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Para os simpáticos e lutadores senhores
e senhoras de uma comunidade no
interior de Sento-Sé (BA).
E para todos aqueles que, de alguma
forma, foram atingidos por barragens
no Brasil.

“Faz o governo barragens
Nas entranhas do sertão,
Sem precisar de dilúvio
Pra trazer inundação;
Matando a fauna e a flora,
Ao tempo em que ignora
Do barranqueiro as vontades,
E, aos despojos e despejos,
Subtrai aos sertanejos
Fazendas, vilas, cidades...
Nos tempos bons de Juacema
Era tudo diferente,
Tinha muita piracema
Em meio à água corrente;
Estrondavam cachoeiras,
A terra era sem fronteiras,
Vida era o rio e a selva;
Dormia-se olhando as estrelas
E acordava sem mais vê-las
Ao doce eflúvio da relva!

Chicão, Opara guerreiro
Admiro sim, teu talento,
Não se turvem as tuas águas,
Por causa do meu lamento!
O ribeirinho inda é forte,
Se precisares de um norte,
Faz de esteio meu poema;
Conta esse segredo ao mar,
Digas que eu vivo a lembrar
Dos bons tempos de Juacema!”
Nos tempos de Juacema
Mauro Ramalho, 2010

NOTA DO AUTOR

“Sempre que vou ao universo do outro, preciso entender algo
crucial: quando alguém me apresenta o seu mundo, o que me mostra e o que não me mostra? Por quais caminhos me leva? Com
que palavras nomeia seu território? E por quê?” Quem disse isso
foi Eliane Brum, em seu livro “O olho da rua” (2017), que reúne
diversas reportagens feitas por ela, além de comentários sobre seus
textos. Li esse trecho, enquanto buscava inspirações para a composição da minha própria obra. Afinal, me propus a escrever um
livro-reportagem sobre uma comunidade do interior de Sento-Sé,
município baiano, localizado às margens do rio São Francisco.
Eliane Brum é uma jornalista nascida na outra ponta do país, no
Rio Grande do Sul. Ganhou diversos prêmios e fama nos últimos
anos, não por heroicas coberturas de guerra ou por precisos flagrantes fotográficos de um acontecimento grandioso. (Que fique
explícito: não tenho nada contra correspondentes de guerra ou fotojornalistas, muito pelo contrário.) Ela tornou-se um exemplo de
profissional na área, porque sabe, como poucos, enxergar o outro,
descobrir heróis entre pessoas anônimas e transformar o cotidiano
em uma fonte de histórias muitas vezes mais interessantes que as
dos cinemas. E, também, porque faz tudo isso chegar a nossos
olhos, através de uma escrita sensível, metafórica, que foge das
palavras duras do jornalismo diário. E, principalmente, preocupada
em respeitar as pessoas que se dispuseram a abrir-lhe suas vidas.
Por isso, escolho as palavras de Eliane Brum para abrir este re-
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lato. Porque elas, bem como conselhos dados por professoras que
acompanharam diferentes momentos da produção deste livro, me
serviram de guia para que eu não me distanciasse de um dever ético. O de permanecer o mais fiel possível ao mundo que me desafiei
a conhecer - mesmo tomando a liberdade de torná-lo mais poético
através das palavras.
Nestas páginas, busco traçar um retrato de uma comunidade
formada por pessoas relocadas devido à construção da barragem
de Sobradinho. Para isso, precisei ouvi-las, conhecer suas histórias.
Enquanto conversava com elas e, depois, lia seus relatos, tentei não
esquecer as recomendações recebidas. Por que usaram essa palavra e
não aquela? Por que escolheram enxergar um aspecto desse modo e não do
outro? Igualmente, busquei seguir tais princípios quando precisei redigir estas linhas. De que forma essa pessoa se referiria a tal acontecimento?
Esse termo ou essa situação fazem parte de seu universo?
Os homens e mulheres que abriram a porta de suas casas e de
suas memórias tiveram suas vidas marcadas por fortes mudanças.
Neste livro, foram transformados em personagens de suas próprias histórias, reconstruídas em cenas por meio de algumas técnicas da literatura e, conforme mandam o jornalismo e a pesquisa
científica, acrescidas de informações coletadas em uma ou outra
fonte. Para preservar as ligações diretas desse lugar e dessas personagens com o mundo real, demos-lhes novos batismos. A comunidade tornou-se Vazio das Águas. Já as pessoas ganharam nomes
de outras hidrelétricas construídas no Brasil. Com isso, acabaram
se tornando, acima de tudo, protagonistas das histórias de tantos
outros atingidos por barragens em território nacional.
Xingó e Itaparica, por exemplo, são um casal que começa a história com seis filhos. Itumbiara e Itapebi, duas jovens de cerca de
vinte anos, quase vizinhas numa mesma comunidade. Jaguara é um
rapaz trabalhador saindo da adolescência. Em um lugar ali próximo, a também adolescente Ilha Solteira mora com seus padrinhos.
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Já Machadinho é um pai de família na altura de seus quarenta anos,
que recomeça sua vida após o falecimento de sua primeira esposa.
Por fim, temos Itaipu, uma jovem que vive com os pais e irmãos
e dedica sua vida a cuidar dos familiares, especialmente da filha.
Todas são trajetórias que, inicialmente, aparentam estar desconectadas, mas, depois, convergem para o mesmo Vazio.
Ao escolher contar a história da comunidade em meu Trabalho
de Conclusão de Curso de Jornalismo, graduação que estudei nos
últimos quatro anos, também me dispus a conhecer o outro lado
de algo que sempre vivi. Moro na cidade de Sobradinho desde meu
terceiro dia de vida. As famílias de meus pais tiveram sua chegada e
permanência na cidade muito ligadas à construção da hidrelétrica.
(Inclusive, tomei uma pequena liberdade de promover um encontro entre dois de meus avós em certa altura do livro.) E, embora
eu não seja filho de engenheiros da Chesf - condição que, de certa
forma, confere status a quem dela goza -, considero ter sido mais
beneficiado do que prejudicado pela barragem. Ou, pelo menos,
mais do que foram as pessoas com quem conversei. O simples fato
de nunca ter ficado sem energia elétrica por mais do que algumas
horas já é um indicativo disso.
Senti, então, que precisava sair de meu pequeno mundo para
me aprofundar em outra realidade. Tentei fazer dos momentos
de entrevista oportunidades de abertura pessoal para o universo
dos meus interlocutores. Curiosamente, descobri que alguns dos
homens e mulheres dessa comunidade conheciam parte de minha
família, o que evidenciou necessários pontos em comum entre nós.
Vi que as lembranças dessas pessoas e, consequentemente, uma
parte fundamental de si mesmas, me foram entregues junto com
muita confiança. Espero, assim, que este livro faça jus a quem elas
são e à forma como enxergam suas vidas e sua comunidade. Torço,
também, para que aqueles dispostos a ler estes escritos se aproximem intimamente dessas histórias - ou ao menos um pouco. E,
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talvez, tornem-se mais sensíveis para as lutas, as vitórias e as esperanças que marcam o cotidiano dos atingidos por barragens na
região de Sobradinho e em todo o Brasil.

Novembro de 1979.

Os jornais de todo o país comemoram. A primeira turbina
da usina hidrelétrica de Sobradinho, no norte da Bahia, entra em
funcionamento. É mais uma das grandiosas obras do Governo Federal. Iniciada seis anos antes, foi construída no curso do Velho
Chico pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).
Um reservatório de 320 quilômetros de extensão, com superfície
de espelho d’água de 4.214 quilômetros quadrados e mais de 34
bilhões de metros cúbicos de capacidade. O maior lago artificial do
mundo, dizem. Uma infinidade de água que vai gerar energia para
milhares de pessoas. E justo na época em que o preço do petróleo
subiu e desesperou as autoridades brasileiras. Agora, porém, tudo
se resolveu. Sobradinho veio para salvar a região Nordeste e o Brasil de muitos de seus problemas.
Os mesmos periódicos, contudo, desconhecem o que acontece ali perto, em Sento-Sé, também no norte da Bahia. Moradores
de uma comunidade do interior do município estão ocupados com
um árduo trabalho. Depois de muita briga com a Chesf para conseguir algumas roças à beira do lago, precisam cercá-las antes que
percam as propriedades. Tudo isso para poder ter um lugarzinho
perto do São Francisco.
Todos esses esforços não seriam necessários se, anos antes,
não tivessem precisado se deslocar para Vazio das Águas, comunidade onde vivem hoje. O motivo da mudança foi apenas um. A
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construção da celebrada barragem, que, para criar tamanha imensidão de espelho d’água, inundou terras à beira do Velho Chico,
atingindo os municípios baianos de Sento-Sé, Casa Nova, Pilão
Arcado, Remanso, Xique-Xique e Sobradinho, enquanto esse ainda
era distrito de Juazeiro.
Agora, os moradores de Vazio das Águas não têm outra alternativa a não ser seguir em frente. Lutar por melhorias, refazer
suas trajetórias, criar para si um lugar onde seja possível (sobre)
viver. Não tiveram acesso aos jornais, mas sabem muito bem que
dificilmente a história da comunidade irá parar nas páginas dos
periódicos.
Mas, se um desses jornalistas da capital tiver um dia interesse
em contá-la em alguma crônica de meia página, não poderá iniciar
com a chegada desses moradores a Vazio das Águas. É um começo
insuficiente. Tampouco bastará voltar ao dia em que a hidrelétrica
começou a ser construída. Para que sua matéria seja minimamente
completa, será preciso retornar um pouco mais. O destino? Os
povoados às margens do rio, onde, tão próximo de água em abundância, estiveram outrora as vidas desses homens e mulheres.
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CÉU

