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Resumo 
 

O projeto de Transposição do rio São Francisco é uma obra do governo federal 

brasileiro, localizada no Nordeste brasileiro, que visa o desvio de água do rio São 

Francisco para o beneficiamento de 390 municípios carentes de recursos 

hídricos. 

Imerso nesse cenário, realiza-se pesquisa etnográfica sobre a territorialidade de 

famílias rurais do município de São José de Piranhas, estado da Paraíba, que, 

em razão das obras da transposição, foram obrigadas a sair de seus “Sítios” - 

formação territorial tradicional ao sertão brasileiro – e se mudar para novos 

“Sítios” ou para áreas urbanas. Dentre as mais de trezentas famílias atingidas 

no município pela obra pública, 227 estão cadastradas pelo Ministério da 

Integração Nacional para serem reassentadas em quatro Vilas Produtivas Rurais 

(VPR’s). 



Nesta comunicação discorro sobre esse período transacional entre o “Sítio” e as 

VPR’s, no qual as famílias vêm praticando formas variadas de morar, trabalhar e 

se reproduzir, acionando relações e saberes tradicionais, assim como, 

adentrando em novas lógicas, nas quais as regras estatais desempenham papel 

central.   

 

Palavras-chaves: Grandes Projetos, famílias rurais, territorialidade, 

desapropriação. 

 

Introdução 

 

Era o ano de 2004 no município de São José de Piranhas, estado da 

Paraíba, no Brasil, quando alguns agricultores procuraram o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (STR) local em busca de informações sobre alguns 

homens que andavam por suas terras realizando medições e colocando marcos. 

Os dirigentes do Sindicato nada sabiam de antemão, mas logo descobriram que 

se tratava de técnicos a serviço do governo federal que realizavam marcações 

nas terras a serem desapropriadas. 

Desapropriações de terra necessárias ao Projeto São Francisco, uma 

grande obra pública do governo federal brasileiro, sob responsabilidade do 

Ministério da Integração Nacional, destinada à integrar o rio São Francisco com 

bacias de rios temporários do Nordeste Setentrional do Brasil, visando ofertar 

água a 390 municípios da região do semiárido e do agreste nordestino, 

especificamente nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Ceará. Região conhecida como Sertão brasileiro1, tendo como características 

climáticas altas temperaturas e baixa incidência de chuvas. 

 Trata-se de uma grande obra pública, ainda em andamento, que além de 

se concretizar em construções de estradas, túneis, barragens e açudes, e 

demandar na vinda de trabalhadores de outras regiões brasileiras, implica na 

saída compulsória de populações das áreas atingidas. 

                                                
1 Ademais de se caracterizar como um lugar de clima seco e quente, o termo sertão ocupa, desde finais do 
século XIX, um lugar importante dentro do imaginário nacional brasileiro. Sertão como um 
território desconhecido, pobre e de clima seco, localizada no interior do país e construído na 
oposição com o litoral, lugar conhecido que simboliza a riqueza. Deste período citemos a obra 
“Os Sertões”, de Euclides da Cunha. 



Em São José de Piranhas, onde dirijo o olhar etnográfico, as obras da 

transposição2 atingiram mais de 300 famílias de sua área rural3. Uma população 

que saiu de suas casas e terras, porque desapropriadas pelo Governo Federal, 

e se mudou para outros sítios ou para a área urbana do município, ou ainda, 

para fara fora do mesmo. Uma população que se distingue socialmente entre 

alguns poucos grandes latifundiários, e inúmeras famílias de pequenos 

proprietários ou de “moradores”, que são famílias que não são donas de uma 

propriedade, mas apenas de uma casa de morada localizada na terra de outrem, 

com quem mantém uma relação de proximidade por via do parentesco ou da 

vizinhança, ou ambas em muitos casos. O foco analítico desta análise recai 

especificamente nas 227 famílias cadastradas pelo Ministério da Integração 

Nacional, para serem reassentadas nas quatro Vilas Produtivas Rurais (VPR)4 

que estão sendo construídas no município. 

Diante do exposto, e a partir de pesquisa etnográfica que venho 

realizando desde 2013 com algumas famílias desapropriadas5, especialmente 

com aquelas que após sofrerem o ato expropriatório, se mudaram para o 

povoado de Boa Vista, o objetivo desta comunicação é refletir acerca do 

processo expropriatório e dos arranjos socioterritoriais praticados por essa 

população. Arranjos que articulam regras territoriais impostas pelo Estado a um 

ordenamento territorial tradicional. 

Numa primeira sessão relato um pouco da história da transposição 

vivenciada pelas famílias desapropriadas no município de São José de Piranhas, 

                                                
2 As obras do Projeto São Francisco são nomeadas localmente como obras da transposição do 
São Francisco, ou apenas obras da transposição, motivo pelo qual opto denomina-la dessa forma 
ao longo deste texto. 
3 Não disponho ainda do número exato dessas famílias. Esse número é uma mera estimativa 
levantada por mim numa pesquisa ainda em andamento. 
4 A partir desse ponto no texto chamarei as Vilas Produtivas Rurais (VPR’s) apenas como Vilas, 
por ser essa a forma como localmente meus interlocutores de pesquisa a elas se referem, além 
de aportar uma melhor sonoridade à leitura. Observo que duas dessas Vilas estão previstas para 
ficar prontas até o final de 2015 e as outras duas até o início de 2016. Falarei mais sobre esse 
tema na última parte do texto. 
5 Embora tenha optado pelo uso da categoria “desapropriado” para qualificar as famílias 
expropriadas pelas obras da transposição, saliento que não se trata de uma forma nominativa 
corrente para os sujeitos da pesquisa. Ainda, outra categoria frequente na literatura e nos 
movimentos políticos, a de “atingidos” (por barragens, por obras públicas) também não aparece 
no campo empírico analisado. Uma das razões do não uso dessas categorias talvez seja uma 
decorrência da não presença e/ou participação do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) no local. Como mostro ao longo do texto, o papel de organização e reivindicação de 
direitos pelos desapropriados vem sendo desempenhado pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de São José de Piranhas. 



