisesse, botava lá, do jeito que 

quisesse e pronto (L (o), ex-sidincalista, atingido/deslocado pela barragem 

Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 

Na fala de dona H (a) é evidenciado a falta de água nos primeiros anos do 

reassentamento, confirmando a promessa não cumprida por parte dos órgãos 

competentes de que o núcleo teria água encanada. 

 

H (a): A gente passava um pouco de falta de algumas coisas, porque agente 

mudou assim, no final do ano, boca de verão, no tempo em que o povo da 

roça tão quase meio “discafiado”, num tem roça mais direito, as coisas 

direito, assim, mas sei que agente num passou, ninguém passou muita falta 

das coisas, agente passou mais falta de água (H (a), atingida/deslocada pela 

barragem Pedra do Cavalo, 14/03/2018). 

 

H (a) Ai quando teve uma época que os bombeiros entraram de greve e ai 

agente passou falta de água, passou, eu não tenho a lembrança quanto tempo, 

agente passou um tempo bom sem água, agente inha procurar água nas fontes 

por ai, por que aqui num tinha fonte, essa região não tinha fonte, só os 

moradores antigos da das outras fazendas que não foi desapropriada que 

sempre tinha fonte, agente inha buscar lá, águinha ruim... (H (a), 

atingida/deslocada pela barragem Pedra do Cavalo, 14/03/2018). 

 

*** 

M (a): Porque era o carro pipa que tinha que trazer a água. Pra lavar roupa, a 

gente sofria. Eu cansei de ir na casa de meu tio. A minha menina pegava 

aqui. A roupa da criança, da minha filha mais velha. Ela ia lá pra cima, pra 

casa do meu tio pra lavar porque aqui não tinha água. Depois foi que a 

prefeitura mandou encanar água, mas demorou muito. Acho que a gente 

levou bem uns cinco anos aqui sem água, não foi não? Cinco ou mais. Era 



um sofrimento triste (M(a), 58 anos, atingida/deslocada pela barragem de 

Pedra do Cavalo, entrevista em 02/03/2018). 

 

Deste modo, o recomeço das vidas no núcleo de reassentamento da Fazenda 

Modelo foi bastante difícil para estas famílias nos primeiros anos em virtude das 

promessas não cumpridas, ou seja, foi um recomeço de vidas sem muita expectativa de 

um futuro melhor. Com o passar dos primeiros anos após o reassentamento e por 

intermédio da prefeitura municipal é que algumas obras de estrutura social foram 

realizadas, como afirmou seu L (o),  

 

ai já não foi mais a DESENVALE, já foi com o prefeito, já foi depois, a 

energia, a água, mas a gente já cobrava do prefeito, energia, água encanada, 

quando a DESENVALE entregou, a gente também já tinha cobrado dos 

prefeitos, ai agora ficou a frente de fazer o que tava precisando (L (o), ex-

sidincalista, atingido/deslocado pela barragem Pedra do Cavalo, 26/03/2018). 

 

A atuação dos governos e entidades responsáveis por estas grandes obras que 

mobilizam milhares de pessoas de seus locais de origem, em sua grande maioria é feita 

de forma autoritária, imposta em nome da bandeira do progresso, onde 

contraditoriamente esta mesma obra modernizadora nega direitos básicos para as 

populações atingidas. Conforme foi relatado nas falas dos entrevistados, nos primeiros 

anos de reassentamento na Fazenda Modelos não houve acesso à água encanada, vindo 

esta ser colocada aproximadamente cinco anos depois da mudança, e não pelos órgãos 

que prometeram (DESENVALE e governo Estadual), mas pelo governo municipal após 

diversas reivindicações dos moradores. Confirma-se então que a realização de grandes 

obras de barragens no Brasil dos anos 1970 e 1980 ocorreram de forma autoritária, 

imposta e sem a garantia efetiva dos direitos sociais que as famílias deslocadas 

deveriam ter, minimizando assim os impactos que essa mudança compulsória lhes 

causou. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, esse artigo, buscou contextualizar historicamente o município do 

Santo Estevão e a barragem Pedra do Cavalo para melhor compreender os impactos 

dessa barragem na vida dos ribeirinhos que foram reassentados na Fazenda Modelo. 

Utilizou-se para esta compreensão a história oral, identificando os reflexos da memória 

dos atingidos e deslocados, trabalhadores, sindicalistas e proprietários de terras, para 

melhor compreender esse processo a partir da visão desses sujeitos. 



A construção de barragens provocam mudanças sociais complexas e profundas 

que não se limitam à área inundada, nem ao tempo de sua construção. Como foi visto 

anteriormente, o período de construção e implantação da barragem Pedra do Cavalo 

ocorreu num momento peculiar da nossa história política, pois, vivia-se sob uma 

ditadura militar desde 1964. Portanto, foi possível perceber o autoritarismo e a falta de 

informações para com os atingidos, bem como a garantia de alguns direitos básicos 

prometidos e não cumpridos no núcleo de reassentamento. A questão do acesso a água 

por exemplo, tema muito abordado pelos entrevistados, que só chegou no núcleo de 

Fazenda Modelo no início dos anos 1990, revela as dificuldades enfrentadas por essas 

famílias nos primeiros anos após o deslocamento compulsório. 

Assim, este trabalho se desdobrou na tentativa de melhor compreender como foi 

esse processo, a partir da memória dos atingidos, identificando a notícia do início das 

obras na época, a atuação da DESENVALE para com as populações ribeirinhas e o 

recomeço das vidas no núcleo de reassentamento da Fazenda Modelo. Foi possível 

perceber nas falas dos atingidos a falta de informações por parte dos técnicos da 

DESENVALE em relação à área que seria alagada e o novo lugar onde essas famílias 

seriam reassentadas. Fica evidente também a luta dos ribeirinhos, a partir da 

organização dos sindicatos dos trabalhadores rurais das cidades atingidas, para a 

garantia dos direitos básicos à vida no futuro núcleo de reassentamento, e que apesar de 

varias manifestações e reuniões com representantes do governo na época, muitos 

direitos foram violados. Diante disso, foi possível perceber as dificuldades enfrentadas 

pelos atingidos e reassentados na Fazenda Modelo, em Santo Estevão, Bahia, após a 

construção da barragem Pedra do Cavalo. 
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