Vidas nas margens

Com o embalo das águas, balança o barco de Xingó. Mas já
não se movimenta como deveria. O vento que batia na vela e veio
trazendo o barqueiro, durante todo o dia, até chegar a este lugar
qualquer no meio do São Francisco, ameaça parar de soprar. Xingó
havia deixado Itaparica, sua mulher, em casa, cuidando dos filhos
e das plantações cultivadas pela família, e partira para transportar
as mercadorias encomendadas a um comerciante local por outro
homem de negócios. Sua missão é chegar a Remanso, município
situado no norte da Bahia.
Xingó preparou-se para passar com tranquilidade os oito dias
que levam para ir a Remanso e voltar ao Serrote, comunidade do
interior de Sento-Sé, a 556 quilômetros da capital Salvador, de
onde saiu o barqueiro. Toda a comida de que ele precisa está no
barco; se algo der sinal de que irá acabar antes da hora prevista, é
só dar um jeito de comprar mais na cidade de destino. O primeiro
desses dias está chegando ao fim. O sol já começa a cair, tingindo
de rosa e laranja o céu com poucas nuvens. O vento insiste em
soprar fraquinho, fraquinho. O barqueiro, então, aponta suas velas
para a margem do rio enquanto ainda é possível sair do lugar.
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A lua já desponta no céu. O barco ancora à beira do Velho
Chico. Seu tripulante ajeita um colchão velho que leva consigo nos
dias de viagem. Por ser alto, os pés passam do limite do colchão;
e, por ser magro, sente um pouco de frio devido ao sereno da noite. Nada a que não esteja acostumado. Olhando para milhares de
estrelas, como somente no meio do mato dá para se olhar, Xingó
adormece.
2
Distante dali, o dia amanhece na Bossoroca, outra comunidade
de Sento-Sé. É onde mora Itumbiara, que acordou cedinho para
tomar banho no rio São Francisco. Desceu até o rio, mas sem precisar andar muito, e caminhou até o lugar onde a mata a protege da
visão alheia. A água está fria, não muito gelada, do jeito que gosta.
Depois de se lavar, corre para a beira, pega a toalha e se enxuga.
Veste a roupa. O trabalho já começa cedo. Itumbiara apanha a lata
que trouxera de casa, enche-a de água e acomoda-a na cabeça. Em
seguida, parte de volta para sua família. A essa hora, com certeza, o
pai e a mãe estão à espera da filha, enquanto os irmãos devem ter
acabado de acordar.
As águas que revigoram Itumbiara para o dia que nasce tiveram
origem na Serra da Canastra, no oeste de Minas Gerais. Com a
ajuda de outros rios, vieram se multiplicando até chegarem à região onde estão localizados municípios como Remanso e Sento-Sé.
Ainda irão percorrer outro tanto por Bahia e Pernambuco até desaguarem no mar, entre Sergipe e Alagoas. Sua bacia hidrográfica
é a maior exclusivamente brasileira. Da nascente até a foz, o rio e
seus afluentes abrangem uma área de aproximadamente 640.000
quilômetros quadrados e alcançam 507 municípios desses estados
e até de Goiás e do Distrito Federal.
O nome do São Francisco vem do santo católico, nascido na
cidade italiana de Assis e comemorado no dia 4 de outubro. Foi
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nessa data, no ano de 1501, que os portugueses chegaram ao lugar
onde as águas do rio encontram o Oceano Atlântico. Mas, antes,
os índios que habitavam suas terras o conheciam como Opara.
Há quem diga que essa palavra significa tonto, sem rumo. Outros
acham que o nome indígena para o Velho Chico, como é chamado
pelos íntimos, era o mesmo que rio-mar. Independente da história
contada, é um rio vivo, que alimenta outras vidas em suas margens.
3
A água molha a saia de Itaparica. Na parte rasa do rio, ela tem
um balde em mãos e, com os olhos voltados para baixo, vai enchendo o recipiente. De soslaio, percebe sua filha, uma entre os
seis que compõem a prole, correndo para o lado oposto.
- Ô menina, tu tá indo pra onde?
Não ouve resposta. Itaparica volta-se para a direção à qual a
criança se debandou. Avista Xingó e seu barco, a alguns metros,
prestes a aportarem no Serrote, nas terras da família do marido,
onde moram. Com o balde já cheio, sai do rio e caminha até alcançar a menina. O barqueiro, enfim, se aproxima das duas.
- Deu certo, Xingó?
- Deu quase. Tive que comprar um negocinho em Remanso,
fiquei com medo da comida faltar.
- Mas e as mercadorias do homem, entregou?
- Ah, isso eu entreguei. Também tô com o dinheiro aqui.
- Então caminhe, que nós tem coisa pra resolver.
- Trouxe o que pra mim, pai? - pergunta, ansiosa, a filha.
- Comprei uma rapadurinha, mas só vai comer mais tarde. - Ele
mostra uma sacola com o doce, enquanto sai do barco.
- Ah… - lamenta a criança. Mas a frustração passa quando o pai
19
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tira do bolso alguns seixos de amarelo translúcido, objetos que a
menina coleciona. Ela pega as pedras, coloca-as contra o sol e vê a
luz se refletir em seu interior, tomando diversas direções e revelando um jogo de espelhos rochosos. Sai, então, saltitando no caminho de volta para casa. Xingó e Itaparica vão logo depois. Ele com
as trouxas que levou na viagem, ela com o balde cheio de água.
O casal troca tímidos beijos e abraços. Passo a passo, em pouco
tempo alcançam o galinheiro da roça.
- Prrrrr… - Itaparica vibra a língua entre o céu da boca e os
dentes. Em segundos, aparecem as galinhas, abrindo asas como
que desesperadas, na expectativa de ganharem comida ou água.
Desta vez, é a segunda opção. Itaparica se agacha e coloca o balde
ao alcance dos bichos.
- Se Deus ajudar, ainda essa semana nós planta as batatas. Certificando-se de que todas as galinhas estão bebendo a água, ela
se levanta e sai do galinheiro. - Ah, teu pai disse que vai querer o
barco semana que vem pra ir vender as ovelha em Casa Nova.
- Se não aparecer ninguém pedindo pra eu fazer viagem... Agora
vamo logo entrar, que eu tô com fome. Tô com saudade de comer
manga.
- Até parece que tu num comeu manga na viagem, homi! O tanto que levou nesse barco e ainda tá dando um monte nas plantas
daqui. Tu sabe, uma coisa que num falta aqui é manga. Qualquer
dia desses a gente acaba ficando amarelo! - E Itaparica desata em
riso.
4
Longe do Serrote, Jaguara semicerra os olhos. É culpa do sol
forte, que clareia a roça de sua família e o obriga a evitar a forte
luminosidade. As mãos brancas, que só não estão vermelhas pois
vivem protegidas por luvas, empunham a enxada, fincam-na no
20
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solo e puxam a terra em sua direção. O jovem, de dezesseis anos,
repete a ação, remexe um pouco mais a lama. Sorri. O rio acabara
de vazar, está na hora de preparar a terra para a próxima temporada. Batata, abóbora, milho, o capim para alimentar a criação. A
mandioca para fazer farinha. Ah, se tivesse um arado, o trabalho ia ser
mais fácil... Mas tudo bem.
- Será que tá perto de meio-dia? - pergunta ao irmão mais velho,
que também ara uma parte da terra. A mãe, excepcionalmente, não
pôde vir. Sentiu dores e não quis sair de casa; a irmã acabou ficando para cuidar dela e da comida.
Ainda falta um pouco para o horário do almoço. Não tomou
café direito de manhãzinha e o que comeu não mais parece suficiente para sustentar Jaguara em sua labuta. Porém, é melhor concentrar-se de novo no arado. A lavoura não se planta sozinha.
Logo a hora chega. Jaguara e o irmão voltam para casa. A irmã
dá o aviso.
- Hoje não tem muito feijão, vai ter que completar com farinha.
- Ainda tem café? Que aí é só misturar ele com a farinha, né
não? - Ele sorri.
- Eu num disse que ele ia querer? Conheço meus filhos. - A mãe
pega um copo e o entrega para Jaguara, que faz a mistura.
- Acho que esse ano a gente consegue vender as batata tudo em
Casa Nova. - O irmão projeta. - O que você acha, Jaguara?
- Se não conseguir, é só ir pra Juazeiro. Um tempo a mais, um
tempo a menos dentro do barco…
Jaguara não conhece seu pai, que partira em um barco a vapor
antes mesmo de ele nascer. Não traz no sangue o mesmo prazer
pela navegação que o homem responsável por lhe pôr no mundo,
mas entende que a distância percorrida em uma embarcação é o
menor dos problemas quando é preciso conseguir algum dinheiro.
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Seu pai teve uma vida de marinheiro dedicada a subir e descer o
rio, de Pirapora, em Minas Gerais, a Juazeiro, na Bahia, cidade por
muito tempo vizinha a Sento-Sé, considerada um polo regional e
localizada a 530 quilômetros da capital. Dizem que o marinheiro
deixava filhos e famílias em diferentes pontos do trajeto navegável
do Velho Chico. No fim, prevaleceram os laços formados em Remanso. Os que ficaram na Ilha do Tamanduá - a mãe de Jaguara e
seus três filhos - seguiram suas vidas no trabalho com a terra.
Aliás, é melhor a família descansar um pouco. Já, já serão duas
da tarde e todos precisarão voltar para a área de vazante. A terra
não se ara sozinha.
5
Também falta pouco para o almoço na Bossoroca. A casa de
Itapebi, moradora local, abriga uma família extensa: o pai, a mãe,
ela e seus irmãos. Eram oito filhos sob o mesmo teto, mas alguns
já casaram e fizeram moradas para as novas famílias. Só não foram
muito longe: estão ao alcance de alguns passos, a partir da porta da
roça dos pais.
Itapebi está no quintal da casa, que fica ligado à cozinha. Veio
mais cedo do trabalho na roça para preparar o almoço. A lenha
queima no fogão e o vento sopra a fumaça para dentro da cozinha.
Itapebi, com o rosto um pouco vermelho por causa do sol, entra
na casa. A água do arroz está fervendo, mas ela ainda procura pelo
lugar onde haviam guardado o cereal. Está em cima da estante.
Não consegue alcançá-lo, precisa subir na cadeira. Um pequeno
esforço para não muita estatura, mas logo está resolvido.
O pai chega pouco tempo depois. E a mãe e os irmãos. O aroma do feijão e do arroz, que já começa a absorver a água da panela,
também invade a cozinha junto com a fumaça do fogão. O cozimento lento alimenta a promessa de que o almoço será gostoso.
22
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Porém, constatam: está faltando algo.
- Não tem carne não, fia? - questiona a mãe.
- A que tem aí não pegou sal ainda. Vai ser só feijão e arroz.
- Ah não. Minhas fia, meus fi, espera aí. Daqui a pouco eu volto.
Quem dá a ordem é o pai de Itapebi. Ele some no interior da
residência e volta em instantes portando arco e flecha. Em seguida,
atravessa a porta, levando consigo um dos filhos.
Não precisam andar muito. O rio está perto de casa. Alcançam
o barco da família. O filho pilota enquanto o pai prepara o instrumento. Chegam à correnteza. O movimento sob a embarcação é
intenso - não apenas o das águas. A atenção do pescador é capturada por algo, no fundo do rio, que parece ter encontrado sua própria
refeição. Segurando o arco com a mão esquerda, o patriarca puxa a
flecha para trás usando a mão direita. Quando a tensão do arco e a
caça alcançam o ponto certo, solta a flecha. Na mosca!
O pai de Itapebi puxa a corda que estava amarrada na flecha.
Presa a ela, a curimatá de quatro quilos recém capturada. O almoço
da família está garantido.
6
Em frente à Ilha do Tamanduá, fica a Fazenda Nova, povoado
onda mora Ilha Solteira. Quando chega o sábado, é a hora de lavar as roupas sujas. A tarefa fica por conta da jovem, mais disposta,
e da madrinha, responsável, junto com o marido, por sua criação.
O trabalho começa cedo, que é para dar tempo de secar ainda de
dia. Roupas reunidas dentro de uma bacia, sabão em mãos: já podem descer até o Velho Chico.
O dia está nublado quando as duas chegam ao rio. Ilha Solteira
e a madrinha foram ao lugar favorito, onde algumas pedras estão
dispostas da forma ideal. Nas maiores, dá para colocar as roupas
23
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e esfregar o sabão, enquanto as menores servem de assento para
as duas na hora em que estiverem cansadas. A água passa entre as
pedras e facilita o enxágue.
- Ave Maria, parece que sujamos as roupas todas dessa vez! Brinca Ilha Solteira.
O sol começa a dissipar as nuvens e, junto ao esforço da lavagem, faz as mulheres suarem. A última camisa é enxaguada e
devolvida à bacia, onde as roupas já limpas aguardam o momento
da secagem. A tez negra de Ilha Solteira esquenta e reclama por
refresco. Um pedido irrecusável. A jovem dá mais alguns passos
em direção ao fundo do rio e mergulha.
- Vem, madrinha!
Elas jogam água uma na outra, mergulham e emergem, agitando
os cabelos crespos pretos que, molhados, reduziram de tamanho.
Uma pequena pausa na rotina para aproveitar o rio, mas ainda de
olho nas roupas, claro.
7
As pernas baixas e resistentes de Machadinho, homem de experiência com seus quarenta anos, vencem aos poucos o movimento das águas que banham a comunidade do Boqueirão. À medida
que se aproxima do raso, já não é preciso mais fazer força. Sobre
seus ombros negros, traz os dois surubins médios e a vara que
usou para pescá-los.
Machadinho chega ao barco, parado à beira do rio. Em seu interior, algumas facas já ficam de prontidão, úteis durante momentos
como a pesca. Ele coloca os peixes na embarcação, pega uma faca
e se prepara para tratá-los. O som de um cabritinho, porém, atrai
sua atenção. Machadinho volta o olhar para a plantação de capim
em sua roça. Os bodes e ovelhas se alimentam da gramínea. Se os
bichos andassem um pouco, iriam parar nas plantações de batata
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e feijão de arranca, quase prontas para a colheita; ou mesmo na de
mandioca. Para evitar o estrago, ele ergueu uma cerca para barrar
a passagem dos animais. A época das chuvas está perto de chegar.
Logo após a colheita das batatas e dos feijões, a família já se prepara para a época de colher a mandioca.
Mas isso não acontece só na roça de Machadinho. Sento-Sé é
um município grande, com 12.181,239 quilômetros quadrados de
área, mas só três por cento de sua extensão contorna a borda do
rio. Em suas margens e nas muitas ilhas, surgem diversas comunidades, onde as terras são, em sua maioria, ocupadas por pequenos
agricultores e arrendadas ao governo ou a famílias que detêm o
poder na região. Somente alguns deles têm, de fato, o título das
propriedades.
Todo ano, esses moradores aguardam as chuvas, para que a
cheia do rio cubra a plantação de mandioca feita nos meses de
estiagem. A colheita é feita logo que as raízes submergem na água.
Esse é o tempo de sequeiro, quando também cultivam mamona e
algodão nas roças e ainda alimentam os rebanhos. Ao cessarem as
chuvas e recuar o rio, recomeçam o plantio do milho, da batata, do
feijão, da abóbora, da melancia... Tudo adubado com a vida que
o São Francisco deixa na terra e regado somente com a água que
enlameia o chão.
A maior parte de todas essas culturas fica em casa, sustenta as
famílias e suas necessidades. Mas há o excedente das plantações
colhidas e uma quantidade dos bichos criados e de seus derivados,
como peles e ovos, que são vendidos em Casa Nova, município do
outro lado do Velho Chico, ou em Juazeiro. A viagem é de barco,
já que a cordilheira de serras localizada perto da margem sento-seense do rio impede a chegada do trem. Também não há estradas
que prestem e poucos têm carro. Para ter alguns trocados, ainda
há aqueles que, além de agricultores, trabalham como remeiros ou
marinheiros. Isso sem falar na pesca, que não falha em providen25
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ciar o peixe para o prato dos ribeirinhos.
Na casa de taipa onde Machadinho mora, construída pertinho
do rio, a noite promete uma pequena festa com o peixe assado na
fogueira. É a comemoração do noivado de um dos poucos filhos
que ainda moram com ele. Teve treze com sua primeira mulher,
antes de Deus recolhê-la para o céu. Uma situação triste, porém,
engana-se quem acha que Machadinho perde tempo. Casou-se de
novo e já tem até filho vindo por aí. É uma família grande, mas,
para um trabalhador como ele, acostumado com a labuta no rio,
fica tudo mais tranquilo.
8
Perto do Boqueirão, Itaipu se agacha. Como é alta, tem que
fazer isso para colocar no barco o balde pesado, cheio das vagens
do feijão de corda que acabara de colher. Sua filha de quase oito
anos, de pele branca como a mãe, vem junto à avó e à tia, carregando com esforço uma pequena bacia onde também depositara
os feijões arrancados dos pés. Traz o sorriso de quem ajudou a
família em mais uma empreitada coletiva. O avô prepara o barco
para a partida da ilha, onde arrenda um pedaço de terra. Graças a
Deus e a Nossa Senhora, o plantio na vazante tem dado o resultado esperado.
- Ô mãe, eu olhei tudinho! Não sobrou um pé com feijão! - A
menina está contente.
- Eu num disse, minha filha! Aqui tudo que a gente tem é de
lavra…
- Lavra?
- De lavra. Tudo o que planta, colhe.
- Aaaah… Entendi.
Itaipu acomoda a filha no barco. Todos estão prontos para a
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partida. O pai comanda a embarcação. O sol das quatro e meia da
tarde só não incomoda a vista porque navegam no mesmo sentido
para onde a luz aponta: a roça da família, situada na comunidade
do Saco da Arara. O irmão os aguarda em casa.
- Sabem dona Balbina? - Quem pergunta é a mais velha das
mulheres.
- Quem, mãe? A do Poço do Angico? - Itaipu questiona, só para
se certificar.
- Ela mesmo! Vocês lembram de uma história que ela plantou
um pé de café?
- Sim, lembro! Deu quantas sacas? - Há um pouco de ironia e
humor na voz do pai.
- Deixe de conversa! Pois você acredita que Deus abençoou e
ela colheu o café?
- Mentira! Uma sorte dessas a gente não tem. - A irmã de Itaipu
ri. - Será que ela consegue de novo?
- Tudo é possível se Deus ajudar!
O barco alcança a outra margem do São Francisco. As galinhas
vêm à beira para receber a família, mas logo vão embora com medo
de ser pegas. Os bodes aproveitam para beber água. No trajeto até
a casa, os porcos caminham de um lado para outro à procura de
comida. Com os recipientes sobre a cabeça ou segurados em frente
ao corpo, cada pessoa leva consigo o feijão colhido há não muito
tempo.
O cheiro que toma a casa atrai Itaipu até a cozinha. Seu irmão
segura uma panela cheia de mari. A fruta de casca amarela retirada
do marizeiro, uma planta de altura média e folhagem abundante
que também oferece alimento no tempo em que não chove, está
mole. Acabou de ser cozida no fogo.
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- Itaipu, pega ali a gamelinha de barro, que é pra gente quebrar
aqui.
Ela entrega o objeto ao irmão. Sentado no chão, ele coloca o
mari na bacia. Sua sobrinha chega logo depois para ajudar. Os três
batem nos frutos com algumas pedrinhas. Os maris se abrem como
baús e revelam seus segredos: pequenas castanhas, que são transferidas para outra vasilha. A menina trata de abocanhar algumas.
- Deixe pra seus avós e sua tia! - Itaipu dá um tapa na mão da
filha, mas logo ela e o irmão se percebem mastigando as amêndoas.
Seus pais e a irmã chegam em seguida para se somarem à tarefa.
- Oinc! - Sem ser convidado, um leitão invade a cozinha e quase
devora os maris que ainda restam na gamela.
- Xô! - O patriarca expulsa o bicho.
- Ele deve estar com fome. - Itaipu se levanta e vai ao quintal.
Os porcos encontraram o saco com as ramas das batatas colhidas
na semana anterior e se aglomeram tentando derrubá-lo no chão.
Ela pega o saco e caminha para um local mais afastado da casa.
Joga as folhas no chão e imediatamente o bando começa a disputa
pela comida.
Uma galinha passa correndo. A filha de Itaipu a persegue. Volta
sem conseguir alcançá-la.
- Mãe, vamos ali no rio!
- De novo? A gente não acabou de vir de lá?
- Mas é que eu quero ver o sol se pôr…
Itaipu também gosta de assistir ao crepúsculo na beira do Velho Chico. Mãe e filha dão as mãos e pegam o caminho pelo qual
passaram faz pouco tempo. Bananeiras, limoeiros, mangueiras e
goiabeiras ladeiam o corredor de terra que as leva até as águas.
As duas encontram as pedras onde costumam apreciar o cair
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da tarde. O rio molha seus pés. Acima delas, o céu já começa a
tornar-se azul escuro. A noite será de lua cheia. À frente, porém,
a cor alaranjada cobre a ilha onde a família estava e se mistura ao
roxo, ao rosa e ao amarelo. Quase não veem mais o sol, prestes a
encontrar-se com o horizonte. Mas ainda é possível avistá-lo através dos marizeiros, jatobás e outras árvores enfileiradas à beira do
rio e marcadas pela luz já em seus momentos de adeus. Uma brisa
refrescante sopra e balança os cabelos das duas.
Itaipu fecha os olhos. Dá um beijo no cocuruto da cabeça da
filha, sentada em seu colo.
- Obrigada, meu Divino Pai Eterno, por mais um dia. E por esta
bênção que é o rio São Francisco.
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- Piiii!
O som do apito é inconfundível. O homem que o soprou tem
pose de autoridade. Aproxima-se de dois jovens que parecem ter
tido um estranhamento. Um deles acaba de se levantar do chão. O
dono do apito puxa do bolso um papel já desgastado na cor amarela e o aponta na direção do que causara a queda do colega.
- Aaaah não! - Lamenta, já esperando o pior.
Um papel vermelho, um pouco mais conservado, sai do bolso
do juiz logo em seguida. Jaguara está expulso do jogo.
- Rapaz, eu derrubei ele sem querer. Eu tentei pegar a bola,
ele foi mais rápido, aí embolou tudo, entendeu? - Jaguara desabafa
com o primo, que assistia à partida do lado de fora do espaço reservado para o jogo.
- Mas quem mandou você chegar atrasado? E ainda tinha botado a mão na bola mais cedo. - Brinca.
É mais um baba de domingo entre os moradores da Ilha do
Tamanduá, muitos deles parentes uns dos outros. A comunidade
é grande. São muitas roças, com distâncias variadas entre elas. No
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final de semana, seus habitantes fazem uma pausa na rotina de
trabalho para descansar.
O jogo está quase no fim. Dessa vez, Jaguara estava no time dos
com camisa. Depois da expulsão, ficaram só seis homens, contando com o goleiro. As equipes costumam mudar a cada domingo, às
vezes com duas pessoas escolhendo os parceiros a dedo até fecharem o time, outras vezes por um acordo coletivo.
Em campo, uma nova falta parece ter agitado os jogadores e o
público que assistia ao confronto. Fora das quatro linhas, também
tem algumas mulheres, curiosas pelo desempenho dos parentes,
companheiros ou pretendentes ou simplesmente interessadas no
resultado do jogo. No momento, os sem camisa perdem por 1 a 0,
mas um deles acabou de ser derrubado na entrada da área.
- Iiih! Olha aí, Jaguara, esse bicho bate bem na bola! E é canhoto, viu? Se passar da barreira, é gol! - O primo provoca.
Jaguara tenta esconder sua apreensão enquanto observa o desenrolar do lance. O juiz apita e aponta para o gol. O jogador da
equipe adversária se afasta. Um, dois, três... Os segundos parecem
durar uma eternidade. Um passo, outro passo e o pé do batedor
alcança a bola. A redonda passa da barreira e pega efeito.
- Uuuuuh!!! - Os espectadores gritam. A bola tinha batido na
trave e saído pela linha de fundo.
O goleiro alcança a bola. Com muita paciência, volta para seu
lugar e a posiciona no chão. Chuta para a frente.
- Piiii! - O juiz aponta agora para o meio do campo. O jogo
acabou.
- Rapaz, Jaguara, você quase estraga o baba pra gente, né? - O
parceiro de time atiça na saída do campo.
- Ele chegou atrasado, eu não tô dizendo? - Jaguara se defende.
A expressão é de um sorriso simpático, como sempre. - Pelo me31
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nos a gente ganhou, né não?
Jaguara recebe do colega um tapa nas costas, como um sinal do
fim da inocente contenda. Os catorze jogadores do último baba do
domingo somam-se ao juiz e aos espectadores. Uma parte destes
tinha disputado a partida anterior, no mesmo campo. Comentando
os gols, as faltas, os impedimentos, partem em grupo para o bar
mais próximo.
2
Xingó adentra a sala com o corpo molhado. Tinha acabado de
cruzar as portas da roça quando uma chuva não muito forte começou a cair. Veio da casa do vizinho, onde passara a manhã ajudando
a abater e tratar um porco. Já é quase meio-dia. Antes de entrar,
aproveitou para colher alguns limões no limoeiro que fica em frente à casa.
- Itaparica, peguei uns limões aqui pra fazer o suco! - Grita,
enquanto tira as sandálias.
Três de seus filhos passam agitados pela sala.
- Chuva!!!
- Sai do meio!
- Quem chegar por último é a mulher do padre!
Itaparica vem do quarto onde o casal dorme, com um andar
mais lento por causa do peso na barriga. A sétima criança está
sendo gerada.
- Não tem almoço hoje não. Teu pai saiu com tua mãe e eu fiquei sozinha. Tava cansada e ainda tive que olhar os meninos. - A
mais velha dos filhos acordara com febre e só melhorou há cerca
de uma hora.
- Mas mulher! E nós vamo ficar com fome?
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- Eu e os meninos vamos pra casa de minha mãe. Já mandei o
mais novo ir avisar a ela. Se quiser, ói, o almoço é lá! Mas também,
se não quiser, pode voltar pra casa de seu amigo. Não era lá que
tava a manhã toda?
- Homi! Tu não pode reclamar de mim, vive grudada na mulher
dele! Agora vamos aprontar os meninos.
- Espere ao menos a chuva passar, mode não correr o risco de
nossa filha ficar com febre de novo.
Quando o céu interrompe o derramar das águas, a família segue
para a casa da mãe de Itaparica. Ao chegar lá, nem precisam bater
à porta, que vive aberta. Os vizinhos são de confiança. As únicas
moradoras da região que preocupam os habitantes do Serrote e das
outras comunidades são as cobras.
- Mãe!
- Se achegue, minha filha! A gente só estava esperando vocês!
Os irmãos, sobrinhos, tias e primos de Itaparica também vieram
almoçar na casa da mãe. Família ajuntada, crianças correndo de lá
para cá: só mesmo uma boa comida para dar tanto prazer quanto
esta reunião.
3
- Ô compadre!! - O visitante já vai logo entrando na casa de
Machadinho. Está acompanhado de mais três rapazes. Também
moram do Boqueirão.
- Entra aí, homem! Sente. - Machadinho se aproxima e cumprimenta a todos.
- Quer uma aguinha? - A mulher de Machadinho, grávida em
final de gestação, é quem oferece.
- Não, eu já tomei antes de sair de casa. Vocês querem? - O
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compadre repassa a oferta aos filhos.
- Não, madrinha. Não precisa.
- Então quer dizer que você mandou chamar a gente pra lhe
ajudar com a mandioca?
- É, rapaz, só tem eu, meu filho e o filho dela aqui, mas ele é
pequeno e não dá conta de muita coisa. Aí eu achei por bem chamar vocês.
- Pra não perder o costume, né? - Ele ri.
- Se bem que o senhor não chamou a gente ano passado, né,
padrinho? Foi o quê? - Pergunta o afilhado do dono da casa.
- É que eu tinha muita gente em casa, não precisou, né?
- A conversa tá boa, mas é melhor vocês se apressarem. O irmão dele também veio com o filho, tá esperando lá na beira do rio.
- A mulher de Machadinho chama o grupo.
Eles saem em direção ao Velho Chico. As chuvas começaram há
mais de um mês e o rio encheu. As mandiocas estão no ponto. Ao
longo das margens do rio, os ribeirinhos costumam formar mutirões para esse momento: como dois homens não são suficientes,
um grupo maior se une para ajudar uns aos outros na colheita.
- É, compadre, se elas ficassem mais um pouco embaixo d’água,
ia tudo virar puba!
- Deus me livre de ficar sem minha farinha! Sem comer beiju. A mulher de Machadinho afasta a possibilidade menos agradável.
- Mas aí era só falar aqui com os vizinhos, dividia a farinha. A
gente dava um jeito. - O dono da casa é um homem otimista e
tranquilo.
Os pés se afundam levemente na lama. A água refresca o corpo, mesmo que toque apenas as pernas. Machadinho, o filho e o
enteado, seu irmão e seu sobrinho, o compadre e os quatro filhos
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começam o trabalho. Abaixam-se, seguram na base da planta, arrancam-na do chão. A mandioca, escondida embaixo da terra, sai
enlameada, mas o rio já faz a primeira lavagem. Voltam para a beira, retiram as raízes e colocam na bacia. Retornam ao rio.
A mulher de Machadinho ajuda com a separação dos tubérculos. Não vê a hora de ter a farinha na mesa.
4
A colheita também foi um sucesso na Ilha do Tamanduá. Agora, todas as famílias do povoado e algumas de lugares vizinhos
estão reunidas na casa de farinha comunitária. O trabalho começou
nas primeiras horas da manhã.
As mandiocas arrancadas da terra nos últimos dias estão amontoadas perto da porta lateral do estabelecimento. As mulheres e as
crianças maiores sentam-se ao lado. Cada uma retira uma mandioca do monte e, com uma faca ou um facão - a depender da idade e
da habilidade -, raspa a casca marrom. O tubérculo, agora branco,
é deixado em outra pilha, do lado oposto àquele de onde acabara
de sair. De vez em quando, uma brisa passa pela porta e sai pela
da frente ou pelas janelas. Os cachorros da vizinhança também se
aproximam. Querem entender, pelo cheiro, o que está acontecendo. Os mais famintos ainda tentam a sorte, mas são expulsos.
Quando a pilha atinge um tamanho mínimo, outras mulheres
pegam a mandioca e colocam no ralador. Na outra ponta, uma
roda é a responsável por movimentar o aparelho. Quem a gira são
os homens. Dois de um lado, dois do outro. Fazem rodízio.
- Força, Jaguara! Parece que nunca fez isso! - Brinca um amigo,
que observa o trabalho, enquanto não chega a sua hora de girar a
roda.
- O bracinho aqui é fino, mas é forte! - Sorri Jaguara.
35
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As mulheres também se revezam no processo de ralar a mandioca.
- Ai! Quase pega em meu dedo! - É preciso muito cuidado e agilidade para que o ralador não machuque as mãos que manipulam
o tubérculo.
Melodiosa, uma voz se eleva em meio ao alvoroço na casa de
farinha. É de uma das senhoras mais experientes do povoado, sentada no chão enquanto raspa a mandioca.
- “Adeus, adeus, casa de farinha, adeus,
Você siga com saudade, quem vai embora sou eu!”
A resposta é imediata:
- “Adeus, adeus, casa de farinha, adeus,
Você siga com saudade, quem vai embora sou eu!”
- “Essa noite choveu ouro, prata fina orvalhou,
Ó, meu Deus, aonde estavam, meu sentido aonde
andou?”
Em algum lugar, uma criança abre um berreiro, com fome. A
casa de farinha entra em coro:
- “Adeus, adeus, casa de farinha, adeus,
Você siga com saudade, quem vai embora sou eu!”
A massa que sai do ralador é espremida e o líquido é recolhido
pelas mulheres, que o deixarão descansando por um dia. Os homens pegam o restante da massa e colocam em sacos de náilon.
Em seguida, levam para a prensa, onde também deve ficar aproximadamente vinte e quatro horas.
- “Adeus casa de farinha, roda de puxar mandioca,
Adeus aquela menina que me deu a tapioca!”
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- “Adeus, adeus, casa de farinha, adeus,
Você siga com saudade, quem vai embora sou eu!”
A noite chega. Ninguém quer deixar o lugar, mas é preciso recuperar as forças. Adeus, adeus, casa de farinha...
Porém, no dia seguinte, estão todos de volta. O trabalho continua. Os homens pegam a massa prensada e peneiram. É a hora de
o forneiro atrair as atenções da comunidade para suas habilidades
de mexer e dar forma à farinha.
- “Mandei fazer uma casa de farinha
Bem maneirinha que o vento possa levar…
Ói, passa o sol, passa a chuva, passa o vento,
Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar…”
O forneiro termina o trabalho com a farinha. As mulheres agora pegam o líquido que ficara descansando no dia anterior. A goma
de tapioca se separou da água. Recolhida, vai parar no forno. O
beiju está pronto em pouco tempo.
Começa a divisão dos produtos entre a comunidade. Um senhor
meio embriagado parece querer causar confusão, como se tivesse
direito a mais farinha que os outros, mas logo o afastam. Faltam
sacos para todo mundo. Há quem precise colocar em esteiras de
carnaúba, anteriormente separadas para o caso de imprevistos. A
produção superou as expectativas.
Deus abençoe que, no próximo ano, seja melhor. Todos esperam o momento de juntar-se novamente para raspar, ralar, prensar
e peneirar a mandioca. Nesse momento, entretanto, só resta dizer
até logo à casa de farinha.
5
É meio da tarde na Bossoroca. Se um visitante passou, no perí37
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odo da manhã, pelas redondezas onde Itumbiara mora e resolver
voltar agora, irá estranhar o barulho. Gritos, gargalhadas, choro de
criança e correria. Sons de violão, batucada e palmas. Pés batendo
ritmados no chão, embalados por sanfona, zabumba e triângulo.
Como de costume, a vizinhança de Itumbiara, incluindo a família
de Itapebi, se ajuntou para conversar sobre a vida. Dessa vez, porém, há um motivo especial. É a comemoração de dois aniversários: o da senhora mais idosa do povoado, moradora da residência,
e a de uma jovem de vinte anos, sua neta.
À sombra de um enorme marizeiro que fica ao lado de uma das
casas, uma mesa se destaca. Está coberta com um pano de prato
florido em rosa, azul e branco; sobre ele, um bolo com duas velas,
preparado especialmente para a ocasião, e alguns docinhos. Cadeiras, bancos e tapetes estendidos no chão servem de assento para
os convivas. Idosos, adultos, jovens e crianças se espalham entre o
marizeiro, um umbuzeiro tomado de frutos e o alpendre da casa.
- Acho que tá na hora da gente cantar parabéns, não é? - Quem
chama é a filha da senhora aniversariante.
A moça que completa vinte anos se dirige rapidamente à mesa.
Já sua avó precisa de uma ajudinha. Um vizinho acode e serve-lhe
de apoio até chegar ao lugar do bolo.
- Deus te abençoe, meu filho. - Ela está sorridente, mas parece
um pouco envergonhada. Até hoje não se acostumou com o amor
que recebe dos moradores. - Não precisava disso tudo não, minha
gente.
- Claro que precisava, vó! A senhora merece muito mais.
Itapebi puxa a canção.
- Parabéns pra você, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida!
- Que Deus te dê muita saúde e paz, que os anjos digam amém.
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Parabéns pra você, pelo seu aniversário!
- Aeee!! - A música acaba. Cada uma das aniversariantes sopra
uma vela. De olhos fechados, fazem pedidos em silêncio. Em seguida, trocam um caloroso abraço.
O bolo é partido e distribuído entre as pessoas presentes. O
sanfoneiro puxa outro forró. A matriarca da comunidade é tirada
para dançar por um de seus filhos. Dois passos para lá, dois para
cá, no ritmo que as pernas dela ainda alcançam. Outros pares se
formam à sombra do marizeiro. A poeira sobe.
- Eita que o negócio aqui tá é bom, meu irmão! - Itumbiara
comenta com uma prima.
A empolgação toma conta da reunião. Quase ninguém percebe
que o sol já foi embora e deixou apenas restos de sua luz.
- Menino, já tá de noite? - Sentada numa cadeira para descansar
do arrasta-pé, a mais velha das aniversariantes é a única que se dá
conta da passagem do tempo.
Aos poucos, os pares vão se desfazendo. Não por falta de vontade, mas por cansaço. Principalmente os idosos e as crianças, que
são os primeiros a denunciar o sono. Os adultos começam a arrumar a bagunça. As despedidas se iniciam.
- Nós já vamos, comadre! Foi muito boa a festa!
- Tá cedo, minha gente! Fiquem mais um pouco! Levem pelo
menos um pedacinho do bolo!
O terreiro quase se esvazia. Ficam apenas os jovens, dispostos a
continuar a farra. A moça que comemora seu vigésimo ano de vida
chama os amigos.
- Sabe o que me deu vontade de fazer? Brincar de roda!
- Tu tá ficando é mais velha, não é mais nova não! - Um rapaz
zomba.
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- É bom voltar a ser criança de vez em quando, homem! - Itumbiara defende.
- Mas não vai ficar tarde não? - Preocupa-se Itapebi.
- Por mim, a gente fica aqui o tempo que quiser. Meus pais não
vão achar ruim. - A jovem aniversariante garante.
- Então tá bom! Mas se vierem brigar pra tirar a gente daqui eu
digo que foi ideia sua! - Itapebi solta uma gargalhada.
- Mas vai ter essa roda ou não? - Alguém pergunta.
A aniversariante segura as mãos das duas pessoas mais próximas e puxa para o lugar onde estiveram dançando forró.
- “Atirei o pau no gato-to-to
Mas o gato-to-to
Não morreu-reu-reu
Dona Chica-ca-ca
Admirou-se-se
Do berrô, do berrô
Que o gato deu.
Miau!”
O riso frouxo dos que se entregaram à brincadeira de roda quebra a resistência dos outros jovens. O círculo aumenta. Novas cantigas são entoadas seguidamente.
O som de uma sanfona penetra os ouvidos e para a roda. Um
dos rapazes saíra e fora em casa buscar o instrumento. Começa a
cantar.
- “Todo tempo quanto houver pra mim é pouco
Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco…”
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O círculo se desfaz e pares se formam. Moças e moços de mãos
dadas, arrastando os pés pela terra embaixo do marizeiro. Alguns
até trocam olhares mais ou menos tímidos, flertam em meio à folia. Mais do que isso, porém, um sentimento de harmonia e amor
coletivo paira sobre o grupo.
As pernas, enfim, cansam, mas ninguém quer deixar o terreiro
da casa da aniversariante.
- Já sei! Vamos ficar aqui mesmo. Cada um pega um colchão em
casa, os que moram aqui perto, a gente divide e fica conversando.
Do lado de fora mesmo que o calor tá grande. - A sugestão é da
dona da casa.
Nenhuma manifestação contrária. Começa um corre para lá,
corre para cá, um vai-e-vem, levantando o colchão para não encher
tanto de terra. Uns nem voltam, por proibição dos pais, mas a
maioria se reencontra.
Os jovens se apertam aqui e ali, mas, no final, todos se ajeitam
no espaço dos colchões. A sanfona ainda toca por um tempo e é
substituída por brincadeiras. A conversa vara a noite. Ninguém tem
medo de invasores noturnos, porque os únicos que existem são os
bichos. Alguns cochilam e acordam, voltam a cochilar e acordam
novamente. Há quem retorne para casa no meio da madrugada.
te.