desde 2004, quando os técnicos do governo federal iniciaram as primeiras 

medições nas terras a serem desapropriadas, até a promulgação do edital de 

desapropriação. Uma história prescrutada segundo de relatos dos próprios 

desapropriados, de seus parentes e vizinhos, bem como, de dirigentes do 

Sindicato local. 

Na sessão seguinte, analiso o processo de saída das famílias da área 

afetada pela obra, e a situação vivenciada pelas famílias nesse período 

transitório entre o “Sítio” que saíram e as “Vilas” onde ainda não foram 

reassentadas. Elejo a trajetória de um grupo familiar para adentrar no tema das 

formas e arranjos praticados pelos desapropriados face ao processo de 

desapropriação e reassentamento imposto pelo Estado Brasileiro. 

Por fim, adentro no tema das Vilas Produtivas Rurais, procurando analisar 

sua conformação local. Parte do projeto de transposição do São Francisco, 

destinadas a assentar as famílias desapropriadas, as Vilas vem se delineando  

desde o início, ainda na fase de projeto, como lugares sociais dinâmicos, onde 

se articulam regras estatais com reivindicações dos futuros moradores. Um 

exemplo disso é a troca do nome da Vila,  face ao previsto no projeto do governo, 

pelos seus futuros moradores. 

 

 

 

 

Tudo começou no Riacho da Boa Vista 

 

 Instada pelas notícias de que havia técnicos do governo federal realizando 

medições em propriedades rurais do município de São José de Piranhas, 

Gerlândia, tesoureira6 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, 

acompanhada de um amigo e professor de geografia, procurou por esses 

                                                
6 Embora não seja agricultora, essa tesoureira possui papel central no cotidiano do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de São José de Piranhas. Papel este que ultrapassa em muito o de uma 
mera tesoureira. Natural de São José de Piranhas começou a trabalhar no Sindicato há mais de 
uma década no cargo de “serviços gerais” (limpeza) e de lá pra cá passou a ter funções 
administrativas. O fato de não ser agricultora impede que figure como dirigente oficial do 
sindicato, nos cargos de presidente ou vice-presidente, fato este, contudo, que não impede que 
seja reconhecida pelos agricultores como a pessoa principal frente às atividades do  Sindicato, 
especialmente no que toca ao tema das desapropriações. 



homens no hotel onde estavam hospedados na cidade. Solícitos aos 

questionamentos da tesoureira, eles se identificaram como técnicos da 

Geosolos, uma empresa contratada pelo Ministério da Integração Nacional 

(órgão do governo federal), e explicaram que estavam no município para fazer 

um levantamento das terras a serem desapropriadas para as obras da 

transposição do São Francisco. Mostraram uma planta cartográfica através da 

qual foi possível visualizar, desde logo, que a área a ser desapropriada 

abrangeria as terras do Sítio Riacho da Boa Vista e de outros Sítios vizinhos, no 

município de São José de Piranhas7. Informaram, ainda, o nome de Elianeiva8 

como sendo a coordenadora do programa de Reordenamento Fundiário do 

Ministério da Integração Nacional, responsável pela obra citada.   

O projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas de 

rios temporários do Nordeste Setentrional configura-se localmente como uma 

obra pública com abrangência em áreas na porção oeste vasta área a oeste do 

município, tendo como uma de suas principais consequências a desapropriação 

de inúmeras famílias rurais no município e de algumas no município vizinho de 

Cajazeiras9. 

 Percebendo a importância desses fatos para muitos agricultores, 

Gerlândia intermediou a vinda de Elianeiva para São José de Piranhas, no intuito 

que esta apresentasse o projeto às famílias que seriam atingidas. Para tanto, foi 

organizada uma reunião no Sítio Riacho da Boa Vista, numa tenda armada 

defronte à casa de dona Elzalena. Estavam presentes, além dos moradores do 

Sítio e alguns vizinhos, Elianeiva, os dois técnicos da empresa Geosolos e 

Gerlândia do Sindicato. Segundo esta: 

 

quando ela [Elianeiva] chegou, trouxe um datashow que jogou na 

parede lá [da casa de Elzalena] e o povo se apavorou. Pensava que 

ia acontecer amanhã [...]. Não, ela dizia, a gente vai primeiro tirar todo 

                                                
7 Nessa ocasião o professor de Geografia que acompanhava a tesoureira do Sindicato nessa 
primeira conversa com os técnicos do projeto visualizou, inclusive, que as terras de sua mãe 
seriam alvo de desapropriação. 
8 Atualmente Elianeiva ainda é a responsável no Ministério da Integração Nacional pelas obras 
de transposição do rio São Francisco, mas como coordenadora dos programas ambientais. 
9 Trata-se de uma grande obra pública que atinge vários municípios e famílias rurais do Nordeste 
Setentrional Brasileiro, embora nessa análise o foco analítico recaia apenas nas famílias 
atingidas do município de São José de Piranhas, no estado da Paraíba.   



mundo da área, construir uma Vila, vai botar vocês nas casas, depois 

vai começar a construção da obra (Entrevista realizada em dezembro 

de 2014). 

