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Resumo:

Esta dissertação trata da memória social dos atingidos pela barragem de Pedra do Cavalo do núcleo
de  reassentamento  Modelo  no  município  de  Santo  Estevão  (BA),  buscando  compreender  os
impactos  dela  nas  diversas  dimensões  da  vida  social  desses  atingidos,  em  uma  perspectiva
interdisciplinar, na interseção da Psicologia com a Sociologia. Em termos metodológicos, usamos as
entrevistas em profundidade com os atingidos como fio condutor da análise, articulando-as com
dados  de  naturezas  diversas.  Entrevistamos  técnicas  sociais  que  trabalharam na  Companhia  de
Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu (DESENVALE), responsável pela barragem, e militantes
que  atuaram na  região.  Analisamos  documentos  da  empresa,  árvores  familiares  dos  atingidos,
desenhos  feitos  por  eles  dos  lugares  em que  viviam antes  da  barragem e  fichas  de  saúde  do
reassentamento, gerando dados quantitativos que também foram analisados. A partir desses dados,
foi possível constatar que os impactos daquela barragem não se limitaram aos aspectos objetivos e
econômicos, repercutindo em dimensões sociais, culturais, subjetivas e afetivas na relação com o
território. Na condução do Estado, houve desrespeito ao modo de vida camponês, no qual a terra e a
família são elementos centrais, formando “territórios de parentesco”. Os lotes entregues às famílias
foram  extremamente  pequenos,  insuficientes  para  provê-las,  contrariando  a  própria  legislação
agrária. Houve separação das famílias em diferentes núcleos, tema dos mais dolorosos para esse
grupo. Os mais velhos foram muito afetados: o relato da história de um senhor que faleceu por
“paixão” após perder suas terras foi detidamente analisado através dos aportes da Psicologia sobre a
vivência do Luto. Além da questão da terra, destacou-se a relação com as águas, que, conforme
indicavam os desenhos e falas, tinha importância cultural para este grupo. Tão danosa quanto a
perda do território foi  a forma de tratamento oferecida.  A partir  das  legislações indicadas  pelo
relatório  do  Conselho  Nacional  de  Direitos  da  Pessoa  Humana  sobre  as  barragens  no  Brasil,
constatamos  que  o  Estado  violou  pelo  menos  14  direitos  humanos  neste  processo.  Todo  ele,
entretanto, não ocorreu à revelia dos atingidos. Ao longo do estudo apresentamos a sua história de
organização e luta, desde os primeiros anos do projeto até os dias de hoje. Pode-se dizer que, no
esforço de viabilizar um reassentamento que lhes foi entregue de maneira precária e sem condições
de recebe-los, os atingidos terminaram reconstruindo-se como uma comunidade, podendo hoje ver o
seu passado com “saudade”, mas não mais com “tristeza”.
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