Quando o restante dá fé, o sol começa a despontar no horizon-

- Ô menina, quer dizer que tu não dormiu mesmo? - A mãe da
aniversariante aparece no alpendre, meio surpresa, meio irritada.
- Tava tão bom aqui, tia, que a gente nem viu o tempo passar! Uma vizinha defende o grupo.
- Mas já tá na hora da festa acabar. Numa próxima vez, vocês
continuam a conversa.
Os jovens lamentam, mas ninguém reclama. A lida tem que ser
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retomada. Talvez seja um pouco mais difícil ficar acordado depois
de uma noite em claro. Entretanto, de todos os sentimentos que
possam passar por eles, nenhum deles é o arrependimento.
6
A missa acaba de terminar na capela do Saco da Arara. O padre
sai de Casa Nova uma vez por mês para presidir a cerimônia.
- Olhe, esse padre deveria vir mais vezes aqui celebrar a missa.
Não tem coisa que seja melhor do que servir ao nosso Deus. - Itaipu fala com os olhos brilhantes voltados para o céu enquanto sai
da capela. Suas mãos são levadas ao coração e apertadas contra o
peito. Há um sorriso tranquilo em seu rosto.
Sua filha anda em zigue-zague. O pai, a mãe e os irmãos vão ao
seu lado. Estão voltando para casa. Precisam tomar um descanso
antes de precisarem acordar novamente. Nas próximas horas, algo
diferente da rotina, mas que é esperado durante todo o ano, irá
agitar a comunidade. O dia seguinte será 6 de janeiro, data em que
os três reis magos visitaram o menino Jesus em Belém e o presentearam com incenso, ouro e mirra. Durante esta madrugada,
o Saco da Arara acordará mais cedo - ou nem mesmo dormirá - e
celebrará a ocasião com o Reisado.
Junto aos desfiles de 7 de setembro e de 15 novembro e à festa
de São Gonçalo, que também será realizada em breve, o Reisado é
um dos acontecimentos favoritos de Itaipu. A animação dos moradores, a integração entre os vizinhos, a visita a todas as casas, a
louvação ao Divino, as danças e os entremeios. Nos anos em que
pode, ela também se fantasia e une-se ao grupo. Desta vez, porém,
preferiu apenas acompanhar a folia.
Outra festa que envolve os moradores do município de Sento-Sé, mas principalmente os que moram na cidade - mais conhecida
como Vila - é a de Nossa Senhora do Rosário. Nos próximos me42
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ses, tocadores irão percorrer todo o interior pedindo esmolas para
a festa e cantando o hino da santa. Quando passam pelo Saco da
Arara, as pessoas do povoado fazem questão de ajudar com dinheiro e de pagar as promessas feitas à mãe de Jesus por graças como
uma boa safra ou um casamento que deu certo. Mas a festa mesmo
será só depois da Semana Santa, na cidade.
Já é madrugada. A família de Itaipu nem conseguiu dormir direito. Um barulho de sanfona, tambor, zabumba, pandeiros e outros instrumentos começa tímido em algum lugar e vai aumentando aos poucos. Vozes entoam canções. Itaipu e a filha vão até a
porta: o Reisado se aproxima da casa.
O Mestre, com seu chapéu de palha enfeitado de espelhinhos,
fitas e bordados e sua roupa em vermelho e amarelo, incluindo um
saiote na altura dos joelhos, comanda os tocadores, acompanhado
do contramestre. O Rei veste um manto multicolorido e uma grande coroa dourada. Meninos carregam lâmpadas de querosene e os
dançadores trazem diversas fantasias. Ao chegarem à porta da casa,
o Mestre puxa uma canção, solicitando aos donos a permissão para
entrar.
A família de Itaipu abre a porta e a festa toma conta do interior da residência. Músicas alegres entoadas na direção do altar da
casa, encenações e outras estripulias são feitas pelos participantes.
As crianças riem, divertem-se com as figuras e fantasias. Os mais
velhos, mais acostumados, também se deixam envolver, mas com
menos surpresas. O que vale mesmo é aproveitar o momento.
Depois de um tempo na sala da casa, o Mestre puxa seu grupo e
eles se despedem da família. Vão em direção à próxima, pedir uma
nova permissão para louvar ao Divino junto com seus moradores.
Itaipu os observa enquanto partem.
- Até que esse ano foi melhor do que no ano passado. - Comenta com a mãe. - Espero que ano que vem fique mais animado ainda.
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Estou até pensando em participar de novo.
- Também quero, mãe! - Pede sua filha.
- Tá bom, minha filha. Para o ano, a gente sai no Reisado. Ainda
vai ter muitas festas dessas pra gente brincar...
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O mundo se afoga

- Ô de casa! - Uma voz masculina chama à porta de Itaipu.
- Mãe! Tem uns homens chamando aqui! - A menina, já com
onze anos de idade, também avisa à família.
Após o duplo chamado, Itaipu e sua mãe saem do quarto e da
cozinha.
- Quem é, menina? - Pergunta sua avó.
- Não sei não. Nunca vi esse povo por aqui.
Estranho… Itaipu observa pela fresta das cortinas da janela.
Três homens vestindo uniformes de alguma empresa estão parados
em frente à casa. Trazem nas mãos papéis, pastas e alguns objetos
diferentes, que lembram lunetas. Um deles observa a residência, o
quintal, parece fazer anotações em um papel.
Itaipu não os conhece, mas tem a impressão de estar vendo a
mesma cena pela segunda vez. Outras pessoas parecidas já estiveram por lá. Foi há uns poucos anos, mais precisamente em 1969.
Alguns homens, que se apresentaram como funcionários de uma
empresa chamada Cruzeiro do Sul, andaram pelo Saco da Arara
com réguas enormes, alguns piquetes de cimento, que foram fi-
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xando no chão, e outros objetos semelhantes aos que estes de hoje
seguram. Os moradores perguntaram a eles o que estavam fazendo, qual o motivo de tantas medições, mas não obtiveram resposta.
- Ô moça, será que a gente pode conversar um pouco com a
família da senhora? - Um dos homens avista Itaipu pela janela e a
acorda de suas lembranças.
- Claro, claro.
A mãe de Itaipu abre a porta da casa.
- Bom dia, senhora! A gente queria só trocar umas palavras aqui
com a família. - Falou o mais velho que parecia ser o líder do grupo.
- Vocês não querem tomar um café? Ainda tá quente. - A matriarca oferece.
- Não precisa, não, dona. - Responde o que faz as anotações.
- O que os senhores desejam? Eu vi que o senhor está escrevendo coisas aí... - Itaipu estranhou todo esse movimento.
- Nós estamos passando nas residências de vocês para fazer um
levantamento. É que o governo vai trazer um projeto importante
aqui pra região. - O terceiro homem começa a explicar.
- A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, a Chesf, não
sei se a senhora já ouviu falar, vai fazer uma barragem, no salto do
Sobradinho, que é para melhorar a vazão do rio, a navegação... Só
que a água vai cobrir as terras de vocês e as famílias vão ter que
se mudar daqui. Por isso, nós estamos vendo as casas, o que tem
nelas... - O líder vira-se para os colegas. - Ah, eu já ia esquecendo.
- Puxa do bolso da camisa um pedaço de giz, vai até a porta e risca
um número: 122.
- Eu, eu não estou entendendo... - Itaipu e sua mãe estão estáticas. Parece que o mundo também parou e um peso caiu sobre suas
cabeças. - Para que vocês riscaram a porta de nossa casa?
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- Como assim as águas vão cobrir e a gente vai ter que se mudar? - A mais velha das mulheres também só tem dúvidas.
- Minha senhora, isso foi decidido pelo governo. Nós só estamos aqui para saber quantas pessoas moram no povoado, quantas
casas tem, as benfeitorias. A senhora tem o título da propriedade?
- Pergunta o homem das anotações.
- Eu... Tenho não... O senhor quer saber disso também? - A mãe
de Itaipu precisa sentar-se no sofá da casa. As pernas fraquejam.
- É o que a gente está falando pra senhora. A água vai cobrir
isso aqui tudo... E nós só somos contratados por uma empresa
parceira da Chesf para buscar essas informações. A senhora pode
colaborar?
- Vai ser melhor pra senhora e pra todo mundo que mora aqui
na região, na beira do rio e pra quem mora mais lá na frente, depois
de Juazeiro. O projeto vai beneficiar indiretamente muita gente. O homem que chamara Itaipu pela janela tenta acalmar a família.
Itaipu ainda não entendeu o que está se sucedendo em sua frente nem o que é exatamente essa barragem. Estes homens, porém,
parecem ter muita certeza de que as águas irão inundar o Saco da
Arara e sua família precisará deixar as terras. Mudar-se de casa, na
verdade, já será uma realidade para ela. Em poucos dias, irá com a
filha para a cidade de Sento-Sé, para que a menina estude o ginásio.
Contudo, perder o refúgio que encontra em seu lugar, sua família
e seus vizinhos não é algo que ela esperava acontecer. Não até este
dia.
2
- Eu duvido que consigam fazer isso! Eu duvido! Ô, isso é conversa desse povo, homi! - A mãe de Jaguara está agitada.
A Ilha do Tamanduá também ficou em polvorosa após a pas49
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sagem dos funcionários da empresa contratada pela Chesf nesse
inverno de 1973. Os vizinhos estão reunidos na porta da roça da
família de Jaguara.
- Mas será que eles não vão fazer? Tavam com tanta coisa... Jaguara pergunta.
- Nada, meu filho! Eles nem devem ter dinheiro pra isso tudo.
Imagina o trabalho que deve dar pra tocar uma obra dessa! - O tio
também está cético.
- E olha pra esse rio, é só um bracinho! E quando dá chuva a
água nem sobe tanto! Isso é história do governo pra botar medo na
gente, isso sim! - Afirma um vizinho.
Acostumados às cheias normais do rio, os ribeirinhos estranham
como será possível que algo consiga barrar as águas e fazê-las subir
a ponto de expulsá-los de suas casas. O São Francisco, sempre tão
aliado, não parece capaz de tornar-se tão ameaçador.
Os governos brasileiros, porém, parecem enxergar o Velho Chico de uma maneira distinta de um simples braço de água corrente.
Ao longo da história, sempre planejaram maneiras de aproveitar o
chamado “rio da unidade nacional”, mas pouco se fez de grandes
intervenções ou de ações governamentais. Até que chega o ano de
1945 e, com ele, a criação da Chesf por Getúlio Vargas, presidente
do Brasil na época, já com o objetivo de aproveitar o potencial
hidrelétrico do rio.
No ano seguinte, a mais nova Constituição passa a destinar 1%
da renda recolhida nos impostos federais, nos vinte anos posteriores, para que seja estudado um plano de aproveitamento total das
possibilidades econômicas do rio. Em 1948, cria-se a Comissão do
Vale do São Francisco (CVSF), que tem a função de elaborar esse
plano. Em lugares distantes dos povoados do interior de Sento-Sé,
líderes políticos passam a discutir como intervir no rio. Duas correntes se formam. Há quem defenda que se deve apenas explorar
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suas águas para produzir energia. Do outro lado, tem quem acredite ser melhor valorizar a produção agrícola e construir pequenas
barragens para conter as cheias e regularizar a navegação.
O Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do
São Francisco acaba aprovado em 1950. Por um tempo, suas diretrizes e o pensamento da época se mantêm em recuperar a região. Não apenas em explorar a energia hidrelétrica, mas em fazer
do Velho Chico um símbolo de fortalecimento da união nacional.
Conter a migração em direção ao Sudeste e Sul do país, preencher
o vazio demográfico formado na região média do rio, que se estende de Pirapora até Remanso. Fixar a população, desenvolver o
entorno.
Mas, tudo que parece bom costuma durar pouco. E logo essa
visão é substituída pela energia elétrica como prioridade. A Chesf
inaugura, em 1954, a usina de Paulo Afonso I, localizada no Baixo
São Francisco, a 472 quilômetros da capital baiana, Salvador. Na
década seguinte, a Chesf conclui mais duas hidrelétricas, também
em Paulo Afonso, enquanto, em Minas Gerais, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) inicia a operação da hidrelétrica de
Três Marias.
É na década de 1970, porém, que se consolida a prioridade dada
à geração de energia elétrica a partir das águas do rio. Paulo Afonso
III, em 1971, é a primeira usina a ser inaugurada nessa época. Mas
um dos grandes exemplos de toda essa política energética acaba
sendo a barragem de Sobradinho.
Os primeiros planos para Sobradinho nascem ainda em 1946,
quando a barragem é pensada para melhorar as condições de navegação do rio e o funcionamento dos seus portos. Depois, o projeto também ganha o objetivo de regularizar a vazão para as usinas
localizadas posteriormente, especialmente no Complexo de Paulo
Afonso, e garantir a agricultura irrigada em Casa Nova e Petrolina,
município pernambucano vizinho a Juazeiro.
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Em 1971, o lugar para a barragem é definido: o salto do Sobradinho, a 50 quilômetros de Juazeiro e a 581 de Salvador. No ano
seguinte, o Ministério de Minas e Energia bate o martelo e autoriza
a construção. As obras têm início efetivamente em junho de 1973,
comandadas pela Chesf. Somente um ano depois, o governo irá
mudar de ideia e o projeto passará a destinar-se, também, à geração
de energia elétrica.
Todo o processo de construção de Sobradinho ocorre em meio
à Ditadura Militar, que busca privilegiar modelos de desenvolvimento para o Brasil baseados em grandes empreendimentos, alinhados ao pensamento de movimentos internacionais. Um governo que não se permite ser contrariado.
Porém, às margens do rio, comunidades como a Ilha do Tamanduá e o Saco da Arara ficam em segundo plano em tanto planejamento. A essa altura, o que se sabe é que elas terão que sair,
mas não se tem ideia do local para onde irão. Seus moradores nem
mesmo entendem como toda essa obra é possível. Mas, mesmo
assim, os técnicos da Chesf já avisam: se ficarem em suas terras,
serão submersos pelas águas do São Francisco.
3
O jantar na casa de Ilha Solteira, na Fazenda Nova, está mais
silencioso que o normal. Apenas se ouve o barulho das colheres
batendo nos pratos e dos lábios soprando sobre o talher para esfriar a sopa.
- Bem que o padre em Juazeiro do Norte já tinha avisado... Com o queixo apoiado sobre a mão esquerda e os olhos que parecem contemplar o nada, a madrinha de Ilha Solteira quebra o
silêncio.
- Como foi mesmo essa história, madrinha? Eu só sei de ouvir
os outros falarem. - Pergunta Ilha Solteira.
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- Foi antes de você chegar, minha filha. Você devia ter uns três
anos na época. Eu e seu padrinho fizemos a romaria e o padre lá
já falava numa barragem... Que ia ter barragem pra essas bandas. Conta a madrinha.
- A gente ouviu, mas ninguém deu muito crédito não. Ficou
com medo, né, o padre disse que o governo tava com essas histórias de barragem, fazendo barragem no rio. Mas a gente não tava
esperando virem bater na nossa porta hoje não. Dizer que a gente
precisa se mudar daqui... - O padrinho explica.
- Engraçado... A senhora não foi na missa ontem, mas o padre
que veio de Casa Nova fazer a desobriga esse mês falou nessa barragem. E hoje esses homens vieram com essa história. - Relata Ilha
Solteira. - Será mesmo que vão construir, madrinha?
- Eu ainda tenho meus pés atrás, viu! Não sei não se vão conseguir cortar esse rio. - Fala a madrinha.
Ilha Solteira pega a última colher da sopa do prato e leva à boca.
A comida já está fria. Ela recolhe seu prato e caminha até a pia, na
cozinha. Através da janela, vê a noite. Com tímidos raios de luz,
a lua minguante clareia o caminho que leva até o rio. Ao fundo, é
possível ver as águas do São Francisco, caminhando em direção ao
mar. Em algum tempo, seu trajeto ganhará mais uma parada obrigatória, na altura de Sobradinho.
4
Machadinho preferiu acreditar e não esperar as águas do rio São
Francisco cobrirem sua casa. Antes mesmo que a Chesf definisse
para onde levar os moradores do Boqueirão, povoado onde mora,
ele já tratou de buscar um novo lugar para onde levar sua família.
Depois de um mais de ano de buscas, encontrou um terreno, onde
está com o enteado em uma visita.
É uma área de sequeiro. O terreno é um pouco maior que a roça
53