 

 No ano de 2005 foi publicado no Diário Oficial da União um Edital de 

“Desapropriação de terras, benfeitorias e cobertura vegetal no município de São 

José de Piranhas”. Na sequência, se instalou na cidade um escritório do Denocs 

(Departamento Nacional de Obras contra a Seca), que passou a ser o 

responsável pelo processo de indenização dos proprietários das terras e dos 

demais moradores desapropriados constantes no referido documento.  Na 

área desapropriada havia grandes e pequenas propriedades, que foram 

avaliadas pelos técnicos e sobre as mesmas o Denocs emitiu laudos com os 

valores indenizatórios a serem pagos aos respectivos proprietários legais. 

 Note-se que, afora as indenizações pelas terras, houve outra modalidade 

indenizatória, que incidira não sobre as terras, mas sobre as casas de morada, 

fossem elas dos próprios proprietários da terra, ou de famílias que moravam 

dentro da terra de outrem. Portanto, duas espécies indenizatórias: (a) 

indenização pela terra (terra nua), acrescida das respectivas benfeitorias como 

cercas, poços, lavouras, árvores frutíferas, dentre outros itens e (b) indenização 

pela casa de morada e benfeitorias circundantes10. Portanto, modalidades 

indenizatórias que passam a considerar práticas tradicionais ou costumeiras de 

moradia no campo - ainda presentes em muitos contextos rurais brasileiros - 

enfeixadas sob o que se conhece na literatura antropológica como “sistema de 

morada”. Um sistema em que o proprietário cede um pedaço de terra (e algumas 

vezes também uma casa, se ali houver) para uma família nuclear11 fixar morada, 

ter sua a criação12 e plantar uma pequena lavoura. Em troca da morada essa 

família de moradores se obriga a trabalhar parte do tempo nas terras do dono. 

                                                
10De acordo com essas regras, as famílias proprietárias de terra que tinham casa de morada e 
ali residiam tinham direito à indenização pela terra e pela casa, enquanto que as famílias de 
moradores (aquelas que tinham sua casa na terra de outrem) tinham direito tão somente ao valor 
da casa. 
11 A unidade residencial (casa de morada) é costumeiramente o lugar de moradia de uma família nuclear, 
composto basicamente por um casal, seus filhos solteiros e algum parente eventual. 
12 Criação é como se conhece o conjunto dos animais criados nas proximidades da casa, como galinhas, 
patos, porcos e, eventualmente, uma cabra ou uma vaca. 



Ademais, por “sistema de morada” se subtende uma heterogeneidade de 

situações concretas, dentre as quais citemos o “sistema de morada” que existiu 

e preponderou até os anos 1960 – quando da entrada efetiva dos direitos 

trabalhistas no campo13 - nos engenhos da zona da mata nordestina. Um sistema 

que se caracterizava em meio a uma relação social de cunho pessoal e 

fortemente hierarquizada, entre os senhores de engenho e seus moradores. 

(PAMEIRA, 1977, SIGAUD, 2004).   

Não obstante, “sistemas de morada” que ainda persistem em outros 

contextos rurais brasileiros. Um exemplo disso ocorria nos Sítios14 alvo de 

desapropriação em São José de Piranhas. Contudo, diversamente do que 

acontecia nos engenhos da zona da mata nordestina, nos Sítios ora analisados 

a “morada” era um sistema no qual as relações entre famílias proprietárias de 

terra e famílias de moradores (os moradores) se caracterizavam por uma 

pequena distância social e cultural. Um exemplo frequente era quando filhos de 

proprietários de terra se casavam, formando uma nova unidade residencial, mas 

não dispunham de um chão de morada, passando, por isso, à categoria de 

moradores, seja do pai de algum deles, de algum outro parente ou de um 

vizinho15. Ou, em sentido oposto, era factível e recorrente a ascensão de famílias 

de moradores à categoria de proprietários de terra, seja pela compra de um 

pedaço de terra, seja por herança. 

Portanto, pensar uma regra indenizatória em consonância não apenas 

com os detentores da propriedade de terra, mas considerando o modo de vida e 

as tradições dos que ali residem, penso ser além de um avanço político-social 

no tratamento dos desapropriados por obras públicas, algo que considera as 

regras costumeiras ou tradicionais de moradia, em especifico, o “sistema de 

morada”. 

                                                
13A extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais gerou a saída de muitos trabalhadores que 
moravam no interior de grandes e médias fazendas brasileiras. Isso porque as leis tiveram como um de seus 
efeitos secundários a quebra das relações pessoais necessárias à continuidade das relações de morada. A lei 
a que me refiro é o Estatuto dos Trabalhadores Rurais (Lei 4214), de 1963. 
14 Sítio é uma formação territorial tradicional no Nordeste rural brasileiro, conformada por uma composição 
de pequenas propriedades rurais onde vivem e se reproduzem famílias que mantém entre si relações de 
proximidade e conhecimento, e muitas vezes de parentesco. Por se diferenciar do que se conhece na região 
sul do Brasil por sítio, ou seja, uma propriedade rural de pequeno porte, opto por grafar com letra maiúscula 
o Sítio nordestino ao qual nos reportamos na pesquisa empírica. 
15 Outro exemplo é o dos moradores do Sertão de inhamus, CE, estudados por Teixeira (2014). 