JOÃO PEDRO RAMALHO MARTINS

onde Machadinho mora, mas ainda não está cercado. A caatinga
ainda está quase toda em pé.
- Quando é que o senhor acha que a gente vai se mudar pra cá?
- Pergunta o menino.
- Não sei, meu filho... Quando a Chesf der o transporte, a gente
traz nossas coisas. E eu ainda não quero sair da minha casinha na
beira do rio, não. Também não quero que sua mãe venha pra cá
antes de ajeitar tudo.
- E vai ser aqui mesmo a roça?
- Vai. Já comprei uma criaçãozinha de bode, já, já eu trago elas.
Mas, mesmo enquanto a gente não vier, eu vou ficar cuidando,
vindo aqui, olhando os bichos. Só não sei como vou fazer com a
água...
- Nem mora muita gente aqui, né? Quase não vi casa.
- Só tem três casas, três famílias. E a nossa. Mas eles tão mais lá
pra baixo, não tão pertinho assim não. Isso aqui ainda é um vazio.
- Ah, então é por isso que chama Vazio das Águas?
- Deve ser, meu filho. Deve ser.
5
Xingó ancora o barco a motor na beira do rio. Depois que a
construção da barragem se iniciou, há quase dois anos, o barqueiro
passou a fazer alguns trabalhos para a Chesf. Acaba de voltar de
uma viagem em que transportou carnaúba até o canteiro de obras,
o que lhe rendeu algum dinheiro. Nada muito significativo, porém.
Semelhante a ele, outras pessoas que moram perto dos locais onde
as obras se desenrolam começaram a prestar serviço de barqueiros
ou a alugar seus carros e caminhões para os funcionários da Chesf.
O céu tem poucas nuvens. Da margem, é possível observar e
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ouvir, ao longe, movimentos de máquinas abrindo estradas. O barqueiro encontra a mulher à sua espera. Os sete filhos do casal estão
em casa, cuidados pela mãe.
- Caminha, Xingó! Tem dois homens daquela empresa que a
Chesf contratou aqui no povoado. Mandaram reunir o pessoal.
- Eita. Será que é hoje que eles vão falar da mudança?
- O povo tá comentando que eles fizeram um projeto aí, querem que a gente ouça. Mas eu ainda tenho fé em Deus que vão
deixar a gente ficar por aqui. Que vão dar um jeito nessa história.
- Itaparica tem esperança e angústia em seus olhos.
- Ô, mulher, se você visse o que eu vejo todo dia... Eu já lhe
falei. Os homens lá pra baixo trabalham dia e noite. É máquina pra
todo canto. A obra não dorme não. Já, já eles vão cortar esse rio.
Eu só espero que eles mudem a gente pra beira do lago, mesmo,
que nem estavam dizendo que iam fazer. Mas, vamos lá ver, né. Só
vamos saber depois que disserem.
O casal caminha pelas ruas do Serrote. A vizinhança está agitada, saindo de seus terrenos em direção à casa de um dos moradores, que fica no centro do povoado. Suas posturas variam. Alguns
andam cabisbaixos, outros com o queixo levantado e a passos firmes.
Xingó, Itaparica e outros vizinhos chegam à reunião. O terreiro
da casa está cheio. As conversas paralelas, isoladamente não tão
altas, somam-se umas às outras e fazem do agrupamento quase
uma algazarra. Os dois técnicos de Ação Comunitária da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (Ancarba) estão
inquietos. Olham um para o outro, conferem o relógio, batem o pé
insistentemente no chão. Não veem a hora de todos os moradores
chegarem e de a bagunça diminuir.
- Tua mãe já tá vindo? - Grita o dono da casa para uma vizinha.
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- Já! Tá bem ali no fim da rua. - Responde a pessoa.
- Ah, então pronto. Só faltava ela chegar.
- Então já podemos falar? - Pergunta um dos técnicos, mais alto
e de cabelos loiros.
- Podem. Desembuchem aí logo, que a gente não aguenta mais
esperar. - Afirma um dos moradores.
- Pois bem. Boa tarde a todos vocês, de novo. - Começa o outro
funcionário da Ancarba, mais baixo e de cabelos pretos. - Primeiro,
a gente queria explicar mais uma vez algo que alguns de vocês ainda estão em dúvida. Vocês perguntam sempre pra gente por que o
governo está construindo essa barragem.
- A barragem de Sobradinho vai gerar energia elétrica para várias cidades aqui da região e para outros lugares do Nordeste. Junto
com outras usinas que a Chesf construiu e vai construir no curso
do rio, mais de trinta e cinco milhões de pessoas vão ser beneficiadas. E por que precisa dessa hidroelétrica? Porque o petróleo, que
era a principal fonte de energia do Brasil, está mais caro. E o São
Francisco é um rio com muito potencial para produzir energia.
- Isso. Daí a Chesf está construindo a barragem no Salto do
Sobradinho, onde tem uma queda d’água. E ela também vai servir
para que a vazão do rio chegue na medida certa lá nas outras usinas, em Paulo Afonso. Ou seja, vai ser bom para a região aqui e
para o pessoal lá na parte baixa do rio.
O barulho diminuiu. Os moradores têm olhos atentos às explicações dos funcionários. O mais alto dos dois continua:
- Mas, como todos vocês já sabem, a barragem é feito uma parede. Quando as obras estiverem terminando e o reservatório fechar,
as águas do rio vão bater e voltar. Nessa hora, vocês não podem
estar aqui, porque tudo vai ser coberto. Por isso, vocês precisam se
mudar.
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- Homem, não fale um negócio desse não! Eu ainda tinha esperança de ouvir outra coisa... - Itaparica bate a palma de uma mão
contra a outra. Seus lábios se contraem e ela volta seus olhos para
o céu.
- Mas, infelizmente, é a verdade. - Diz o outro. - Só que a Chesf
já começou a trabalhar na solução para a mudança. Vocês vão ter
um lugar para morar, um lugar melhor que esse. Isso é, se vocês
aceitarem ir.
- Como assim? Que lugar é esse? - Indaga alguém entre o público.
- É um projeto que está sendo executado pelo Incra, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O Incra está construindo e estruturando Agrovilas em Bom Jesus da Lapa, a mais ou
menos 700 quilômetros daqui. Ou 150 léguas.
- Pode parecer longe, mas lá é o melhor lugar para vocês ficarem. Porque vai ser tudo estruturado, cada família com seu lote de
terra. Ninguém vai ser proibido de ir, a não ser quando o número
de famílias atingir os quatro mil que vão caber lá. Não vai ser preciso se separarem uns dos outros, vocês podem ir junto com seus
parentes... Todo mundo também vai receber orientações de como
cultivar lá na terra.
- E por que a gente precisa que ensinem a gente a plantar? A
gente já sabe fazer isso. - Questiona um dos moradores.
- Acontece que o lugar onde as Agrovilas estão sendo construídas não é nas margens do São Francisco. - A declaração volta a
agitar o grupo. O homem dos cabelos pretos precisa elevar a voz. Mas, olhem, vai ter tudo que vocês precisam. Escola, hospital, água
encanada, estrada. A vida de vocês vai ser melhor.
- Mas e se a gente não quiser ir pra esse lugar? - Uma senhora
pergunta.
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- Eu não gostei muito disso daí não, viu, rapaz! - Um senhor
de cabelos grisalhos comenta. - Da última vez que vocês passaram
aqui, disseram que a gente ia ficar aqui perto. E agora vem com
essa história de que é pra gente se mudar pra mais de cem léguas
do nosso lugar?
- É isso mesmo! Verdade! - Os outros moradores concordam.
- Bem, nós estamos garantindo que vale a pena ir para Bom
Jesus da Lapa! Que lá a vida vai ser outra! Porém, quem não quiser,
tem outras alternativas. A Chesf e a Ancarba, empresa onde nós
trabalhamos, estão já cuidando de alguns lugares próximos ao lago,
que é para relocar algumas famílias. Mas não podem ser tantas, são
só um pouco mais de mil.
- Isso. E, se ainda assim, alguns de vocês não quiserem ir nem
pras Agrovilas, nem para os núcleos na borda do lago, poderão
escolher um outro lugar para morar de suas preferências.
- E em qualquer uma dessas situações, a Chesf vai garantir o
transporte e vai dar uma ajuda para começar a vida ou comprar
uma casa nova.
- Eu não quero ir pra longe do meu rio, não! - Brada um rapaz
em torno de vinte anos.
- Também não quero não! - Reafirma outra mulher.
O mais alto dos técnicos se levanta.
- Bem, era isso que a gente tinha para dizer para vocês. Mais
uma vez, eu peço que pensem bem. Vocês vão ver como o melhor
que todos têm a fazer é ir para as Agrovilas. Nossa parte está feita.
A agitação recomeça. Os moradores do Serrote tentam segurar os funcionários da Ancarba, incomodados com a mudança nos
planos da Chesf em relação ao que parecia acontecer. Os dois homens, porém, se soltam da multidão e conseguem sair.
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A reunião no Serrote acabou há um tempo. Xingó e Itaparica
estão no quintal da casa, próximo ao criatório dos bichos. O barqueiro parece ponderar a opção da Serra do Ramalho.
- Ô, mulher, a gente pode ir lá só pra ver como é. Se não gostar,
volta.
- Não! - Itaparica bate as palmas de suas mãos veementemente.
- Eu não vou deixar meu lugar pra ir pra essa lonjura toda, mas é de
jeito nenhum! E ainda mais que minha mãe também não vai. Deus
me livre de ficar longe dela!
- Como tu sabe que ela não vai?
- Eu passei na casa dela. Ou tu já tá velho e esquecendo as
coisas? - Itaparica solta uma rápida gargalhada. A expressão logo
volta à seriedade. - Ela me falou. Ela, minhas tias, tão querendo ir
pra esses outros lugares que os homens disseram, que a Chesf tá
ajeitando perto do rio. Se for pra sair daqui, eu quero sair com elas.
- Mas será que algum desses lugares vai ficar perto do rio mesmo? Eu tenho minhas dúvidas.
- E você prefere ir pra baixa da égua em vez disso? Sabe nem
onde é, como é...
- É... - Xingó titubeia. - Então, já que é assim, a gente vai pra
Juazeiro. Compra uma casa lá, não disseram que a Chesf vai dar o
dinheiro? Compra uma casa, arrenda uma terra. Eu não gosto de
viver em terra dos outros, mas se a gente não conseguir, né? É até
melhor pra os menino estudar, lá tem escola...
Dois dos filhos se aproximam correndo e agarram as pernas da
mãe.
- Mãe, pai, tô com fome... - Fala um deles, com olhos insistentes
por piedade.
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Itaparica olha para o marido.
- Eu vou pensar nessa ideia. Quem sabe seja mesmo melhor.
O programa para a transferência dos ribeirinhos para as Agrovilas, em Bom Jesus da Lapa, num lugar situado a 822 quilômetros
de Salvador, tem oficialmente outro nome. É o Projeto de Colonização Serra do Ramalho (PEC-SR), elaborado pelo Incra no início
de 1975.
Toda essa atenção dada pela Chesf ao problema da remoção
dos beiradeiros, porém, vem tarde, apressada. A empresa só começa a se preocupar com as pessoas às margens do rio depois que as
obras já tinham sido aprovadas. E não é motivada apenas porque
tantas vidas estão no caminho das águas. Na busca por empréstimos para financiar a construção da barragem, o governo obteve do
Banco Mundial a imposição de que fosse feito um planejamento
para a relocação desses moradores. Caso contrário, nenhum dinheiro seria injetado na empreitada.
Foi assim que, no ano em que a barragem de Sobradinho começou a ser levantada, a Chesf encomendou uma pesquisa à Hidroservice, uma firma de engenharia e projetos. A empresa fez o
levantamento socioeconômico das pessoas que moravam na beira
do rio e pesquisou a maneira como os moradores estavam lidando com a ameaça da mudança. Suas conclusões apontaram para a
preferência dos ribeirinhos em permanecerem próximos ao Velho
Chico, com uma vida semelhante à que sempre tiveram e com a
preservação de relações de parentesco e vizinhança.
Em seguida, ainda em 1973, o Incra entra em cena. A partir
do relatório da Hidroservice, empreendeu uma nova pesquisa. O
plano era saber se tinha como instalar a população na borda do
lago. Nesse tempo, havia também a expectativa de que as margens
no município de Sento-Sé fossem mais férteis e pudessem receber
uma boa parte dessas pessoas.
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Em 1974, o Incra concluiu seu relatório: a borda do lago seria
uma solução inviável. Pelo menos, não daria para relocar todas as
famílias. Junto a isso, a Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco (Codevasf) bate o pé e veta o uso das terras sentos-seenses. Ela tem planos de desenvolver projetos de irrigação
no local, os ribeirinhos não têm a prioridade. Por isso, o Incra sugeriu outra alternativa: a região do rio Corrente, afluente do São
Francisco, no município de Bom Jesus da Lapa. É essa opção que,
no ano seguinte, vira o projeto das Agrovilas, pensado para atender
quatro mil famílias e executado pelo mesmo instituto.
Mas a borda do lago ainda precisa ser levada em conta. Afinal,
nem todas as pessoas poderão ir para a Serra do Ramalho. Também em 1975, a Ancarba estima que a Chesf pode instalar alguns
núcleos na região, mas que estes só têm capacidade produtiva para
1426 famílias. Nesse mesmo ano, a Chesf já inicia a localização e
organização destes lugares.
Enquanto isso, os técnicos da Ancarba passam a visitar os povoados na beira do rio. Em reuniões comunitárias, para tomar menos tempo quanto possível, assumem a missão de convencer os
moradores a embarcarem no projeto das Agrovilas.
7
Formou-se uma reunião comunitária na Bossoroca. Os técnicos da Ancarba fazem uma nova passagem pelo povoado, quase
um ano depois da primeira visita em que mencionaram a Serra do
Ramalho como alternativa. Os moradores encontraram os homens
e acabaram agregando-se em frente à casa de farinha. Um dos técnicos carrega um papel grande na mão, enrolado em si mesmo.
- Eu já falei mais de uma vez! Eu não vou pra essa Agrovila
não! - Fala o noivo de Itapebi. Estão de casamento marcado para
daí a poucos meses.
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- Olhe, eu num vou pra longe de meu lugar! Não vou! - Revolta-se uma senhorinha.
- Nós já explicamos ao senhor, à senhora e a todo mundo aqui.
Se vocês ficarem, vão morrer afogados! - O mais grisalho dos homens está impaciente.
O Projeto de Colonização da Serra do Ramalho foi apresentado à população ribeirinha de forma insistente nos últimos meses. Porém, ao contrário do que a Chesf esperava, poucas famílias
aceitaram transpor suas vidas para uma realidade tão distante das
suas. Até o fechamento do reservatório, que acontecerá em breve,
somente cerca de mil famílias irão para as Agrovilas.
Enquanto isso, a população pressiona pela permanência na borda do lago. Sem conseguir convencer os beiradeiros a aceitar um
projeto que custa ao governo 117 milhões de cruzeiros, a Chesf
precisa aumentar o número de núcleos na borda do lago. Serão
vinte e cinco instalados nos municípios inundados e que acabarão
recebendo seis mil famílias. E sob o investimento de 40 milhões de
cruzeiros, quase três vezes menos que o gasto nas Agrovilas.
- Ainda dá tempo de ir pras Agrovilas! O primeiro caminhão sai
só agora em abril. - Insiste o outro técnico, mais novo.
- Ninguém aqui quer saber dessa história não! Agora avie e explique logo o que são esses papéis aí em sua mão. - Pressiona um
morador.
O mais velho dos técnicos suspira, meio inconformado. Foi
vencido.
- Aqui são os mapas das comunidades para onde vocês vão. Já
que ninguém quer a melhor opção mesmo.
- E como é esse lugar onde vocês vão botar a gente? - Itapebi
pergunta.
- No começo, as terras vão ser loteadas pras famílias. Inclusive,
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vocês vão ter a opção de escolher lotes perto um do outro. Vão
morar perto de pessoas que vocês já conhecem. Olhem, vocês só
precisam entender que essa situação pode ser difícil, mas vai ser
melhor pra todo mundo. Vai ser melhor pro Brasil. Vocês aqui não
têm energia elétrica, ou têm? - O mais novo dos técnicos sorri com
a segurança de quem tem uma consciência tranquila.
- Isso não tem não. - Reconhece o dono da casa.
- Então pronto. E olhem, a Chesf vai dar o transporte, vai arranjar tudo. Cada família vai ter direito a duas viagens. Vocês vão
ver como a vida vai ficar até melhor. - Garante o jovem.
- Eu não acredito no senhor não. Não acredito em vocês! - Fala
outra pessoa.
A reunião se desfaz. Itumbiara volta com o marido para a casa
do sogro. Moram lá há poucos meses, depois de passarem quase
dois numa casa cedida pela tia. Uniram-se em matrimônio logo
quando a notícia da construção da barragem já havia chegado à
Bossoroca. Já têm dois filhos. Um menino e uma menina.
- É, mulher, fizemos bem em não construir nossa casinha aqui...
- Lamenta o marido. As lágrimas tomam seus olhos, mas ele se
controla para não derramá-las.
- É como minha mãe disse. A gente ia ter que botar machado
na casa nova! - Ao contrário do esposo, algumas lágrimas escapam
dos olhos de Itumbiara e caem lentamente. - Fazer o quê, né? A
gente vai ter que sair. Eu que não vou ficar aqui pra água me cobrir.
- Será que vai dar pra levar essas telhas e essas madeiras nesse
caminhão?
- A gente tenta! Dá um jeito. Num podemos ficar sem teto nesse lugar, não. Aliás, como é mesmo o nome lá? Tu lembra?
- Rapaz, tem alguma coisa com água...
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- Ah, é mesmo! Vazio das Águas. Como será esse lugar? O nome
não é muito bom, né. Tomara que seja só aparência. - Itumbiara
olha para as estrelas que acabaram de aparecer no céu. O futuro
está tenebroso, como um caminho escuro. Resta a esperança de
que o pesadelo acabe logo.
8
O ritmo acelerado da construção da barragem rende o resultado que o governo espera. No final de 1976, as comportas se
fecham. As águas do rio São Francisco, que até pouco tempo atrás
sempre correram livres para o mar, encontram um novo obstáculo.
Sem poder ultrapassá-lo, elas batem no reservatório e voltam. Mas
seu leito já está cheio das novas águas que vêm continuamente
de Minas Gerais. O rio acaba transbordando. Ao avançar para as
margens, depara-se com uma terra ainda seca. Tal encontro repentino acaba levantando poeira. Funcionários da Chesf sobrevoam a
região e supervisionam o sucedido.
A terra jogada para o ar devido ao choque entre a água e as
margens atrapalha a visão de Xingó. Em seu barco, precisa enfrentar uma viagem do Serrote até um local próximo à barragem,
para onde transporta alguma mercadorias. A velocidade com que
o volume sobe e começa a cobrir as matas assusta o barqueiro, sozinho em meio a essa agitação. Mas, apesar da poeira, algo chama
a atenção de Xingó. Um senhor se agarra ao topo de uma casa
isolada na beira do rio.
- Ei! Ô!! - Grita e assovia o homem.
- Espera aí! Tô indo lhe salvar! - O barqueiro também grita. - Se
segura aí!
Xingó direciona o barco para a casa onde o senhor tenta fugir
das águas. Acelera o motor. Alcança a casa.
- O senhor quer ajuda?
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- Não... Carece não...
Com um pouco de esforço, o homem desce do telhado e entra
no barco de Xingó. Suas mãos tremem, seus olhos vertem outros
rios.
- Mas rapaz, por que o senhor tava ali em cima?
- Eu num queria deixar minha casa não... Mas a água foi subindo... - Ainda tem dificuldade para falar. - Agradecido por ter me
salvado.
Xingó volta a acelerar o barco e parte no mesmo sentido de seu
destino até chegar a uma terra firme. O helicóptero da Chesf se
aproxima dos dois..
sa.