Prosseguindo na caracterização dos Sítios desapropriados, observa-se 

que com advento da morte do titular da terra (o pai ou a mãe, na maioria dos 

casos) não se procede à transmissão da terra para seus herdeiros segundo as 

regras previstas pelo código civil brasileiro (com transferência legal da 

propriedade), mas segundo regras costumeiras de sucessão e divisão da terra. 

Não se trata exatamente do desconhecimento das regras legais de sucessão, 

uma vez que atualmente estas são bastante conhecidas pelas populações do 

campo, nem tampouco da alegação frequentemente ouvida, de que inventariar 

uma terra dentro das regras legais do Estado seja algo dispendioso. Prefiro 

atribuir essa prática, costumeira e recorrente de não transmissão legal da terra 

à existência de regras de direito costumeiro que são praticadas, partilhadas e 

transmitidas há gerações, e que nesta situação empírica, mostra-se como uma 

estratégia familiar para o não fracionamento das terras, quase sempre de 

dimensões muito pequenas16. 

Mais preciso, ainda, seria falarmos na existência de um “sistema de 

direitos combinados” (GOGOI, 1999), por meio do qual muitos povos e 

comunidades tradicionais combinam regras de direito costumeiro com regras do 

direito civil para lidar com as novas situações em que são instadas, como é o 

caso do processo de (des)territorialização a que estão sendo submetidas as 

famílias desapropriadas pelo projeto de transposição do rio São Francisco. 

Sobre esse tema comentou a tesoureira do Sindicato: 

 

Por que eles moraram em terra de avô, de bisavô, que já tinha 

passado de pai pra filho, e eles não tinham condições de fazer 

inventário. Inventário era muito caro. E tinha terra que era muito pouca 

que nem valia a pena fazer inventário (Entrevista com Gerlândia, em 

dezembro de 2014) 

 

Nos Sitios desapropriados muitas eram as situações de falta de 

regularização legal das terras verificadas pelos técnicos do Denocs, o que 

impedia que identificassem quem eram os que tinham direito á indenização das 

terras. Diante desse fato, foi instalado na cidade um escritório do ITERPA 

                                                
16 Sobre o tema da herança da terra em situações de famílias camponesas ver o clássico estudo de Moura 
(1978 ). 



(Instituto de Terras da Paraíba), que ficou sendo então o responsável pela tarefa 

de regularização das terras a serem indenizadas pelo Governo Federal. 

Somente depois de finda essa regularização pelo Iterpa, portanto foi que o 

Denocs finalmente emitiu os laudos com os nomes dos proprietários e moradores 

que seriam desapropriados e com o respectivo valor de suas indenizações. 

Os grandes proprietários de terra, numericamente poucos dentre os 

desapropriados17 foram os primeiros que se dirigiram ao escritório do Denocs e 

levantaram suas indenizações por meio de um processo administrativo. 

Com os pequenos proprietários e moradores a desapropriação tomou 

outro caminho, mais longo e complicado, pois diferentemente dos grandes 

proprietários mais esclarecidos, eles se intimidaram em ir ao escritório do 

Denocs para iniciar o processo administrativo por meio da qual receberiam suas 

indenizações pela desapropriação de suas terras e casas. Fato este que 

podemos relacionar primeiramente a uma ética particular camponesa que 

considera a terra como parte de um patrimônio familiar e não como um bem de 

troca ou mesmo de uso, que poderia ser permutada por um valor monetário; por 

outro lado, é significativa a desconfiança que das populações pobres do sertão 

brasileiro, para não dizer dos pobres do campo em geral, com as ações 

governamentais, especialmente aquelas que se propõe a efetuar mudanças em 

seus modos de vida, como é o caso de um processo de desapropriação. 

O fato é que poucos pequenos proprietários, e praticamente nenhuma 

família de moradores procurou o escritório do Denocs para levantar suas 

indenizações desapropriatórias dentro do prazo estipulado pelo governo federal. 

Diante disso, o Governo efetuou o depósito em juízo das indenizações, o que 

implicava que os valores indenizatórios só pudessem ser levantados pelas 

famílias desapropriadas por meio via judicial, isto é, por meio do ajuizamento de 

uma ação judicial. Esse, um caminho mais longo e dispendioso, que exigia a 

contratação de um advogado, uma vez que o município não dispunha de 

defensor público suficiente para tantos processos judiciais. 

Nessa fase da história, já nos idos de 2008, o Sindicato procurou 

novamente Elianeiva, do Ministério da Integração Nacional, solicitando ajuda 

para os pequenos agricultores conseguirem levantar suas indenizações, agora 

                                                
17 No estado atual da pesquisa ainda não disponho de números precisos sobre os grandes 
proprietários que tiveram suas terras desapropriadas em razão do projeto de transposição. 



apenas pela via judicial (com processos judiciais).  Elianeiva conseguiu um 

defensor público para o caso, solicitando em contrapartida que os funcionários 

do Sindicato auxiliassem na organização dos documentos dos desapropriados e 

na montagem dos processos. 

Assim foi feito. Montou-se um escritório temporário na Casa Paroquial de 

São José de Piranhas e com isso foi possível levantar judicialmente as 

indenizações de todos os desapropriados atingidos pelas obras da transposição 

no município. 

  

Começa a obra antes da construção das Vilas 
 

Era já o ano de 2009 e a obra da transposição do rio São Francisco estava 

prestes a começar. Os moradores da área desapropriada estavam sendo 

pressionados para sair. Mas para onde se mudariam? As Vilas anunciadas pela 

funcionária do Ministério da Integração Nacional, na primeira reunião que fez 

com os desapropriados, em 2004, ainda não existiam, uma vez que as obras das 

Vilas começaram somente em 2014. 

Um impasse instalado porque embora as terras já estivessem legalmente 

desapropriadas, e devidamente indenizadas, uma grande parte dos pequenos 

proprietários, e praticamente todos os moradores, haviam assinado um “Termo 

de Permuta” de suas casas de morada, por meio do qual renunciavam ao valor 

da indenização por suas casas desapropriadas em troca de uma nova casa 

numa das futuras Vilas a serem construídas no município18. Uma permuta 

possível apenas aos desapropriados cujas indenizações devidas por suas terras 

e/ou casas somassem um montante até R$ R$30.000,00. 

Nessa fase o Sindicato, que já vinha acompanhando e intermediando todo 

esse processo expropriatório, posicionou-se no sentido de que as famílias 

desapropriadas não deveriam sair de suas casas nos Sítios antes que o 

Ministério da Integração Nacional solucionasse essa pendência de lugar certo 

para se mudarem, uma vez ainda não haver as Vilas para o seu reassentamento. 

Na situação empírica analisada vê-se a repetição do lugar secundário das 

implicações sociais nos megaprojetos estatais, especialmente aqueles 

                                                
18 Observe-se que esse acordo de permuta era somente em relação à casa de morada nos Sítios, 
e não envolvia a indenização pela terra (pela propriedade da terra).   



relacionados ao setor Elétrico. Segundo Lygia Sigaud, em artigo publicado na 

década de 1980, havia como que uma “tradição na Eletrobrás e suas 

concessionárias de ignorar as implicações sociais de suas iniciativas, no 

momento de tomada das decisões” (SIGAUD, 1986). Uma realidade que 

segundo a autora começa a mudar depois da abertura democrática do país, nos 

anos 1980, quando então as decisões políticas - e aí se incluem aquelas 

atinentes às obras públicas – passam a contemplar em alguma medida o “social” 

(entendendo-se por “social” as populações atingidas por esses projetos). 

Mudanças que se concretizam por meio da então nova legislação ambiental19, 

que pari passu à fixação de diretrizes ambientais, contempla o direito das 

populações atingidas pelas grandes obras. 

 Para solucionar esse entrevero o Ministério da Integração Nacional 

adotou uma medida paliativa, vamos denomina-la assim, concretizada num 

acordo extrajudicial com os desapropriados, que consiste no pagamento de um 

valor mensal às famílias desapropriadas que tivessem permutado suas casas. 

Tratava-se do Programa de Transferência Provisória (PTT), iniciado em 2009, e 

vigente até os dias atuais, que consiste em R$ 1.200,00 mensais, com os quais 

as famílias poderiam alugar um lugar para viver enquanto as Vilas não ficassem 

prontas, momento em que haveria, finalmente, a chamada transferência 

definitiva (o assentamento dos desapropriados propriamente dito). 

Nesses novos termos, e com o aval e assistência do Sindicato, os 

desapropriados começaram a deixar suas terras. Um processo que se inicia em 

2009, com as primeiras famílias saindo de seus Sítios e que perdura até 2012, 

quando então as terras desapropriadas são esvaziadas. Um processo demorado 

e doloroso que tinha como cume a derrubada das casas de morada nos Sítios 

desapropriados, uma exigência do Ministério da Integração Nacional. 

Para falar da saída dos sítios, passo nesse ponto a abordar a trajetória de 

uma família que morava no Sítio Riacho da Boa Vista, o mais populoso em 

número de famílias desapropriadas. Falarei da família de Maria, uma senhora 

sexagenária que nasceu, cresceu e se casou com um vizinho do Riacho da Boa 

Vista. Quando do casamento, o novo casal construiu uma pequena casa de 

morada na terra do pai de seu marido, onde morou por cinco anos, até juntar 

                                                
19 Cite-se, por exemplo, a Lei 6.938, de 1981 e o Decreto 8.835, de 1983. 



renda suficiente para comprar uma pequena área de terra vizinha à terra de seu 

pai. Por não dispor de muita terra, o casal trabalhava como rendeiro, sempre ali 

no Riacho da Boa Vista, na terra de algum proprietário que tivesse mais terra. As 

lavouras eram basicamente de milho e feijão. Nesse sistema de renda da terra 

(rendeiros), se trabalhava terra e se dava ao proprietário parte da renda auferida 

com a produção. No início do casamento, até os filhos crescerem, Maria 

costumava trabalhar na roça com seu marido, mas depois que seus filhos 

começaram a ajudar o pai, ela ficou circunscrita aos afazeres da casa e do 

quintal, o que incluía além de uma pequena horta, a criação de porco e galinha.   

 Assim como afirmaram muitos desapropriados Maria soube da 

transposição porque em suas terras andavam uns homens colocando uns 

marcos. No dia 24 de dezembro de 2010 sua família e outras duas famílias 

vizinhas no Sítio saíram dali no susto,  um sentimento descrito em outros 

contextos empíricos que envolvem a expropriação de populações por causa de 

obras públicas.20 

 Ao sair da casa no Sítio as famílias poderiam carregar tudo da casa que 

conseguissem, como portas, telhas, janelas, dentre outros. Na sequencia, depois 

de retirar tudo o que pudessem (e quisessem), deveriam derrubar a casa. Uma 

ação que o Governo entendia necessária para que a família não corresse o risco 

de retornar para o local. 