- O que foi que aconteceu? - Pergunta o funcionário da empre-

- Esse senhor não deixou a casa dele. Tava encombrado, sozinho com as águas cercando ele. Tive que tirar de cima do telhado.
- Conta o barqueiro.
- E onde ele tava?
- Eu moro lá pra cima... - Balbucia o senhor.
- Mas rapaz, você é doido? Você num tá vendo que cê ia morrer
afogado, que até os pau ia sumir? - Pergunta o homem no helicóptero. - Agora suba aqui, que a gente lhe leva lá pra estrada.
O helicóptero levanta voo. Xingó retorna para o barco. As águas
continuam subindo, submergindo os povoados. Lugares onde outrora tinha gente, agora vazios, desocupados às pressas. Sozinhos
em meio ao lago em formação, buscando não se render à força do
Velho Chico represado, o barco e seu piloto prosseguem em sua
jornada.
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Poucos moradores da Ilha do Tamanduá escolheram ir para as
Agrovilas. Os que ficaram, resistiram para sair de suas casas. A
Chesf também demorou para chegar com o transporte. Mas o lago
já, já vai chegar à ilha e cobrir as propriedades. Por isso, foi preciso uma mudança provisória para a outra margem. A operação foi
complicada. As famílias não conseguiram carregar todas as coisas
nem todos os bichos consigo.
Acampado sob uma lona há um dia com a mulher e o filho de
quase três meses, Jaguara observa o rio.
- E esse caminhão que não chega... - Jaguara tenta esconder o
nervosismo.
- Calma, homem, não adianta ficar assim. A gente não tem o
que fazer mesmo... - Fala a esposa.
- É, nesse caso aí não. Mas essa história não tá acabada não. Isso
não pode ficar desse jeito, com a gente jogado assim. Com eles
tratando a gente como se fosse sei lá o quê.
- Ô home, e esse lugar que a gente vai? Como é lá?
- Rapaz, não é bom, não... Mas ainda bem que a gente já construiu nossa casa, lá, né não? Um tetozinho pra gente dormir. - Jaguara mistura um sorriso relutantemente otimista com um olhar
perdido nas terras da ilha de onde saíra no dia anterior.
O povo começa a se agitar. O barulho do motor dos caminhões
é ouvido bem próximo. Logo, dois veículos alcançam o povo. Começa um corre pra lá, corre pra cá, leva madeira, carrega colchão,
bota menino na carroceria, pega as ovelhas!
Outro som alcança o grupo com mais veemência. Jaguara olha
para o horizonte à sua direita. As águas começam a se aproximar
do lugar e a cobrir o que tem pela frente. A correria se intensifica.
Rapidamente, todos estão sobre os caminhões. Imprensados, des66
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confortáveis.
O motorista dá a partida e o caminhão onde a família de Jaguara
está começa a pegar seu caminho. Jaguara volta a mirar a ilha do
Tamanduá. Vê ovelhas, bois, vacas e bodes se debatendo para se
salvar das águas. Correm em busca de lugares mais altos. Em pouco tempo, estarão ilhados. E a roça da família de Jaguara, a casa de
farinha, o lugar onde os amigos batiam um baba todo domingo
não mais poderão ser vistos. Contra suas vontades, as vidas dos
moradores ficam para trás, submersas nas águas represadas pela
barragem. Pela frente, somente as estradas que os levarão até suas
novas moradas.
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A poeira sobe e toma conta do ar. Adere às roupas e às peles,
suadas devido ao calor intenso è a proximidade das pessoas, e deixa
o corpo peguento. Peças de madeira, telhas e alguns pequenos móveis se arrastam para lá e para cá a cada solavanco. Sem contar nos
bodes e ovelhas, berrando insistentemente nos ouvidos. Encostada
à lateral da carroceria do pau-de-arara, Itumbiara sente como reduzida a uma mercadoria. Esforça-se para olhar o caminho à frente.
Sua barriga de oito meses de gestação dificulta um pouco, mas ela
consegue ver. Estão chegando a Vazio das Águas.
Mas essa não é a primeira vez que ela vê o lugar onde irá morar. Há alguns meses, os técnicos da Ancarba e da Chesf levaram
alguns moradores da Bossoroca a Vazio das Águas para fazer a
divisão dos lotes. Itumbiara e outros vizinhos estavam na mesma
caminhonete que um engenheiro da empresa construtora da barragem. Assim que chegaram ao mesmo ponto em que o pau-de-arara passa hoje, localizado a doze quilômetros do Velho Chico,
avistaram um terreno mais baixo. Tinha cerca de três mil metros
quadrados de área e um pedaço da caatinga desmatado. Apenas
três casas, um pouco afastadas uma da outra. O funcionário da
Chesf apontou para o lugar:
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- Estamos chegando. É logo ali em frente.
Os moradores da Bossoroca trocaram olhares surpresos e incrédulos.
- E vocês vão botar nós aqui nesse buraco? - Perguntou Itumbiara, com uma ênfase aguda na última palavra.
O engenheiro sorriu.
- Não dona, a senhora vai ver depois, quando fizer o povoado
vai ficar bonito. Salvador mesmo é cheia de altos e baixos e é uma
cidade bonita.
- É, mas é Salvador, não é aqui. E aqui eu só tô vendo um
buraco, sem nada. Vocês vão botar a gente num buraco mesmo? Itumbiara voltou a enfatizar sua indignação com o lugar.
- Espera a comunidade crescer pra senhora ver. - O funcionário
da Chesf riu da situação.
- Ah, mas eu já vi! Nós vamo é morrer tudinho aqui! - Itumbiara
sentia como se vivesse um inferno. Respira fundo. - E a água que
vocês vão nos dar aqui? Como vai ser?
- Vai ter um açude. Já, já vai estar tudo pronto.
- Um açude... Ai, ai. E pensar que lá a gente tem o rio...
Itumbiara retorna de suas memórias. O pau-de-arara que a
transporta em sua mudança definitiva alcança o “buraco”. Passa
pela primeira rua, ligada à estrada, onde algumas famílias já se instalaram à direita. No lado esquerdo, outras ruas vão se formando.
O caminhão desce mais um pouco, atravessa um descampado e,
enfim, chega ao trecho onde ela e alguns de seus vizinhos escolheram seus lotes. Se tivesse continuado em frente, chegaria a um
lugar ainda mais baixo.
Itumbiara desce do caminhão e ajuda os dois filhos a saírem
também. A terra é dura, cheia de pedras. Seu marido, com outros
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homens, tira do veículo os materiais que o casal comprara para
construir a casa onde a família moraria, caso não tivesse sido expulsa da Bossoroca. O novo lar ainda será erguido, mas, nas redondezas da nova comunidade, o casal já levantou um barraco para
passar um tempo.
Algumas das famílias que já chegaram vêm recepcioná-los, ou
simplesmente matar a curiosidade sobre quem são os relocados da
vez. Assim que todos os “passageiros” descem, o caminhão parte.
Itumbiara suspira alto.
- Pelo visto, o rojão aqui vai ser longo...
2
Jaguara, a mulher e o filho estão no caminhão que os traz da
Ilha do Tamanduá. Vinte minutos atrás, em um ponto da estrada,
ele viu o pau-de-arara em que sua mãe estava desviar no sentido
oposto. Foi em direção a Vazio da Serra, comunidade que fica a
cerca de oito quilômetros de Vazio das Águas. Ela preferiu acompanhar o genro, que já tinha propriedade na outra localidade.
O caminhão desce o buraco e chega à primeira via do povoado.
Dobra na terceira rua à esquerda e para. Poucas famílias realmente
construíram residências e estas ruas são apenas rascunhos, à espera
de serem preenchidos. Jaguara e sua família alcançam sua casa.
A mulher entra, carregando o filho no colo. Uma sala e dois
quartos à direita e nada mais há construído. Ainda resta um bom
espaço no terreno para expandir a casa e ter um quintal. Faltam as
condições.
Jaguara coloca para dentro todas as trouxas da família.
- Dê aqui ele pra eu pegar um pouquinho. - Ele segura o bebê
e brinca, fazendo caretas. O filho sorri para ele. De repente, porém, o olhar do menino fixa-se sobre o pai e, por alguns segundos,
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parece não responder mais a seus estímulos. A respiração torna-se
ofegante e começa a se debater.
- Ai meu Deus, minha Nossa Senhora. De novo não... - Sua
mulher se desespera. É a segunda vez que isso acontece e o casal
não sabe como agir. Sem conseguir parar o sofrimento do menino,
ficam com ele nos braços e de olhos atentos, para evitar que qualquer outra coisa pior aconteça.
Em pouco tempo, a crise passa. A mãe respira aliviada.
- A gente vai ter que levar ele no médico, Jaguara.
- Mas só se for em Juazeiro, porque aqui não tem é nada. Nada...
3
O ano virou e, logo em 1º de janeiro de 1977, Ilha Solteira precisou sair da Fazenda Nova. Já faz alguns dias que chegou a Vazio
das Águas. Veio com a tia e o tio. Ele quem construiu a casa onde
está agora. Seus padrinhos não resistiram à pressão e morreram
antes mesmo da mudança.
Ilha Solteira tira um cochilo na sala. O vento do final da tarde
entra na casa ainda sem todas as portas e a acorda. Ela levanta e
vai até a entrada. Olha o descampado à sua frente. A residência
fica à esquerda da área desmatada, logo após a primeira e longa
rua do povoado. Algumas pessoas já começam a chegar. Colado à
área, mas com outra porta de entrada, fica o bar. O tio o trouxera
nas costas, da Fazenda Nova, onde já comandava o boteco, até a
comunidade.
Ilha Solteira volta para a sala, atravessa outro cômodo e chega à
salinha onde fica o balcão do bar. A geladeira a querosene, que resfriava as cervejas e outras bebidas no antigo bar, continua na ativa
em Vazio das Águas. Ela abre o aparelho e retira um refrigerante.
- Ô menina, só não pega mais, viu! - Repreende o tio, em tom
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de brincadeira.
- Tá! - Ela ri.
- Agora traz aí uma cerveja pra esse camarada aqui!
- Já tô indo! - Ilha Solteira tira a cerveja da geladeira e leva até
uma das mesas. Outro cliente faz-lhe mais um pedido. De lá para
cá, entre a mesa e o balcão, ajudando os tios, Ilha Solteira passa a
noite.
4
A chuva cai em um toró. Os galhos do pé de umburana balançam com o vento forte. O tempo ameaça derrubar a lona amarrada
à árvore. Ainda assim, Itapebi, seu marido, o filho recém-nascido
e seus sogros abrigam-se como podem embaixo da lona. Não têm
outra opção: a umburana é o mais próximo a que a família pode
chamar de casa.
- Como será que estão meus pais agora? - Pergunta Itapebi,
aflita.
- Eles estão com seus irmãos lá no Vazio da Serra. Estão embaixo de um teto, não de um pé de pau que nem a gente.
- Mas eu sei que meus pais não estão bem. Essa mudança não
fez... A gente é novo, mas eles são velhos. Não aguentam o mesmo
tanto que nós. - A chuva parece aumentar o medo de Itapebi.
- Amanhã quando a gente for na roça, você fala com eles.
O sogro de Itapebi possui uma roça em Vazio da Serra. Muitos
moradores dos povoados submersos pelas águas do São Francisco,
inclusive, já possuíam propriedades lá e, por isso, escolheram esse
lugar para recomeçar suas vidas. Os pais do marido de Itapebi, porém, acabaram morando em Vazio das Águas. Foi o único terreno
que conseguiram no momento em que a Chesf loteou. Assim que
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o caminhão providenciado pela empresa deixou-os no local e foi
embora para não mais voltar, a única opção foi se instalar embaixo
de um pé de umburana.
A chuva continua caindo. O filho de Itapebi chora, pedindo
leite.
5
Itumbiara está parada na porta do barraco onde tem morado
com o marido e os filhos. Olha os bodes que cria no terreno em
frente à casa. Começa a contá-los. Um, dois, três, quatro, cinco...
Parece que tá faltando um. Onde será que está?
- Mulher, obrigado pelo almoço. Até que tava gostoso. Eu já
vou lá, viu? - O marido vem do outro cômodo.
- O senhor volta logo, pai? - Pergunta a menina mais velha, de
quase cinco anos.
- Só saio de lá na hora que tiver escurecendo. Quanto mais a
gente trabalhar, mais rápido a gente faz a nossa casa. Não é mesmo?
A menina assente com a cabeça e abraça as pernas do pai. Seu
irmão, de quatro anos, também vem se despedir. As duas crianças
recebem beijos.
- Você num tá sentindo nada não, Itumbiara? - Pergunta o marido.
- Tô não. Pode ir que eu fico com os meninos.
- Tá. Tchau, então. - Ele beija a mulher e sai de casa. Andará
uma boa distância até alcançar o lote onde a casa da família está
sendo construída.
A barriga de Itumbiara endurece e ela sente uma pontada no
fundo das costas, acompanhada de uma dor na parte de baixo do
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ventre. Sentiu o mesmo cerca de vinte minutos atrás. Ela busca um
lugar e senta. Respira, encosta a cabeça na parede. Ainda assim, a
dor não passa.
Ela entra na casa e chama os filhos.
- Ói, vocês fica aí e não abram a porta pra ninguém! Que mainha vai ali pegar uma vassoura.
As crianças entendem o recado. Itumbiara sai e fecha a porta
por fora. O céu está nublado, mas o sol ainda incomoda a pele. Ela
pega o caminho de terra e pedras, em direção a Vazio das Águas.
As contrações se intensificam e passam a acontecer em intervalos
cada vez menores. Depois de uma boa andada, Itumbiara alcança a
casa da tia do marido. Não dá tempo de chegar ao lugar onde sua
casa é levantada.
- Ô de casa!
A dona da casa abre a porta para Itumbiara.
- Minha fia, o que é que cê tem? Cê vem mudada.
- Ai... É o menino... Ele vai nascer.
- Valei-me, meu Jesus! Chegue aqui, deixa eu lhe ajudar.
Um rapaz vem ajudar as mulheres.
- Ei, vá lá no terreno dela, onde o marido tá construindo a casa,
e chame ele aqui. Avise a ele que ela vai parir e que é agora.
Itumbiara é transportada para o interior da casa e colocada
sobre uma cama no quarto principal. A tia de seu marido inicia
a preparação para o parto. Em pouco tempo, o terceiro filho de
Itumbiara vem ao mundo. A primeira criança a nascer em Vazio
das Águas, após o lugar tornar-se uma comunidade de reassentados por causa da barragem.
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6
O carro de lotação para na Vila São Joaquim, em Sobradinho, a
aproximadamente dez quilômetros da barragem. A vila começou a
crescer depois que as obras tiveram início, mas algumas das casas
já estavam por lá antes mesmo da chegada da Chesf. É o Chililique, um conjunto de ruas tomadas principalmente por bares e
por - como o povo chama - bregas. Somente uma ou outra casa de
família entre os outros estabelecimentos.
Itaipu desce do carro no início de uma dessas ruas. Encontra
um rapaz.
- Meu jovem, onde é as olarias aqui?
Ele aponta para uma das casas da rua.
- Ói, quando a senhora passar ali onde tem aquela cabana de
palha, a senhora pergunte lá, que é pr’aqueles lado. É dali pra lá.
- Tá. Obrigada, viu?
Itaipu caminha na direção apontada pelo jovem. Olha ao redor.
As casas não lhe transmitem uma boa impressão, mas a passagem
é necessária, caso queira encontrar uma boa olaria para a construção da casa de seus pais. Chega a um bar. Mesas e cadeiras estão
dispostas em seu interior e também do lado de fora. Algumas mulheres jovens estão sentadas.
- Bom dia, filhas.
- Bom dia! - Respondem as garotas.
- Filhas, aonde é as olarias aqui?
- A senhora siga aí, daqui pra frente um pouco. Num tá muito
longe não, mas a senhora vai avistar e a senhora se aproxima. É um
pouco depois do fim da rua.
- Tudo bem, muito obrigada.
Itaipu continua a caminhada, chega ao final da rua e segue uma
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pequena trilha. A ruela dá numa casa meio isolada. Tijolos empilhados na porta denunciam a Itaipu o objetivo do estabelecimento,
assim como a qualidade do material produzido, que se desintegra
com o calor. O oleiro vem ao seu encontro.
- Bom dia, moço! O senhor só tem esses tijolos aqui?
- Bom dia, senhora! Já feito, só tenho esses, mas já tão encomendados. Mas se a senhora quiser, eu faço mais. A senhora mora
onde?
- Não, não, obrigada. Eu vou procurar outra olaria. Bom dia
pro senhor.
Itaipu volta pelo mesmo caminho e se depara com um conhecido seu, que trabalha na construção da barragem.
- Bom dia, homem! Me diga uma coisa: só tem alvenaria, tijolinho, só tem daqueles ali? Daquela olaria no final dessa rua?
- Não, tem em Lagoa Grande. É melhor do que os daqui. Lagoa Grande é um povoado que fica a sete quilômetros da São
Joaquim, na estrada que leva até Juazeiro.
- Vixe, agora como é que eu vou pra lá? A lotação já foi embora.
- Meu irmão vai com a senhora em Lagoa Grande. Ele tá com
o carro aqui.
O homem leva Itaipu até o jipe do irmão e explica a situação.
- Oxe, na hora! Entre aí que a senhora compra esses tijolos
ainda hoje!
O carro parte em direção a Lagoa Grande. O motorista leva
Itaipu até a olaria do povoado.
- Filho, eu gostei do seu material. Agora, os meus pais moram
no Vazio das Águas, em Sento-Sé. O senhor tem como levar o
tijolo e o cal pra lá?
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- Claro que tenho, num tem problema não! - Afirma o oleiro,
sorridente. - Olhe, eu trabalho de dia, mas de noite eu levo pra lá.
Ou então dia de domingo.
- Pronto. Tudo certo, então. Muito obrigada. Que o Divino Pai
Eterno abençoe o senhor e sua família.
7
Já faz vários meses que Xingó e Itaparica saíram do Serrote
com destino a Juazeiro. Conseguiram uma casa na cidade com um
dinheirinho miado pago pela Chesf ao antigo proprietário. Para
garantirem o sustento, arrendam um pedaço de terra numa ilha na
Lagoa do Salitre, em Juazeiro. O casal e seus oito filhos constituem
apenas uma dentre as quase 2.300 famílias que, expulsas pela construção da barragem, preferiram as chamadas “soluções próprias”.
A maioria foi para Barra ou Xique-Xique, municípios situados antes da barragem, ou para Petrolina ou Juazeiro, depois de Sobradinho. Alguns foram para São Paulo, outros para outras cidades.
Itaparica está sentada na varanda da casa da ilha, deixada pelo
dono do terreno aos cuidados de Xingó. Olhos vermelhos, o rosto molhado das lágrimas que acabaram de descer. O marido vem
chegando da roça.
- Já tá chorando de novo, mulher? - Xingó senta ao seu lado.
- Eu tô, Xingó! Tô com saudade do meu povo. Minha mãe mandou me chamar de novo pra nós sair daqui de Juazeiro, ir morar
com ela.
- Mas lá é longe do rio, Itaparica, você sabe. O nome já diz.
Num tem nada. Lá não dá pra gente plantar, criar...
- E daí? Essa ilha aqui também é longe da nossa casa. Adianta
de quê? Ainda mais que lá naquela rua é uma gente tudo estranha.
Cê tem precisão de tomar um dente de alho emprestado, num tem
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a quem pedir. Mas se a gente tivesse ido com minha mãe pra esse
povoado lá em Sento-Sé, num ia ter esse problema.
- Mas e como é que ia fazer pros nossos filhos estudar? Aqui
eles pelo menos têm escola.
- Também, só por causa deles. Cê fala aí em plantação, mas
me diga se pode plantar o que quer? Num pode! É só o que esse
homem deixa.
- Isso é verdade. Bem que eu queria ter umas fruteira aqui... Por
isso que eu não gosto de trabalhar em terra dos outro.
- Ah, se não fosse a escola dos meninos... Eu carregava minhas
coisa pra junto de minha família agora.
8
Os caminhões providenciados pela Chesf trouxeram, de diferentes povoados à margem do rio São Francisco, sessenta famílias
para Vazio das Águas. Algumas já haviam conseguido construir
pequenas casas, com uma sala e dois quartos. Outras tiveram que
morar embaixo de lonas.
No momento de reassentar essas pessoas, não havia uma lei ou
acordo que determinasse de que forma o processo de relocação
deveria ocorrer. Na verdade, durante os anos seguintes, as instituições responsáveis pela construção de barragens no Brasil continuarão a agir de forma semelhante. Porém, já passarão a lidar com um
posicionamento mais firme por parte das pessoas atingidas.
É assim que surgem, nas décadas de 1970 e 1980, organizações
como a Comissão Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB),
no sul do país, e a Comissão dos Atingidos pela Hidrelétrica de
Tucuruí (CAHTU). A Igreja Católica também passa a exercer um
papel relevante junto aos sindicatos e a tais organizações, engajando o povo na busca por direitos.
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A primeira vez que o direito ao reassentamento será garantido formalmente para um determinado grupo de pessoas no Brasil ocorrerá somente onze anos depois da chegada dos primeiros
relocados a Vazio das Águas. Em 1987, a Eletrosul, empresa responsável por duas hidrelétricas no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina, firma um acordo com a CRAB. Neste documento, ficam
estabelecidos os padrões para as casas que serão construídas nas
novas comunidades, o tamanho dos lotes das terras - proporcionais ao tamanho das famílias - e o direito à assistência técnica e à
verba de manutenção. Posteriormente, outros acordos serão feitos
em nível local, muitos deles inspirados nesta primeira iniciativa.
Sem o apoio de marcos legais como esses, a família de Itapebi
e de seu sogro precisou esperar alguns meses, até meados de 1977,
para poder construir a sua própria morada. Está sendo levantada
ao lado do pé de umburana sob o qual dormiam, em uma rua já na
parte mais baixa da comunidade, depois do descampado.
A tarefa é coletiva. Formou-se um mutirão entre uma parte
dos moradores da comunidade para ajudar a levantar as casas uns
dos outros. Um pedreiro comanda a atividade. Peças de pau foram
retiradas das árvores da caatinga e dispostas em formas paralelas e
perpendiculares, modelando a estrutura da casa. A natureza também providenciou a terra para a construção. A água que molha a
terra teve que ser trazida de longe. Uma parte da madeira e das
telhas, porém, ainda veio da beira do rio, junto com o povo e os
bichos no caminhão da Chesf.
Homens, mulheres e crianças agora se empenham na preparação do barro para o preenchimento das paredes. Misturam a água
com terra, pisam, amassam. Fazem bolos com as mãos, jogam nas
paredes até esconder os paus. Espalham, riscam o barro ainda molhado.
De vestido preto, Itapebi observa o trabalho comunitário.
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- Bom dia, Itapebi. - Jaguara vem ao seu encontro. - Fiquei muito triste com a notícia dos seus pais...
- Os pobres dos véi... Não aguentaram o sufoco. Essa Chesf só
veio pra enganar a gente. Disseram que ia ser melhor, que a vida
aqui ia ser boa. Mas nem casa pra nós eles construíram. Nem isso!
Aí o que o povo pode fazer? Os que têm força, conseguem. Se vira,
pra num ter que morar debaixo de lona a vida toda. Mas e os que
não têm? - Itapebi tem os olhos voltados para o céu. As lágrimas
regam seu olhar, mas ela as segura para não caírem.
- Você tá certa. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né não?
Ói, a Diocese vai andar por aqui, falar com a gente. Parece que a
Chesf vai lotear uns terreno na beira do rio pras famílias aqui do
Vazio.
- Queira Deus, Jaguara. Que o negócio aqui não tá fácil, não.
9
Itaipu mudou-se há pouco tempo com a filha. A menina terminara o ginásio em 1976, mas não quis estudar para professora. Por
isso, venderam a casa em Sento-Sé e foram para Juazeiro. Mesmo
assim, ela ainda visita os pais frequentemente em Vazio das Águas.
Os dois, já perto dos sessenta anos, ainda estão embaixo de lona,
mesmo depois de meses que chegaram à comunidade, sob um pé
de umbuzeiro localizado na primeira rua à esquerda do descampado. A mesma onde, na esquina, fica o bar dos tios de Ilha Solteira.
No meio do descampado, a Chesf construiu um tanque de cimento para armazenamento de água.
- Bênção, minha mãe. - Cumprimenta Itaipu.
- Deus te abençoe, minha filha.
- Tem água aí? Tô com muita sede.
- Tem sim. Vieram encher ontem esse chafariz aí e eu fui apa80
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nhar um pouco. Fervi, botei na moringa e deixei aí de noite, pra ver
se não fica com gosto ruim. Tome um pouco.
Itaipu vai até uma mesa e bebe a água.
- E onde está meu pai?
- Chamaram ele ali pra ajudar a construir uma casa.
- Mas minha mãe, ele não pode fazer uma coisa dessas não! Ele
já tá ficando velho!
- Foi o que eu disse a ele, mas ele insiste...
- Bom dia! - Um homem chega ao terreno. Pilhas de tijolos, cal,
cimento e madeira estão distribuídos no espaço. - E aí, o que cê
manda?
- Bom dia, moço! Então, o senhor vai mesmo construir a casa
de meus pais? Chegue aqui.
- Claro. Eu só preciso que me diga como vocês querem.
- Eu quero uma casa com três quartos, uma sala e uma porta,
com uma cobertura entrando pra cozinha e pra o banheiro. As madeiras, como o senhor tá vendo, é pra usar as que a gente trouxe de
lá do Saco da Arara. É carnaúba mesmo, o senhor pode ver.
- Tá bom. Quando vocês querem que eu comece?
- Assim que o senhor puder.
- Então, amanhã mesmo eu venho.
O pedreiro sai. Itaipu segura as mãos da mãe e dá um beijo.
- Eu falei pra senhora, não falei? Eu vou tirar vocês debaixo
dessa lona.
10
O verão é a época em que o maior número de chuvas chega
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à região do Submédio São Francisco. Enchentes até são comuns,
periodicamente. Porém, desde a construção da barragem, elas parecem se repetir com mais frequência. Em cinco anos e meio morando em Juazeiro, Xingó e Itaparica ainda não haviam presenciado tamanha subida das águas. A não ser aquela que os expulsou do
Serrote.
As águas começaram a subir tímidas, mas em pouco tempo já
alcançam as calçadas dos condomínios à beira do rio. No centro da
cidade, próximo à Santa Casa de Misericórdia, os moradores crescem as calçadas com cimento e rebocam as paredes com concreto
para tentar evitar a invasão. Os donos das lojas na orla temem perder todas as suas mercadorias. E a vizinhança de Xingó e Itaparica,
no bairro Santo Antônio, se prepara para o pior: a necessidade de
fugir de casa e se abrigar em outros locais.
- Ó, na hora que disser: “Quebrou a barragem, a água tá invadindo”, nós pega os menino, joga dentro dessa caçamba e nós sai!
- Dissera uma vez um vizinho, amigo da família.
Os moradores da rua não dormem. Itaparica já dispôs alguns
lençóis no chão, colocou os pertences da família e fez uma trouxa.
O marido e os filhos - agora em um total de onze - também estão
alertas. Até que a água começa a invadir a rua.
- Vem, mulher! Traz as crianças logo, enquanto ainda dá pra
o carro sair! - O vizinho providenciou o transporte para a fuga e
Xingó já colocou alguns pertences dentro.
- Já tamo indo! - Itaparica consegue reunir todos os filhos. Sobem no carro.
Mas nem tudo pode ser salvo. As várias galinhas criadas no
quintal da casa, as sacas de mandioca colhidas recentemente no
terreno arrendado na ilha: tudo isto Itaparica vê submergir nas
águas da enchente. Parece que a família está vivendo o mesmo pesadelo pela segunda vez.
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- Não tem mais conversa não, Xingó. Agora nós vai pra junto
de minha família. A gente dá um jeito com as escolas dos meninos.
As mais velhas podem até morar aqui, nós tenta ver uma casa, eu
peço pra minha tia olhar elas.
- E pra trabalhar?
- A gente consegue um terreno lá, num sei... Dá um jeito. Ou
então você vai na frente e arranja o terreno, aí quando já tiver um
lugar pra dormir eu vou. Mas aqui eu não fico muito mais tempo
não.
- E como é mesmo o nome do lugar onde a mãe da senhora
mora? - Pergunta o vizinho, que dirige o carro.
- Fica em Sento-Sé. Chama Vazio das Águas.
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Modos de sobrevida