 Foi um momento difícil para as famílias. Vários são os relatos de pessoas, 

novas e idosas que se negavam a sair, passando a acampar por vários dias no 

que sobrara da casa; ou ainda, histórias de pessoas que mesmo depois de terem 

se mudado, passavam o dia sentados defronte aos escombros21. 

Para Maria, como para grande parte dos desapropriados pela 

transposição, sair do Sítio representou uma ruptura dolorosa. Muitos foram os 

casos de depressão, e mesmo de “morte por tristeza” que me foram relatados, 

especialmente entre as pessoas mais idosas. Maria foi uma dessas pessoas 

                                                
20 Essa ideia de susto transparece nas análises que Sigaud (1986) realiza sobre os efeitos das 
obras de construção de algumas barragens, como a de Sobradinho e a de itaparica, no estado 
da Bahia, e a de Itá, no Rio Grande do Sul, nas populações atingidas. 
21 Esse “tempo das saídas” é também um período associado à violência no campo, sendo 
inúmeras as histórias de furtos às famílias que ainda não haviam saído, mas que ficavam 
isoladas pela saída dos vizinhos. 



acometidas por uma grave depressão pelo fato de ter que sair do Sítio. Sobre a 

notícia da desapropriação, e depois sobre sua depressão afirmou: 

 

Só que a gente não acreditava, de a gente sair todo mundo, sair, 

morar na rua [na cidade] [...]. 

Eu perdi minha saúde desde esse tempo [da desapropriação]. Viver a 

vida toda num lugar e sair não é fácil, mas com o Governo ninguém 

pode (entrevista dolorosa realizada com Maria, em julho de 2015). 

 

No caso da família de Maria, ela e o marido foram indenizados pelo 

pedaço pequeno de terra que eram proprietários. A casa foi permutada por uma 

a ser construída numa das Vilas. Por isso, ao saírem da casa do Riacho, 

passaram a receber o PTT (o aluguel do Governo como coloquialmente o 

nomeiam). Mudaram-se para a cidade de São José de Piranhas, para uma rua 

juntamente com outros parentes desapropriados, onde alugaram uma casinha e 

moraram por dois anos. Depois desse biênio construíram uma casa própria no 

povoado de Boa Vista, um distrito localizado próximo ao Sítio que moravam, o 

Riacho de Boa Vista. 

Boa Vista é um povoado distante vinte quilómetros do centro urbano de 

São José de Piranhas. Constituiu-se enquanto tal no início do século XX, a partir 

de doações de terra de grandes proprietários para São João Batista, padroeiro 

da capelinha da localidade. A primeira doação foi de um pequeno terreno 

ladeando a capela, destinada à construção de um cemitério. Isso se deu numa 

época em que a população das redondezas foi acometida de um surto de cólera, 

vindo muita gente a falecer. Na sequencia, a área doada foi ampliada. 

Inicialmente nessa “terra de São João” havia a Igreja, o cemitério, duas ou três 

casas comerciais, uma máquina descaroçadora de algodão e algumas casas 

para famílias de trabalhadores dos grandes fazendeiros do local. Uma 

configuração socioterritorial peculiar, onde as famílias de trabalhadores, embora 

não morassem nas terras dos fazendeiros, mas na “terra de São João”, eram 

nominadas como “moradores de Joaquim Ribeiro”, o na época grande e mais 

importante fazendeiro das redondezas.   

Atualmente o povoado de Boa Vista conforma-se num arruado contendo 

uma rua principal, com aproximadamente noventa casas, e outra com vinte 



casas. Divide-se no que podemos chamar de parte antiga, com a maioria das 

unidades residenciais, e localizada dentro do terreno de São João22, e na parte 

nova, localizada tanto dentro como fora das “terras de São João”, para onde se 

mudaram, a partir de 2009, alguns desapropriados do projeto da transposição. 

Note-se, ademais, que as famílias desapropriadas que se mudaram para 

o povoado de Boa Vista são originárias de Sítios próximos deste povoado. 

Tinham relações anteriores com o lugar e com as pessoas do lugar. Eram seus 

conhecidos, parentes, frequentavam as missas e festas da igreja local, assim 

como o posto de saúde e, eventualmente, o pequeno comércio local. 

Maria, seu marido e a única filha, ainda solteira, após dois anos de 

moradia na área urbana da cidade, foram morar numa casa própria que 

construíram na parte nova do povoado de Boa Vista. Antes deles já ali moravam 

uma filha, que se casara com um rapaz do povoado, e um irmão que saíra a mais 

tempo do Sítio. 

 

A espera das Vilas: regras e arranjos 
 

 Estamos no final de 2015. No município de São José de Piranhas as obras 

da transposição do rio São Francisco estão adiantadas. A construção das Vilas 

também, embora ainda nenhuma família foi assentada. 

 As Vilas Produtivas Rurais, ou simplesmente Vilas, como as venho 

nomeando no decorrer dessa comunicação, são os locais onde as famílias 

desapropriadas, que permutaram suas casas dos Sítios, serão reassentadas. 

Trata-se de um complexo fundiário formado por um setor residencial, onde estão 

localizados os “lotes urbanos”23, com 1.500 metros quadrados e uma casa de 

morada, uma praça de convivência, um posto de saúde e um prédio destinado à 

sede associativa da Vila. Fora deste setor situam-se os “lotes de sequeiro”, 

destinado ao trabalho agrícola dos assentados, medindo 8 hectares,  e os “lotes 

                                                
22 Por se tratar de um terreno da Igreja, os moradores dessa área são donos apenas das casas 
de morada, e não do terreno, que é de propriedade do padroeiro São João Batista. Em razão 
disso, esses moradores devem pagar anualmente uma taxa de laudêmio à Igreja (uma espécie 
de “aluguel” por morarem na terra da igreja), que pode ser substituído pelo dízimo pago nas 
missas. Quem paga dízimo é dispensado do laudêmio. 
23 Essa denominação é a utilizada pelo Ministério da Integração Nacional para nomear os lotes 
de moradia nas Vilas. Já os “lotes de sequeiro” são aqueles destinados ao trabalho agrícola, com 
a característica de que diversamente dos “lotes urbanos”,  que terão acesso à agua, não serão 
locais irrigados. 



de reserva”, como uma área a ser partilhada conforme as regras a serem 

discutidas posteriormente. Entremeando esses lugares específicos há ainda as 

áreas de preservação ambiental. 

No projeto inicial das Vilas no município de São José de Piranhas estavam 

previstas a construção de quatro unidades: Irapuá, Zé Pedro, Jurema e 

Quixeramobim, nas quais seriam reassentadas as famílias desapropriadas. Para 

a distribuição destas famílias nas Vilas, o Ministério da Integração Nacional, com 

a intermediação do Sindicato local, realizou várias reuniões com os 

desapropriados para que os mesmos manifestassem sua  preferencia em termos 

do local a serem reassentados. 

Um primeiro fator que aparece nas escolhas é o da proximidade da Vila 

em relação ao Sítio que viviam antes da desapropriação. Um exemplo seria a 

Vila Quixeramobim, a mais distante do centro urbano de São José de Piranhas. 

Para a Quixeramobim optaram incialmente 47 famílias, a maioria composta de 

ex-moradores dos Sítios dos arredores. Numa segunda etapa da escolha das 

Vilas, a essas 47 que haviam escolhido a Quixeramobim se agregaram outras 

13 famílias. Em razão do aumento de pessoas para essa Vila, o Ministério da 

Integração propôs alterar o projeto inicial para que a Vila fosse construída em 

área no estado vizinho do Ceará, a poucos quilômetros dali, onde havia mais 

terra disponível. Essa mudança não foi aceita, pois o Ceará, embora próximo, 

ficava depois da fronteira do estado da Paraíba, um lugar tido como não familiar. 

Diante disso deu-se um jeito de ajeitar a todos ali mesmo antes da divisa. 

Um segundo motivo inter-relacionado ao primeiro, que aparece nas 

escolhas das Vilas, é o desejo em continuar a morar próximo aos parentes e 

vizinhos do Sítio de origem. Várias são as histórias de permutas e críticas ao 

projeto de reassentamento quando as famílias acabam sendo divididas em 

diferentes Vilas. 

Ademais, e paralelamente ao ato de escolha das Vilas, uma situação 

elucidativa dos arranjos dos assentados frente a esse processo expropriatório a 

que foram submetidos, é a da nomeação dos Sítios. Um exemplo disso 

aconteceu com a Vila Cacaré que até meados de 2015 era nomeada como 

Jurema. A história contada é de que certo dia, no início da construção das Vilas, 

um técnico do Ministério abordou um agricultor e lhe perguntou o nome daquele 

local, que era Sítio Jurema. Jurema então ficou sendo o nome da Vila. Passado 



alguns anos, e já na fase final da organização do assentamento (definição do 

local exato, escolha dos reassentados), parte das famílias a serem reassentadas 

nessa Vila demandou a mudança do nome de Jurema para Cacaré, alegando 

que a Vila estaria localizada prioritariamente em parte do que era o antigo Sítio 

Cacaré (a parte que não será inundada), e que a maior parte dos seus futuros 

moradores é proveniente do Cacaré. Através da iniciativa de uma Associação 

dos futuros moradores da Vila Produtiva Rural Cacaré, recém-fundada24, foi 

realizado um abaixo-assinado entre os futuros moradores do local, este enviado 

ao Ministério da Integração Nacional, através do qual se alterou o nome da Vila 

de Jurema para Cacaré. 

Por fim, e a partir de uma composição entre o projeto inicial das Vilas e as 

demandas das famílias desapropriadas, dentro da margem de escolha que lhes 

foi dada, a configuração final das Vilas ficou assim: 

a) VPR Irapuá 1, com 30 casas de morada; 

b) VPR Irapuá 2, com 20 casas de morada; 

c) VPR Cacaré, com 130 casas de morada; 

d) VPR Quixeramobim, com 47 casas de morada. 

 

Mas se a definição das Vilas e o destino dos desapropriados nas mesmas 

é uma etapa finalizada desse processo de reassentamento das famílias, 

atualmente o que está em andamento é a escolha das casas de morada dentro 

das Vilas. 