Em uma sala no prédio da Chesf, em Sobradinho, moradores de
diversos locais atingidos pela barragem esperam o momento de serem atendidos pelos funcionários da empresa. Era o final de 1976
e a maioria já havia sido relocada. O recinto está cheio. As pessoas
conversam alto, em tom de indignação.
- Menina, você acredita que não vão pagar ao meu pai só porque
eu moro com ele? - Comenta uma mulher.
- Olhe, e eu ouvi dizer que só tão dando cinco, seis mil cruzeiros! Tu acha? Vê se isso não é uma falta de vergonha na cara?
- Responde outra.
Itaipu observa todo esse movimento, sentada ereta em uma das
cadeiras. Veste uma blusa branca com dizeres católicos e uma saia
na altura dos joelhos. As pernas juntas uma à outra, as mãos cerradas sobre seu colo.
- Eles disseram pra gente que iam dar o terreno, os arames, as
coisas pra fazer a casa. Mas meus pais estão lá, embaixo dum pé
de umbuzeiro, numa lona. - Ela conta para um senhor ao seu lado.
- Oxe, e eu? Minha roça era arrendada, mas era grande. Num
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era assim do tamanho do mundo, mas dava pra plantar um bocado
de coisa. Agora jogaram eu, minha mulher, meus filho, tudo num
negocinho véi deste tamanhinho e que num dá nem pra plantar
capim direito. - Fala o homem.
- Por isso que eu digo, viu: a gente vivia no céu e eles tiraram a
gente de lá.
A porta da sala ao lado se abre e um casal sai. Um funcionário
da Chesf aparece.
- Quem é o próximo?
- Sou eu, moço. - Itaipu se levanta e entra na sala. O homem
que a chamou senta atrás da mesa. Há outro em pé, encarando-a,
parado ao lado de uma janela.
- Sente aí, senhora. Cadê seus documentos?
- Ô moço, eu estou aqui no lugar da minha mãe. O documento
dela é esse.
Itaipu puxa da bolsa a identidade da mãe e a apresenta. O outro
homem confere. Mexe em algumas pastas, pega uns documentos
e entrega a ela.
- Aqui os papéis. A senhora pode conferir aí o valor.
Itaipu toma as folhas. Seu olhar percorre o conteúdo: nome do
imóvel, cadastro na Chesf, proprietário, caracterização do imóvel e
das benfeitorias. Ao final, o valor a ser pago.
- Espere aí. Três mil cruzeiros? Por que só vamos receber isso?
- Olhe, esse é o valor estabelecido. Não dá pra mudar não. - Fala
o homem que está em pé.
- Agora a senhora assina aqui. - O outro aponta uma linha ao
final do papel. Vira-se para o colega - Me dê o lápis pra ela assinar.
Itaipu olha para ele, meio assustada. Levanta-se da cadeira.
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- Nunca! - Sua voz é firme, impositiva, sem a necessidade de se
elevar. - Esse documento está em nome de meus pais. E eu não assino nada enquanto não for a hora de eu assinar. E tem mais outra
coisa! De lápis eu não assino nada! Que depois você desmancha e
bota o preço que você quiser e você fica com o dinheiro.
- A senhora tem certeza, dona? - O olhar do homem por trás da
mesa tem um pouco de deboche.
- Absoluta!
- Então tá certo. A senhora quem sabe. - Respondeu o outro. Só me diga uma coisa: de onde a senhora veio ficou mais?
Já na porta da sala, Itaipu responde, de soslaio.
- Os melhores vêm atrás. - E sai.
Neste momento, não adianta prosseguir com a conversa. Itaipu
prefere voltar para seus pais, contar a maneira como foi tratada. E,
assim, tentar evitar que outras pessoas sejam prejudicadas durante
o processo de indenização.
A compensação em dinheiro para as pessoas expulsas pela
construção da barragem de Sobradinho foi permeada de contradições. Aparentemente, havia determinados critérios para o estabelecimento dos valores a serem pagos. As famílias que possuíssem o título das propriedades seriam indenizadas pela terra e pelas
benfeitorias, enquanto aquelas que não fossem oficialmente donas
de seus terrenos receberiam apenas pelos bens contidos neles. Entretanto, somente 13,9% da população rural tinha esses títulos, o
que prejudicou ainda mais os que viviam em terras devolutas ou
arrendadas.
Para piorar, muitas famílias receberam os valores antes mesmo
da mudança. Viram-se, então, obrigadas a gastar o dinheiro para
poder sobreviver, estando ainda nos povoados de origem. Isso
porque, durante o período de construção da barragem, a Chesf
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havia proibido o povo de plantar à beira do rio. Por outro lado,
aqueles que foram indenizados depois do reassentamento receberam uma quantidade que não foi corrigida com a inflação, também
insuficiente para se manter em um lugar desconhecido e inicialmente sem condições de produção.
Além de tudo isso, houve denúncias de arbitrariedade por parte
dos técnicos da Chesf. Em boa parte dos casos, os valores recebidos pelas famílias variaram justamente a depender da relação entre
os moradores relocados e os funcionários da empresa. E esse não
é um cenário exclusivo de Sobradinho, mas se estende às diversas
situações em que vidas foram modificadas por barragens no Brasil.
Nesse sentido, a corrupção das pessoas responsáveis pelo pagamento das indenizações é uma das principais causas que levam à
insuficiência dos valores.
Após idas e vindas, a família de Itaipu acaba recebendo os mesmos três mil cruzeiros. Em Vazio das Águas, a maioria dos moradores também obtém da Chesf valores semelhantes. Cinco mil,
seis mil, sete mil cruzeiros. Um ou outro conseguiu uma quantia
maior, mas só porque tinha o título das antigas propriedades.
Para a empresa construtora da barragem, esses valores teriam
a função de ajudar a construir ou mesmo a comprar as novas moradas. Porém, nem disso o dinheiro dá conta. E os habitantes da
comunidade precisam empreender outras batalhas para reconstruir
suas vidas.
2
A casa de um dos moradores de Vazio das Águas está cheia.
Representantes de quase todas as famílias estão reunidos no terreno. Além deles, participam do encontro um homem e uma mulher,
vindos da Comissão Pastoral da Terra (CPT).
A CPT é ligada à Igreja Católica, que, através da Diocese de
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Juazeiro, tem atuado bastante ao lado da população atingida pela
construção da barragem. Sua presença tornou-se mais forte principalmente a partir do pagamento das primeiras indenizações, em
1975. Por meio de parceria com sindicatos, encontros com moradores e tentativas de diálogos com o governo, suas instituições e
empresas, a Igreja, liderada pelo bispo Dom José Rodrigues, torna-se uma figura marcante no processo de reivindicação de direitos.
A chegada da CPT à região, em 1977, também tem a intenção de
fortalecer o sindicalismo e a criação de associações nas comunidades de base.
Assim que todos se acalmam, Itapebi pergunta:
- Então a Chesf vai mesmo dar esses terrenos na beira do rio?
- Tá caminhando pra isso. - Diz o homem da CPT. - Mas, como
vocês sabem, a gente ainda vai ter que pressionar bastante pra poder eles liberarem essas terras.
- Oxe, a gente vai, né não? - Jaguara sorri. - Se o negócio é esse,
a gente briga.
- Eles que pensem que vão enrolar a gente, como fizeram na
mudança pra cá! - Fala Itumbiara.
- Agora me explique aí direito como é que vai ser isso. - É Itapebi quem pede. - Eles vão dar as terras pra todo mundo? O que
mais que a Chesf tá dizendo que vai fazer?
A mulher da CPT inicia a explicação.
- Então, o que o pessoal da Eletrobras e da Chesf diz é que eles
querem corrigir os problemas que causaram por causa da barragem. Pra isso eles criaram esse Projeto Sobradinho.
- Oxente, mas se eles quase nem vieram aqui depois que largaram nós debaixo de lona! Já faz o quê, mais de ano que a gente tá
aqui nesse buraco? Como é que eles vão saber o que é melhor pra
gente? - Revolta-se Itapebi.
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- É isso que a gente da Igreja também tá dizendo. Vocês sabem
que a Diocese, o bispo Dom José Rodrigues, tão lutando já há
um bom tempo, tentando fazer eles ouvirem as reivindicações do
povo. Mas eles sempre ignoram. Agora, eles vão ter que ouvir de
qualquer jeito. - Fala o homem. - Mesmo que o projeto já tenha
sido elaborado.
- É por isso que a gente tá se reunindo com vocês. Que é pra
chamar pra pressionar a Chesf. E também pra ouvir o que vocês
mais precisam, porque a Diocese está fazendo um documento pra
apresentar a eles. - Explica a mulher da CPT.
- Olhe, o que mais incomoda a gente aqui vocês já sabem... A
gente quer uma roça na beira do rio pra poder trabalhar. - Conta
um morador.
- A situação tá muito difícil. Nós tá praticamente passando fome
até agora. - Relata Jaguara.
- E os bichos que a gente trouxe do rio, ói, tudo morreu ou tão
morrendo, porque nós não tem como dar comida. A gente quase
num planta nada, só nessas roça de sequeiro quando chove. Ou
então fazendo serviço nas terra alheia. Aí, meu irmão, como que
vai alimentar eles? E os que a gente tenta criar, tem gente que mata
ou rouba, que nem tavam acabando com os meus. - A voz de Itumbiara mistura indignação e tristeza.
- Ah, e pode avisar pra eles que teve gente aqui, minha família
mesmo é uma, que não recebeu dinheiro nenhum da Chesf. Até
hoje! - Reclama uma jovem.
- Certo. Nós estamos preparando esse documento, que vai ser
apresentado em julho numa reunião em Remanso. Se alguns de
vocês puderem ir, é melhor, porque aí vocês mesmos falam todas
essas coisas para eles. - Sugere o representante da CPT.
- Sim, minha filha, mas você não disse ainda sobre a divisão das
terras. - Lembra Itapebi.
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- É verdade. - Percebe a visitante. - Então, eles vão lotear uns
terrenos na beira do lago. E disseram que só irão dar uma propriedade por família. O tamanho deve ser mais ou menos cem metros
de largura por duzentos de comprimento.
- Ave Maria... - Um senhor deixa escapar.
- É melhor do que não ter nada, pelo menos. - Fala outra senhora.
- Mas, repetindo: pra que vocês consigam, vai ser preciso ficar
no pé deles. A gente pode contar com vocês? E vocês confiam na
gente? - Pergunta a mulher.
Itapebi responde.
- Certeza! Ói, minha fia, a gente faz o que for preciso, mas a
gente consegue essas terras!
Itapebi, assim como as outras pessoas relocadas pela construção da barragem, começam a entender, aos poucos, a importância
do envolvimento coletivo nas ações lideradas pela Comissão Pastoral da Terra. É preciso muito empenho da Igreja e dos moradores
de Vazio das Águas para o projeto Sobradinho sair do papel.
Elaborado pela Eletrobras e pela Chesf após muita pressão do
povo, essa iniciativa só começa a ser implantada justamente em
1978. Em julho do mesmo ano, a Diocese de Juazeiro marca sua
posição através de um documento, no qual destaca os aspectos
que deveriam ser prioritários. Dentre estes aspectos, estão a distribuição de lotes para todas as famílias e a regularização fundiária.
Além, claro, da reforma agrária, já que os municípios na borda
do lago haviam sido considerados prioritários para esse fim cinco
anos antes. Outras reivindicações da Igreja são o domínio dos instrumentos de produção pelos moradores, a criação de sindicatos e
a garantia de serviços como saúde, escolas e estradas.
Já a intenção dos criadores do projeto é destinar dois hectares
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por família, viabilizar o desmatamento e o cercamento da área e
desenvolver um programa de sementes. Para isso, conta com um
recurso de aproximadamente 140 milhões de cruzeiros. Sua execução pela Eletrobras, porém, só irá durar dezoito meses. Em seguida, ele passará para as mãos da Chesf e, no início da década de
1980, para o governo do estado da Bahia. Seus resultados, porém,
serão vistos como insuficientes pela população. Poucos trabalhadores serão alcançados e os serviços esperados não chegarão às
comunidades.
3
As obras da construção da hidrelétrica de Sobradinho estão na
reta final. A primeira turbina entrará em funcionamento em poucos meses. Na pagadoria, os trabalhadores da obra aguardam o
recebimento do salário mensal.
Do lado de fora, um homem de um pouco mais de trinta anos,
magro e de estatura mediana, está ao lado de uma caixa de papelão.
Dela, emanam diversos aromas: cravo, canela, erva doce, pimenta-do-reino... Outro homem, alto, branco e mais corpulento, vestido
no uniforme dos peões da Chesf, sai da pagadoria e se aproxima.
- Bom dia! Me diga uma coisa: o senhor tem aí uma cartela de
bicarbonato?
- Bom dia. Tenho bicarbonato sim. Mas também tenho outras
coisas aqui. Sene, noz moscada e pixuri, cravo, erva-doce. O senhor não quer levar lá pra sua casa não?
- Não, homem, só tô precisando de bicarbonato. Mas depois
o senhor passa lá em casa, pode ser que a mulher queira comprar
alguma coisa.
Uma mulher chega ao local. Traz uma sacola pesada, cheia de
roupas e artigos de cama, mesa e banho. É Itaipu.
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- Bom dia, seu Francisco! Já vendeu muito?
- Bom dia! Graças a Deus, tô conseguindo vender um tanto. O
homem ainda não apareceu por aqui.
- Deus abençoe que não venha tão cedo. Mas e o senhor, seu
Paulo? - Dirige-se ao comprador do bicarbonato. - Vai querer comprar roupa hoje? Tem camiseta, short, tem toalha, lençol, tecido...
A mulher do senhor costura?
- Ela até costura, mas mexe mais com retalho pra fazer tapete.
Não vou querer nada com a senhora hoje não, viu? Mas boa sorte
com as vendas.
Outro peão aproxima-se de Itaipu.
- Bom dia, dona! A senhora trouxe o que eu lhe encomendei no
mês passado?
- Trouxe sim! - Itaipu abre a sacola. Mexe pra lá e pra cá, fazendo barulho com o movimento do plástico. Do fundo, tira uma colcha de casal, azul com detalhes em vermelho e entrega ao homem.
- Aqui, sua colcha de chenile. Mas, meu filho! Se eu lhe contar o
tanto que eu rodei em Juazeiro do Norte pra achar essa colcha,
você não vai acreditar.
Ele ri.
- Oxe, eu acredito sim! Tome o dinheiro. - Do salário recém
recebido, o peão tira uma parte e passa para Itaipu. - Obrigado,
viu, dona!
- Por nada. O senhor não quer encomendar alguma coisa pra o
mês que vem não?
- Depois eu vejo e aviso à senhora. - E sai.
Outro peões se aproximam. Começa uma aglomeração em torno dos vendedores, que vai crescendo em barulho. De repente,
Itaipu ouve uma voz indesejada.
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- Quer dizer que a senhora e o senhor estão aqui de novo? - O
chefe dos funcionários vem da pagadoria para interromper o movimento. - Eu não já falei que não queria vocês por aqui?
- Falou. E eu já falei pra o senhor que eu preciso trabalhar para
sustentar minha filha em Juazeiro. Não foi mesmo? - Pergunta Itaipu.
- E eu tenho uma mulher e sete filhos aqui em Sobradinho. Um
deles é recém nascido. - Fala o homem dos temperos.
- Certo, eu só não quero essa algazarra aqui, que aqui não é
lugar de vender nada. Podem levar as tralhas de vocês pra longe.
Vão logo!
Contrariados, os dois se afastam da pagadoria. Contudo, não
vão muito longe. Montam um novo ponto de vendas na estrada
que leva até o estabelecimento. Itaipu comenta com o colega.
- A coisa aqui já não tá fácil e esse homem ainda quer me impedir de ganhar meu dinheiro! É brincadeira, meu amigo?

- Ai!

4

Itumbiara passou ao lado de um mandacaru. Um espinho rasgou um pedaço de sua roupa e fez um pequeno ferimento na perna. Nada, porém, que a impeça de continuar seu trabalho. Segurando facões, rostos e corpos cobertos para se proteger do sol, ela
e o marido se embrenham na caatinga para cortar madeira. Estão
no pedaço de terra próximo ao lago, conseguido há pouco através
do projeto Sobradinho da Eletrobras. Alguns outros moradores
de Vazio das Águas também estão por perto, em seus próprios
terrenos.
- Agora, me diga se pode um negócio desse. - Fala com o marido. - Eles ficarem pressionando a gente pra cercar essas terras.
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Deram e ainda ameaçam tomar de novo?
- É, mulher, esse povo é assim. Por eles, a gente num tinha era
nada. Continuava jogado aí, sem casa, sem roça...
- E nós aqui sofrendo, tendo que cortar pau, sem nem poder
comprar arame. Fora esses outros homens aí querendo tomar nossas terras.
- Coitado do meu tio... Ainda bem que esse tal de fazendeiro
teve juízo suficiente pra num matar ele. Mas eu vou te contar, não
ia ser fácil brigar com gente grande não.
- Por isso que me dá saudade de lá da nossa terra. Num tinha
esses sofrimento todo não.
Um pouco afastado dali, Jaguara e a mulher trabalham no seu
lote.
- Quer dizer que ainda ficou gente sem terreno, Jaguara?
- Ficaram uns. Foi só cinquenta e seis lotes que a Chesf deu. E
quando nós chegou eram sessenta famílias...
- E os títulos? Quando será que vão passar essas terras pro
nome da gente?
- Rapaz, tem uns que já tão recebendo. Mas eles têm que dar pra
todo mundo, né?
- Vamo ter que esperar. Mas é capaz de ainda ficar gente sem o
título das terras, viu Jaguara? Eu mesmo não ficaria surpresa.
Jaguara suspira. Com o facão, derruba o tronco de um umburuçu.
Mais do que cercar as roças, o desmatamento do terreno é necessário para criar as condições de cultivo nas terras, nunca plantadas por ninguém. O problema é que isso toma um tempo e um
esforço que as pessoas não precisavam empregar em suas antigas
moradas. Mesmo assim, o trabalho tem que ser enfrentado. É pre97
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ciso ter o que comer e com o que sustentar a família. Mais ainda:
essa é praticamente a única vida que o povo sabe levar. Tanto que
lutaram para conseguir terrenos na borda do lago. Querem estar
perto das águas do Velho Chico, como antigamente.
Aqui, porém, passarão a surgir outros problemas. A agricultura
de vazante praticada à beira do rio São Francisco antes da barragem não é a mesma de depois. Para começar, nem a própria vazante é igual. Antes, era controlada pela natureza e, por isso mesmo,
conhecida pelo povo; agora, é determinada pela Chesf. Já o solo é
mais árido e mais pobre, porque o rio não deixa na terra a mesma
vida que deixava outrora. Se quiserem que as plantações cresçam,
os moradores precisarão recorrer aos agrotóxicos. Só que esses
precisam ser comprados. O dinheiro passa, assim, a ter outra função para essas pessoas. E, com a aceleração da chegada do capital,
dos grandes investimentos, da necessidade de conseguir mais para
poder viver, ele irá durar cada vez menos.
5
À sombra de um pé de algaroba, Machadinho abriga-se do calor
ainda intenso do final da tarde. Cata as vagens caídas da árvore e
as coloca na bacia que carrega na mão. As ovelhas começam a se
aproximar, avisando de sua fome. Há seis anos, quando passou
a trabalhar na roça de sequeiro, nas proximidades de Vazio das
Águas, começou a criar bodes. Mas, após vender as primeiras cabeças, resolveu mudar aos poucos o rebanho, do caprino para o
ovino.
Com a bacia cheia, Machadinho segue em direção à casa. As
ovelhas o acompanham. Ele joga as algarobas no recipiente onde
alimenta os bichos, que se aglomeram em uma disputa pelo espaço.
Machadinho senta no batente da porta. O enteado e o primeiro
filho que teve sua mulher estão na plantação de mamona e algodão.
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O mais velho dos meninos já faz alguns trabalhos na roça, enquanto o outro o observa e aprende. A mulher está em casa, cuidando
da segunda filha do casal.
Encontrar o terreno e começar a trabalhar nele, antes mesmo
da chegada da Chesf ao local, foi, talvez, a melhor coisa que Machadinho fez por sua família. Assim como ele, as pessoas que já
possuíam alguma propriedade no lugar onde o reassentamento
ocorreu foram as que enfrentaram menos dificuldades para recomeçar suas vidas.
Ainda assim, labutar com uma roça de sequeiro não era a especialidade de Machadinho. Nem a da maioria das famílias que moravam na margem do rio e foram parar no meio da caatinga. Antes,
o plantio na época das chuvas era feito apenas de forma complementar à agricultura de vazante. Agora, aqueles que não conseguiram roças à beira do lago para tentar reproduzir sua antiga vida,
precisam se virar com a terra seca. A irrigação, que poderia ser uma
alternativa, é cara. Resta a dependência da época das chuvas para o
plantio de determinadas culturas e, claro, a criação de bichos.
6
Os primeiros raios de sol despontam tímidos no horizonte
quando Ilha Solteira acorda. Está numa cama de casal. Ao seu lado,
o marido ainda dorme. Casaram-se há pouco mais de um mês, quase seis anos depois de terem chegado a Vazio das Águas.
- Acorde, homem! Esqueceu que hoje é dia de trabalho?
- Ô, mulher... Tô cansado... - Fala com uma voz preguiçosa.
- E o que é que tem? Também fiz muita coisa ontem, mas já
tô de pé. Vamo logo que o homem lá num vai ficar esperando. Cê
sabe que se a gente não chegar na hora, ganha menos.
- Ah, tá bom. - E se levanta, resignado.
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Devidamente vestidos para o trabalho na roça, os dois saem de
casa. Atravessam o descampado. Passam pela rua da casa de Itumbiara e viram à direita, no sentido que aponta para o lago. Cruzam
outras ruas na parte mais baixa da comunidade. A caminhada prossegue, sempre a pé, por trechos de terra em meio à vegetação, que
vem ganhando novas cercas a cada dia. Após um tempo, alcançam
a roça, próxima ao São Francisco. Outra família também acabara
de chegar ao terreno.
- Bom dia, Ilha Solteira! - Cumprimenta uma senhora.
- Bom dia, meu povo! Já começaram a pegar no pesado?
- Nada! Mas já tamo indo! - Fala um homem de meia idade. Tem muita cebola pra nós mudar hoje!
- Então pronto. Vamos que a gente não tem outra escolha e
dinheiro aqui não tá fácil de conseguir não! - Diz o marido de Ilha
Solteira.
O dono da propriedade se aproxima e junta-se ao grupo. Vão
em direção à plantação. Uma parte já foi iniciada, mas ainda há
uma boa área esperando para ganhar novas mudas de cebola. O
trabalho se inicia. Irá durar até o final da tarde.
Os raios de sol começam a dar sinais de que irão embora quando o casal se despede do proprietário da roça e da família com
quem trabalhou no dia. Ilha Solteira e o marido pegam o caminho
de volta para casa.
- Agora me diga se essa não é uma vida cangaceira, homem?
Acordar cedo pra trabalhar em fronteira de rio. Nem transporte
tem, a pessoa precisa ir e vir a pé. Isso quando tem trabalho pra
fazer, né?
- Se a gente ainda tivesse conseguido uma roça na beira do rio...
- O marido tem olhos meio perdidos no horizonte. - Mas na época
a gente era solteiro, não tinha como.
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- Mas tem gente que não tá usando a terra toda, fazendeiro que
tem umas propriedades grandes. A gente pode arrendar um pedaço, ter uma plantação nossa.
- Ou quase nossa, né?
- Já é melhor do que não ter nada. Sabe Deus quando nós vamos ter um terreno de verdade. E depois, quando nós tiver filho?
Aí é que vai ser mais difícil.
- Você tem razão. Agora vamo apressar o passo que é pra não
andar no escuro. E o bar hoje deve estar é cheio!
7
Itaparica coloca a enxada no chão. Apoia seu braço sobre o
cabo de madeira, inclina levemente o corpo e cruza uma das pernas por trás da outra, formando um x.
- Já cansou, foi? Parece que num guenta pegar numa enxada! Provoca o marido.
- Ói, Xingó! Hum-um... Cê sabe que eu trabalho mais que muito
homem por aí! - Itaparica ri. Passa a mão na testa para enxugar o
suor. - Só tô dando uma parada, porque também não sou de ferro!
Xingó conseguiu cercar uma propriedade na borda do lago, a
cerca de doze quilômetros de Vazio das Águas. Depois da enchente de 1982 em Juazeiro, Itaparica ainda está morando na cidade
com os filhos, mas já trabalha com o marido na nova propriedade.
Arrancam o mato, preparam a terra, começam a plantar feijão e a
criar galinhas.
- Ô homem! - Chama Itaparica. - Não vou mentir que eu ainda
tenho medo de virem aqui reclamar o terreno. Que a gente grilou,
né.
- Já lhe falei que não é grilado não, que a gente tem direito. A
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gente veio desabrigado aí por causa da barragem, não tem problema de cercar um pedacinho de terra. Os outro é que não pode.
- Mas se não deram o terreno? Não é grilado? É... - Itaparica reforça sua opinião batendo as palmas das mãos uma contra a outra.
- A gente não tá tirando direito de ninguém, então não é nada
disso. Mas pegue logo nessa enxada de novo que é pra poder terminar. A gente tem muita coisa pra fazer.
- Sim... Falando em plantar... E a história lá do Banco do Brasil?
Eles vão soltar esse dinheiro mesmo?
- Rapaz, tão dizendo que sim. Que é assim, pra motor, irrigar a
plantação. O povo aqui nas redondeza tava comentando isso. Parece que vai todo mundo atrás do banco.
- Então a gente tem que aproveitar, Xingó! Ir atrás deles também que é pra poder conseguir o empréstimo! Quem sabe assim a
gente não faz nossa casinha no Vazio das Águas...
- Eu vou ver isso depois. Tomara que esse dinheiro não se acabe
logo que nem o que a Chesf deu pra gente. - Xingó arranca um
espinho que estava preso ao calçado. - Mas, pra fazer nossa casa,
a gente ainda tem que esperar pela venda das coisas. Da cebola,
principalmente.
- Pelo menos, só de saber que minhas filhas vão continuar estudando e que eu vou poder ficar perto de minha mãe, eu já tô mais
tranquila.
Itaparica desfaz sua posição de descanso e volta a fincar a enxada na terra.
8
Os anos passam em Vazio das Águas. O trabalho nas roças exige conhecimentos antes não possuídos, mas é praticamente a única
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solução para garantir a sobrevivência. Seja em sequeiro ou em uma
vazante estranha, porém, nenhuma delas fica na própria comunidade. Sempre é preciso deslocamento. Só no quintal de casa que,
às vezes, planta-se um milho, um capim para alimentar os animais
ou cria-se umas galinhas. Já os filhos dos primeiros moradores nascem, crescem e também têm que trabalhar na terra ou tentar a vida
em Juazeiro, Sobradinho, Sento-Sé. Não há emprego no lugar.
Algumas famílias conseguem novas propriedades. Há quem
venda a roça na beira do lago porque as condições não lhe permitem trabalhar ou porque não dá conta sozinho. Outros, que não
tinham terreno, recebem algum de herança ou juntam um dinheiro
para comprar um pedaço de chão.
De sol a sol, esperam as chuvas para plantar feijão, batata, mamona. Tentam ingressar na cultura da cebola ou trabalham em roças de outros, quando aparece a oportunidade. Ainda comercializam uma parte da produção, embora as feiras tenham ficado mais
distantes. Mas o dinheiro conseguido precisa ser usado para adquirir novos produtos para as plantações, pagar o transporte para as
outras cidades e a comida para a casa. Até mesmo a farinha tem
que ser comprada, já que é cada dia mais difícil plantar a mandioca.
Vão-se décadas, desde que as famílias chegaram a Vazio das
Águas, quando alguns moradores passam, enfim, a ter uma garantia mínima de renda. É que os mais velhos conseguem a tão aguardada aposentadoria. Alguns com mais facilidade, outros não.
É o caso de Jaguara. Ele ainda irá demorar para se tornar aposentado. Primeiro, porque era jovem quando saiu da Ilha do Tamanduá. Além disso, o agricultor precisará esperar mais de um ano
pelo cartão do banco. Algo que não imagina que poderá acontecer
no dia em que vai solicitar o benefício.
- Quer dizer que o senhor trabalhou muito? - Pergunta o gerente.
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- Ainda hoje trabalho. - Poucos dentes restam a Jaguara, mas seu
sorriso continua firme. - É o que eu mais gosto de fazer. Tá difícil,
mas Deus ajuda.
- Tá certo! Deixa eu lhe perguntar: o senhor tem carteira de
trabalho?
- Não, meu fi, tenho não. Sabe o que é minha carteira? É o cabo
da minha enxada.
O gerente ri.
- Tô falando de brincadeira, mas também é verdade. Foi muita
luita na terra, muita coisa. Se o senhor quer saber da minha vida,
pode perguntar à enxada, entendeu? Ela que sabe bem o tanto que
eu precisei fazer pra chegar até aqui. - E sorri novamente.
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O voo de algumas muriçocas faz um barulho irritante no quarto. De vez em quando, Itaipu e sua filha precisam balançar os braços, para evitar serem picadas pelos insetos. É início de noite em
Juazeiro, poucos meses antes da enchente de 1982.
As duas estão sentadas na cama onde Itaipu dorme. Ela passa a
mão sobre o lençol que cobre o colchão.
- Olhe, minha filha... Essa cama era da mãe de meu pai, passou
pra minha tia e ela me deu. Agora me diga se eu não sou feliz de
poder ter ela comigo? Ter esse pedaço de minha família quando eu
estou longe.
- É sim, mãe. Mas a partir de amanhã a senhora já vai ficar mais
perto dos meus avós, não é? Não vai sentir falta deles.
- Mas ainda tem meus tios, meus primos. Depois que o povo
saiu do Saco da Arara, foi cada um pra um canto. Você sabe.
- Às vezes, foi uma necessidade. Não vê a senhora? Veio pra
Juazeiro comigo por causa dos meus estudos. Agora vai ficar junto
dos pais e dos irmãos da senhora de novo.
- Mas só porque seus avós estão idosos, não têm quem cuide.
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Mas não porque eu goste de Vazio das Águas. Ainda vou ficar
longe de você.
- Mas pelo menos a senhora vai me ver nos finais de semana.
Eu vou pra lá, fico um tempo e depois volto. E qualquer coisa a
senhora sabe que pode vir dormir aqui.
- Eu sei. Mas também eu vou tranquila. Você já é adulta, sabe
se cuidar sozinha.
A filha dá um sorriso tímido.
- Bem, eu vou dormir agora que amanhã é dia de trabalho. Boa
noite, mãe. Bênção?
Itaipu beija a mão estendida da filha.
- Boa noite, filha. Que Deus te abençoe.
2
Uma água meio enlameada preenche o açude próximo a Vazio
das Águas. Machadinho e seu enteado enchem alguns baldes e voltam para a carroça, parada à sombra de um umbuzeiro.
- Por que mesmo que o senhor quis sair de lá da roça? Sendo
que já tá com dez anos que a gente mora lá... - Pergunta o adolescente.
- Nós não tamo saindo da roça não. É que o povo tão chegando
na comunidade e eu num quero ficar sozinho lá, só com as onça e
as cobra. Aí eu digo: eu vou fazer uma casa lá na rua pra ver se fica
mais encostado com o pessoal.
- É bom que já tem um monte de casa, um monte de rua.
- O lugar vai crescer. Mas eu ainda vou lutar com minha rocinha, cuidar de minhas ovelha. Isso aí eu num paro de fazer não.
- O senhor não sabe ficar sem trabalhar, né? - Brinca o enteado.
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A carroça chega a uma rua na parte mais baixa de Vazio das
Águas. A casa de Machadinho está sendo erguida na esquina com
outra via, que passa ao lado da rua de Itumbiara e desce no sentido
do lago. Alguns homens trabalham na construção.
- Ói aqui a água. - Padrasto e enteado repassam os baldes para
os pedreiros. - Num é lá essas coisas, mas dá pra misturar com o
cimento.
- Eita, é uma andada boa, hein, seu Machado? - Fala um dos
homens.
- Ah, mas hoje eu ainda consegui a carroça. Coisa é quando
não tem. - Ri. - Aí a pessoa tem que trazer o balde na cabeça duma
lonjura dessa.
- É difícil. - Comenta o adolescente. - Ei, moço, você sabe se
minha mãe tá aqui?
- Ela veio trazer o almoço pra nós, mas já voltou pra roça de
vocês. Tava com o menino e as duas meninas.
- Hum... Tô com fome, também. - Volta-se para o padrasto. Eu vou lá, viu?
- Tá bom. Mas cuidado aí na estrada.
- É pertinho, num instante eu chego. - O garoto se vira e já dá
começa a apressar o passo. Vira o rosto para trás. - Tchau!
- Volte logo, viu? E traga meu almoço!
- Esses meninos... Ele já tá grande, né, seu Machado? Tá um
homem, quase. Quantos anos? - Pergunta o pedreiro depois que
o enteado do dono da casa dobra a esquina e desce a rua lateral.
- Ele? Tem bem uns dezesseis, dezessete. Me ajuda muito, ele e
meu filho mais velho, o que eu tive com essa mulher.
- Oxe, e o senhor teve outros?
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Machadinho ri.
- Se tive! Minha falecida esposa teve treze filhos. Tão tudo espalhado, foram um monte pra São Paulo. Ficou só eu, minha mulher,
nossos filhos e o filho dela. E aí tamo aqui, levando nossa vida.
Fácil num é, mas também não sou de ficar reclamando muito não.
- O senhor tem razão. Agora eu vou voltar aqui pra essa massa,
senão a casa do senhor não fica pronta.
3
Itaparica desce do ônibus, parado na primeira rua de Vazio das
Águas. Com um pouco de dificuldade, traz consigo duas bolsas
cheias. Um garoto no meio da adolescência vem logo após, carregando outra bolsa. Antes de o veículo partir, descem mais sete
meninos e uma menina. Xingó vem ao encontro do grupo.
- Bênção, pai! - Falam os filhos, quase em uníssono.
- Deus abençoe! - Aproxima-se da mulher. - Como foi a viagem? Deu trabalho trazer esse povo todo?
- Deu nada! Só viemo imprensado aí nesse ônibus, mas tá todo
mundo inteiro ainda.
- Que bom, né. E as meninas?
- Ficaram as quatro lá. Choraram que só você vendo. Agora,
vamo logo pra casa, homem! Que ninguém aqui tá pagando promessa pra ficar parado no sol não.
Xingó coloca um boné na cabeça para proteger os olhos da luminosidade. Começa a andar e puxa o grupo com ele. Ainda estão
na parte da comunidade conhecida como Alto. Passam por trás da
Igreja Católica, construída há pouco tempo no descampado, perto do chafariz. Seguem o caminho das casas levantadas na lateral
esquerda da comunidade. Alcançam a rua de Itumbiara, a primeira
108