Nesse segundo semestre de 2015 estão sendo realizadas reuniões 

promovidas pelo Ministério da Integração Nacional com objetivo de “sortear” as 

casas dentro das Vilas para aqueles desapropriados inscritos como futuros 

moradores. Prioritariamente estão sendo sorteadas as casas das famílias que 

na sua composição doméstica tenha um deficiente físico ou um idoso. Sorteada 

uma pessoa, titular do lote do reassentamento, esta tem do direito de “chamar” 

para morar em casas próximas seus parentes em linha ascendente, 

descendente ou colateral até primeiro grau (pais, filhos e irmãos). Uma tentativa 

                                                
24 Essa é a única associação fundada até o momento dentre os futuros reassentados, embora 
haja esforços por parte do Sindicato local para que os reassentados das outras Vilas se 
organizem em associações. Estas associações, dentre muitas outras atribuições, serão as 
responsáveis por gerir as áreas comuns das Vilas, como as praças, as áreas de preservação, 
bem como deliberar sobre o futuro uso dos “lotes de reserva”. 



de reproduzir um pouco do antigo Sítio, onde era costume os parentes residirem 

próximos. 

Outra regra central imposta pelo Ministério nesse processo de 

reassentamento é a exigência que as famílias se mudem de fato para a casa e 

aponham trabalho no “lote de sequeiro”. Uma regra aparentemente lógica tendo 

em vista que as famílias tenham sido deslocadas de suas casas nos Sítios e a 

terem as permutado com uma na Vila. Contudo, os processos reais são muito 

mais vivos e complexos que essa regra. 

Voltemos à família de Maria. Maria e o marido construíram uma casa no 

povoado de Boa Vista onde seguem vivendo desde 2012. Uma casa construída 

basicamente com recursos provenientes do PTT (Programa de Transferência 

Temporária) que vem recebendo mensalmente desde que saíram do Sítio Riacho 

de Boa Vista. Uma casa ampla, confortável e praticamente vizinha à Vila onde 

estão inscritos para receberem uma casa, a Irapuá 2. 

Dentre os membros de sua família, há uma filha casada, também 

desapropriada do Riacho da Boa Vista, que segue morando temporariamente 

em casa alugada na cidade de São José de Piranhas, e que será também 

reassentada com seu núcleo familiar numa das Vilas. O filho mais velho desta 

filha está prestes a casar e precisa de um lugar para morar, mas não tem direito 

a uma casa na Vila, pois quando da desapropriação era solteiro e morava junto 

com seus pais e irmã. 

Diante disso, um arranjo que vem sendo articulado por essa família seria 

a ocupação pelo rapaz e sua esposa, após o casamento, da casa a que tem 

direito os avós na Vila. Os avós continuariam de fato na casa do Povoado, vizinho 

à Vila, o que permite que o avô possa ir cotidianamente à Vila e trabalhar no seu 

“lote de sequeiro”. Isso, inclusive é visto como factível por estar a Vila vizinha ao 

povoado onde Maria e o marido estão morando. Ao falar sobre como lidar com 

as regras de moradia obrigatoriamente na Vila afirma Maria: 

 

é o jeito que é né filha, ninguém vai perder porque a casa[na Vila] foi 

em troca na nossa lá [no Sítio] [...]  Nós fica lá e cá, morando lá e cá, 

não abandona um lá nem cá, é pertinho (Entrevista com Maria, em 

julho de 2015). 

 



 Trata-se de um arranjo não permitido pelas regras do projeto de 

reassentamento, que obriga o titular da casa (aquele que está inscrito como 

beneficiário do projeto de reassentamento) a residir na Vila. Inclusive, a esse 

respeito, já circula entre os desapropriados o medo do descumprimento dessa 

regra, uma vez que souberam que haverá fiscalização nas Vilas, para saber se 

os beneficiários estão efetivamente morando nas mesmas, e se estão ali 

trabalhando (nos “lotes de sequeiro” ). 

 

À guisa de conclusão 

 

Sem pretender apor um fim a um debate e a um processo empírico tão 

complexo, como a desapropriação-reassentamento das famílias pelas obras do 

São Francisco, finalizo esta comunicação argumentando que estamos diante de 

um processo de territorialização de “mão dupla” (OLIVEIRA FILHO, 1999), 

deflagrado por uma instância político-administrativa (no caso o governo federal 

brasileiro) visando à demarcação de um território físico e à fixação de um grupo 

social nesse espaço. Processo inicialmente externo ao grupo, porque deflagrado 

por um preceito normativo-legal, mas que resulta numa articulação de costumes 

e regras socioterritoriais tradicionais, partilhadas pelas famílias desapropriadas, 

com as novas imposições territoriais a que são forçosamente submetidas nesse 

processo. 

Um processo que primeiro as assusta, com a notícia da saída, depois as 

desloca e, finalmente, se pretende fixa-las num lugar que oscila entre o familiar 

– porque proximamente a seus Sítios, parentes e vizinhos de antes  –, e o 

desconhecido – uma Vila Produtiva Rural onde terão que aprender a conviver 

numa formação territorial que não tinham, com suas casas dispostas em lotes 

contíguos e de mesma metragem, suas terras de trabalho dispostas em área 

demarcada pelo Estado, e além disso,  partilhando áreas comunitárias (p.ex. os 

“lotes de reserva” e as áreas de proteção ambiental) nos moldes do que a 

literatura antropológica vem chamando de “terra de uso comum” (ALMEIDA, 

1989), ou sistemas de direitos territoriais combinados (GODOI, 1999).   

Por fim, quem sabe, ainda poderão construir uma nova identidade social, 

não mais adstrita a um Sítio, mas talvez a uma Vila. 
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