VAZIO DAS ÁGUAS

ainda em frente à área desmatada, e pegam a rua que leva até o
Baixo.
Depois de passarem por duas ruas, Xingó, Itaparica e os filhos
chegam a uma terceira alameda.
- Onde é a casa, pai? - Pergunta um dos meninos.
- Você vai já saber.
Xingó para na terceira casa do lado direito da rua. A entrada
principal tem um portão de ferro com grades em formatos circulares. À direita, um corredor leva até o quintal e é protegido por
outra porta.
Itaparica abre o primeiro portão. Os filhos e o marido a seguem,
enquanto percorre o imóvel recém construído. Há uma pequena
área e, logo depois, uma sala, ligada a dois quartos do lado esquerdo. Outra salinha se segue à primeira e, então, o cômodo que virá a
ser a cozinha. O fogão a lenha já está no lugar. Por fim, o quintal,
onde um galinheiro também já foi montado. Está, inclusive, cheio.
- Quer dizer que o senhor construiu isso aqui com o dinheiro
das cebolas, pai? - Questiona a única filha.
- Foi, com um dinheirinho que a gente conseguiu. Mas também
foi só por causa da outra roça que nós tem, né, que essa é mais
perto do rio.
- Ah, é verdade. Quero ir lá, ainda não conheci não.
- Amanhã eu vou e levo você e seus irmãos.
Itaparica volta para a sala. Seu marido a encontra chorando lágrimas contidas.
- E tá assim por que dessa vez, mulher?
- É alegria, Xingó. Porque até que enfim eu consegui morar
perto de minha mãe.
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- Ah, assim, sim. Se fosse de tristeza era outra coisa. A gente
não tem tempo de ficar triste aqui não. Eu mesmo recebi uma notícia hoje. Lembra de meu tio que foi pra Agrovila?
- O marido da irmã de nossa vizinha lá no Serrote?
- Ele mesmo. Morreu um dia desses. Meus primos já tão voltando de lá. Disseram que não dá pra viver na Agrovila não. Não tem
como plantar, não tem emprego pro povo... Esse tio meu ainda
insistiu foi muito.
- E a Chesf num ia ajudar?
- Disse que ia, né, mas parece que não deu muito certo.
Itaparica enxuga o rosto com um pano tirado da bolsa.
- Home, eu vou é ver minha mãe, minha tia, que eu quero matar
a saudade. Cadê os meninos?
- Devem estar no quintal, correndo atrás das galinhas.
- Eu vou levar eles pra falar com a vó. Ela vai morrer de felicidade de ver os netos de novo.
Itaparica vai para o quintal buscar os filhos. Xingó sorri e ajeita
o boné em sua cabeça.
4
Aos poucos, o bar cuidado pela tia de Ilha Solteira vai ganhando
uma nova decoração. Adesivos de times de futebol, como Palmeiras, Bahia, Vitória e Fluminense de Feira, estão distribuídos pelas
paredes. Antes de deixar a família para juntar-se a Deus, seu tio
pintou o lugar e comprou novas mesas e cadeiras.
Ilha Solteira, a tia e uma vizinha, que mora do outro lado da rua
e já beira os sessenta anos, estão sentadas no bar. Sobre a mesa,
uma cerveja e três copos. A noite acabara de cair do lado de fora.
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- Parece que hoje o movimento não vai ser muito grande. - Comenta a dona do bar. - Diferente de ontem, chega eu fui dormir
com as pernas mortas de tanto andar pra lá e pra cá carregando
cerveja.
- Sabe, tia, que eu nem acho ruim? Gosto do movimento, mas às
vezes acho até melhor ficar quieta aqui, tomando um cervejinha...
- Cadê teu marido, Issô? - Pergunta a vizinha, chamando-a pelo
apelido através do qual a população local a conhece.
- E eu lá sei dele! - Responde com um pouco de mágoa ou indignação. - Deve estar por aí, com os amigos, bebendo na casa de
alguém. Até porque bar só tem esse, né?
- Pois é. Ele saiu e deixou minha sobrinha aqui mais os dois
meninos. Ainda bem que eles já estão dormindo.
A vizinha enche seu copo com a cerveja. Toma um gole.
- Falando neles, mulher, eu tava aqui pensando um dia desses.
Tu não acha que o mais velho parece muito com a mãe dela?
- Pois eu não tava matutando isso também? - A tia ri. - É a cara
- Com minha mãe? - Ilha Solteira fica um pouco surpresa. Dirige-se à mais velha das mulheres. - E a senhora conheceu ela? Mas
ela nem morava lá na Fazenda Nova!
- Oxe, Issô, eu já conhecia sua mãe há muito tempo. Ela andou
muito por aquelas bandas antes de deixar você com sua tia. Ela, seu
pai, os irmãos de seu pai... Mas esses já apareciam mais vezes por
causa dos filhos, né, que moravam lá.
- Eita... Agora que a senhora falou, fiquei aqui me perguntando.
Onde será que meus primos estão, hein? Nunca mais nem ouvi
falar neles.
- Num tinha uns que foram pra Casa Nova? - Lembra a tia. Quem me disse foi o filho desse outro vizinho, que andava muito
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com eles lá. Outros parece que tão pra Xique-Xique...
- É, mas a gente não sabe direito, né? Não sabe nem se um dia
vai ver eles de novo. - Ilha Solteira lamenta. - Olhe, às vezes eu me
pego lembrando do povo, dos amigo que foi criado junto e agora
tá tudo por aí, no mundo. Aí tiraram a gente de lá pra quê? Pra
gente conhecer outras cara estranha, um povo diferente. Cê não
sabe nem como era a vida dessas pessoas, que educação tiveram...
Não que eles sejam ruins, mas é que a gente não conhece mesmo.
Ilha Solteira bebe o último gole da cerveja que restava em seu
copo. Pega a garrafa para encher novamente. Nenhuma gota desce,
só espuma. Ela se levanta e vai até a geladeira.
- Nisso você tem razão, minha filha. - Concorda a tia.
- Ainda bem que a gente ainda tem umas pessoas mais próximas, né? Pra lembrar de antigamente. - Diz a vizinha.
Ilha Solteira volta à mesa com uma nova garrafa.
- E uma cervejinha, que essa aqui a gente não tem por que largar. - Olha para a tia. - Mas sem exagerar, eu sei.
5
O aumento no número de pessoas sob o mesmo teto, após a
chegada de novos filhos, provocou o crescimento da casa de Itumbiara. Foram construídos novos cômodos, como outros quartos, a
cozinha e a sala onde são feitas as refeições.
Itumbiara coloca alguns pratos sobre a mesa da sala de jantar.
Dez, na verdade, devido ao tamanho da família. É final de tarde,
mas a panela com a sopa já está no centro da mesa.
- Ei, minha gente, cheguem! A janta tá pronta! - Itumbiara grita.
Alguns dos filhos vêm à cozinha.
- Hum... É sopa hoje. Tem pão? - Pergunta um dos meninos.
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- Tem uns pedaços que sobraram do café. É pra dividir entre
vocês.
- Eu quero o maior, que eu sou o mais velho. - Fala outro.
- Nem vem! A mais velha aqui sou eu. - Reclama a irmã.
- Olhe, vocês parem de brigar por causa de pão. - A mãe repreende. - E sentem aí pra jantar. Aliás, cadê o resto do povo?
Itumbiara sai da cozinha em busca do marido e dos outros filhos. Ouve um som meio falhado, distante, com alguns ruídos. Segue o barulho e vai parar na porta de sua casa. A rua está silenciosa,
mas o resto de sua família encontra-se reunido em torno de um
aparelho de rádio.
- Agora eu vi mesmo! Vocês não vão vir jantar, não?
- Ô, mulher, espere aí um pouquinho. É que a gente tá ouvindo
o jogo do Brasil.
- É, mãe. Daqui a pouco a gente vai.
- Então, o jogo do Brasil é mais importante que a hora da janta,
que reunir a família... Fazer o que, né? Depois que esse rádio chegou parece que ninguém quer mais saber de se juntar, de conversar.
- Ô, mainha, a senhora também não precisa exagerar. Fica falando isso só por causa de um jogo.
- Eu falo isso, ói, porque eu tenho saudade de quando todo
mundo se reunia, assim, pra conversar. Mas hoje não se consegue
isso nem dentro de casa, quanto mais fora. Imagina então o que
vai ser depois que chegar coisa mais avançada que esse rádio aí. Vai
ficar é pior. Quero nem imaginar.
- Ô, mulher, você falou tanto, que o jogo foi pro intervalo.
Vamo comer agora, minha gente. - O marido de Itumbiara desliga
o rádio, se levanta e entra em direção à cozinha. Os filhos vão logo
atrás. Itumbiara vai até a janela.
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- Vou fechar aqui porque tá fazendo um vento frio...
De repente, um som de alvoroço se aproxima em uma velocidade rápida. Itumbiara corre até a porta. Os vizinhos também vêm
à rua, curiosos. Olham para o final da rua, de onde parece vir o
barulho de gritos e passos frenéticos.
Até que um homem aparece, correndo, cada vez com menos
fôlego. Um fio vermelho escorre de sua barriga e marca a terra por
onde passa. A mão está sobre o lugar de onde sai o sangue. Depois
dele, vêm outras duas pessoas, gritando por seu nome. Ainda há
alguns outros moradores que seguem os três. Um deles, parente de
um vizinho, para na porta de Itumbiara.
- Meu Deus! Misericórdia, meu Pai! O que foi isso, hein? - Pergunta Itumbiara ao homem. Os olhos dela estão arregalados, enchendo-se de lágrimas. As mãos tremem.
- Rapaz, eu não tô sabendo direito não. Mas parece que veio um
cabra de fora pra acertar umas contas com um homem aqui nessas
terras. Aí esse daí foi tentar separar a briga e acabou levando uma
facada.
- Jesus! Um pai de família, meu Deus, amigo de todo mundo...
Pra que fizeram isso com ele?
- Não sei, viu... É triste. Tomara que ele não morra...
O vizinho chama o homem com quem Itumbiara conversa. Ela
entra em casa. Uma das filhas vem ao seu encontro.
- O que foi isso, mãe? Alguém morreu?
- Misericórdia, menina! Vira essa boca pra lá! Tá todo mundo
vivo. Agora volte pra lá, vá terminar de jantar.
- A senhora não vai vir?
- Perdi a fome, minha filha. Quero mais não.
A menina volta para a cozinha. Itumbiara pensa alto, angustiada.
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- Meu Deus, pra quê? Pra que isso, nós ter se juntado assim?
6
Já faz quinze anos que Itaipu mudou-se para Vazio das Águas.
Seus pais já estavam velhos e pediam cuidado. Entre 1993 e 1994,
porém, a mãe e o pai partiram, deixando a filha sozinha em casa.
Após dois anos, uma nova perda abala Itaipu: a de seu irmão, que
também acaba falecendo. Do núcleo familiar que saíra do Saco da
Arara, ficam apenas ela, a filha e sua irmã.
Ainda em 1996, Itaipu se casa com um senhor viúvo da comunidade. Porém, o sentimento de solidão não vai embora.
- Ô, mulher, eu não vou mentir para você não. Eu sinto muita
falta de movimento em minha casa, de gente pra conversar. - Itaipu confessa a uma prima de quem mora próximo. - Depois que
meus pais morreram, fiquei só eu. Minha filha, mesmo, eu vejo tão
pouco...
- E o teu marido, mulher?
- Agora, graças ao Divino Pai Eterno, tenho ele pra cuidar de
mim e pra eu cuidar dele. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa
de quando a gente tava em casa, antigamente, sentava pra conversar... Vai dizer que lá no Boqueirão também não era assim?
- Com certeza! Era desse jeito, tinha meus pais, meus irmãos,
os vizinhos... Fim de tarde depois que voltava da roça se juntava o
povo, comia, brincava. Aqui o povo já chega cansado, as roça tudo
longe.
- Meu marido mesmo chegou agorinha. Eu já até falei pra ele
que eu não quero que ele trabalhe tanto, tá idoso, o sol é muito
forte. Mas o homem é teimoso!
- Sim, e tu vai pra onde assim, toda arrumada? - Pergunta a prima. Itaipu veste uma sai preta na altura dos joelhos, blusa branca
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e sandália preta.
- Menina, esqueceu que hoje é quarta? É dia de missa! Você sabe
que eu não falto uma.
- Ah, é verdade! Tô tão desorientada esses dias...
- O pior é que eu também. Desde que eu fiquei praticamente
sozinha, né, você sabe. Mas cumprir minhas obrigações com meu
Deus, ir pra igreja, fazer as visitas, isso eu não deixo de fazer, não.
Que é o que eu ainda gosto neste lugar.
- BLEM! BLEM! BLEM! - O sino toca, avisando aos moradores que o ponteiro do relógio completou seu ciclo.
- Olha aí! A missa já vai começar. - Observa Itaipu. - Ainda bem
que a igreja é bem aqui perto da rua.
- Mas tu já vai, mulher? Tá tão cedo.
- Eu só passei aqui pra lhe ver. Ainda não tinha vindo hoje, ia
ficar doente se não viesse. Mas tenho que ir pra minha igreja.
- Tá certo! Boa missa, então. E diga ao marido que mandei um
abraço.
- Amém, minha prima. Fique com Deus!
Itaipu sobe a rua e vai para a igreja. O encontro com os outros
fiéis é um dos únicos momentos em que ela e outros moradores
podem se aproximar da convivência social que possuíam antes da
mudança para Vazio das Águas. Relações que foram quebradas devido à expulsão pela barragem e precisaram ser reconfiguradas nas
novas comunidades. Agora, essas pessoas, antes estranhas umas às
outras, buscam pontos em comum pelos quais se unir. A fé, então,
é um deles. É também, aquilo em que a maioria se apoia para seguir
seus dias.
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7
Um menino de cinco anos passa correndo da área para a cozinha. Outras duas meninas brincam de casinha na sala. Uma mulher
de vinte e poucos anos varre o quintal. Sentada no sofá de sua nova
casa, construída quase trinta anos depois da chegada à comunidade, Itapebi assiste à agitação de sua família.
- Aqui é que nem lá em casa, né? - Comenta Jaguara, sentado ao
seu lado. - É filho, neto, nunca tá parado.
- Graças a Deus! Tenho só quatro filhos, mas ainda bem que
eles me deram meus netos. Eu crio eles com muito gosto, que
assim pelo menos a casa fica cheia. - O olhar de Itapebi parece se
perder rapidamente em algum ponto da parede. – Ah, mas num é
igual a antigamente não... Isso aqui podia estar bem mais cheio de
gente.
- O pior é que disso aí nós nem pode fazer nada, né não? O
povo tá todo esbandaiado, não tem como juntar. Mas me diga aí:
cadê o homem? Não vi hoje.
- Deve estar aí na casa do pai. Quer dizer, que era do pai.
A residência de Itapebi foi construída em frente à do sogro,
onde ela morou desde que a lona armada sob o pé de umburana
deu lugar a uma casa de taipa. A árvore, aliás, já não existe. Foi
arrancada por um vizinho na hora de levantar sua própria morada.
- Parece que não tem ninguém aí não.
- Ah, é verdade! - Itapebi dá um tapinha na sua testa. - Ele tá
pra roça lá na beira do rio, cuidando dos bodes. Olhando lá pra eles
não comerem o canudo e também pra não irem muito longe. Que
aí, cê sabe, né, vem alguém e leva, mata os bichos.
- Nem fale. O negócio parece que tá ficando mais difícil. Ainda
ontem não carregaram minha enxada, novinha?
- Misericórdia. Tem hora que a pessoa tem medo até de sair de
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casa. As porta agora tudo fechada. Diferente do sossego de antigamente, né? Ainda bem que Deus protege.
Jaguara se levanta do sofá.
- Itapebi, eu vou lá. Daqui a pouco tem reunião da associação,
viu? Não falte não. Se tudo der certo, hoje nós ajeita a situação dela.
- Eu ainda vou nessa minha outra rocinha de sequeiro aqui perto. Levar comida pras galinha. Mas mais tarde apareço.
- Apareça mesmo! Que nós precisa é do povo todo lá. Até já!
- Até!
Jaguara sai. Itapebi vai até a cozinha, apanha um balde com algumas sobras de comida e também deixa a casa.
8
Em Vazio das Águas, há três templos de expressão religiosa.
Além da Igreja Católica, a comunidade tem duas igrejas evangélicas: a Assembleia de Deus e a Pentecostal Deus é Amor. Inicialmente, essas duas denominações não tinham sedes construídas.
As pessoas congregavam nas casas uns dos outros. Aos poucos,
porém, os fiéis conseguiram se organizar e construir seus templos.
O culto acaba de começar na Deus é Amor. Hoje, Itumbiara
decidiu assistir à cerimônia. Lá se vão trinta e um anos desde que
ela chegou à comunidade. Nesse intervalo de tempo, chegara a ser
da Assembleia, mas saiu logo depois. Mesmo assim, alguns hábitos
permanecem. Com uma Bíblia na mão, Itumbiara entra no templo,
que fica duas ruas atrás de sua casa. Encontra um lugar em um
banco e se ajoelha.
Senhor, o senhor sabe que eu quero ficar numa igreja. Não quero ficar
no mundo não. Eu saí por causa das tribulação, muito preocupada com meus
filhos, essas coisas. Mas não me deixa morrer assim não. Obrigada por tudo,
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pela minha vida e minha família. Amém.
Sua oração termina e Itumbiara senta no banco. Itaparica, evangélica já há cinco anos, está ao seu lado.
- Oi, mulher, tudo bom! - Cumprimenta Itaparica. - Veio falar
com Jesus hoje?
- Tudo! Falar com Ele eu falo todo dia, né? Mas eu quis vim ver
o culto aqui, ouvir os hinos...
- Você tá mais do que certa. E olhe, eu falo por mim: não tem
nada melhor do que viver debaixo dos pés de Jesus. Não de homem, nem de mulher. Mas de Jesus, que só Ele é que faz tudo por
a gente.
No púlpito, o pastor cumprimenta os fiéis.
- Saúdo a todos com a paz do Senhor! Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16.
Os irmãos da igreja se levantam com as Bíblias. Os visitantes os
acompanham.
- Diz assim: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crer, não
pereça, mas tenha a vida eterna”. Amém, irmãos!
- Amém! - Respondem.
- Agora vamos orar ao Senhor agradecendo pela Palavra.
O culto prossegue. Grupos de jovens e de senhoras, além de
outras pessoas, cantam alguns hinos religiosos. Há quem vá à frente, convidado pelo pastor, leia outro versículo e deixe uma pequena
mensagem ou conte um testemunho. No final, o líder da igreja
volta à passagem lida no início da cerimônia e discorre por mais
tempo sobre ela. O amor de Deus, a vinda de Jesus ao mundo, o
sacrifício pelos pecados dos homens. Em seus bancos, os irmãos
reagem com Aleluias, Glórias a Deus, Améns e outras expressões.
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Sentada em um dos bancos, Itumbiara derrama algumas lágrimas.
Ao terminar o sermão, o pastor faz um convite.
- E tem alguém aqui que queira aceitar a Jesus hoje? Se reconciliar com Deus, fazer parte dessa família que vai para o céu? Eu sei
que Jesus falou com alguém aqui nessa noite.
Itaparica segura na mão de Itumbiara.
- Você quer ir hoje, mulher? Deus tá te chamando. Eu lhe levo
até a frente, se quiser.
- Quero sim.
As duas se levantam e caminham até o altar da igreja.
- Glória a Deus! Deus seja louvado! - Bradam os fiéis.
- Olha aí, irmãos! Vai ter festa no céu hoje! - Fala o pastor. Você, irmã, está tomando a melhor decisão de sua vida. - Volta-se
novamente para o público. - Tem mais alguém aqui pra Jesus hoje?
9
Vários anos depois da mudança, apenas Ilha Solteira mora em
sua casa. A tia foi levada por Deus, os três filhos moram em Sobradinho e o pai deles agora é apenas ex-marido.
É mais um dia sem muito movimento no bar. Além desse negócio, Ilha Solteira cuida de duas roças de sequeiro com a ajuda dos
filhos e da irmã. De uns tempos para cá, a concorrência na comunidade aumentou e outros bares foram abertos. Nada, na verdade,
que a incomode muito.
Uma prima, também sua vizinha, entra no recinto.
- Boa noite, Issô!
- Boa noite, mulher! Veio beber uma cerveja? - Ilha Solteira já
vai abrindo o freezer, agora elétrico, desde que a energia enfim
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chegou a Vazio das Águas.
- Nada, tô podendo beber não. Tu viu que tá tendo uma festa no
clube? - O clube é um espaço de festas situado no final da primeira
rua de Vazio das Águas, assim que se alcança o descampado. - Parece que é aniversário do homem ali do mercadinho.
- Ah, por isso que tá esse barulho aí.
- Vamo olhar ali o movimento?
- Vamo! Aqui tá meio parado mesmo...
Ilha Solteira fecha a porta da entrada da casa e a do bar. As mulheres caminham em direção ao clube.
- Menina, e o movimento tá mais fraco no bar esses tempos, né?
- Também num é tanto assim não. Agora eu que não quero mais
esses bêbado indaguento no meu bar. Ainda mais agora que esse
povo tá tudo cheio das droga, do pó, ainda mistura com álcool...
Deixa eles pra lá, longe de minha casa.
As duas chegam ao local da festa. A trilha sonora é meio brega,
meio sertaneja e sai de um carro de som. Lâmpadas incandescentes
iluminam parcialmente o espaço, que não é coberto. As pessoas já
parecem estar levemente alteradas pelo efeito da bebida.
- Ah, mulher, eu num tô vendo nada aí que preste. - Sussura Ilha
Solteira. - Umas música véia nojenta. Se você quiser ir embora, a
gente vai embora.
- Então, vamo. - A prima concorda.
Elas saem e vão à casa de outra moradora da comunidade. Conversam por um tempo e, depois, se despedem. Ilha Solteira volta
para casa. Liga a televisão, assiste ao jornal e à novela. O sono bate.
Tá na hora de dormir que amanhã tem mais rojão.
O quarto de Ilha Solteira tem uma janela voltada para a rua, mas
ela a fecha para não entrar claridade. Deita na cama, liga o venti121
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lador. Cerra os olhos por um bom tempo, até que algo a desperta
do sono.
- Ô Issô! Issô! Issô! - Alguém bate à porta da casa.
Que horas são, homem, que esse povo tá enchendo o saco? Ilha Solteira
olha o relógio: já vai dar duas da manhã.
- E aí, cadê? - Outra voz fala.
- Não, num acorda não. - Responde uma terceira pessoa.
Tomara que num bata na janela, tomara...
- Bate aí na porta do bar. - Sugere a primeira.
As três mulheres insistem, mas a dona do bar não atende seu
chamado.
Mas menino! Eu vou muito me levantar do meu amado sossego, dormindo,
pra abrir minha porta! Sei lá de onde esse nego vem, se num tá drogado... Nam,
destá que na hora que der certo, eu vendo minha cervejinha aí, tranquilamente.
E Ilha Solteira volta a dormir.
10
Em um campo de futebol demarcado próximo à Igreja Católica,
vários jovens se divertem jogando bola. São os netos dos primeiros
moradores da comunidade. Diferente de seus avós, esses meninos
estabelecem novas relações entre si. Não viveram as mesmas experiências de interação que os mais velhos. Não têm a mesma ligação
com os lugares de onde suas famílias foram expulsas. Para eles, os
vizinhos e amigos são esses mesmos, os que conheceram em Vazio
das Águas.
Ao lado do campo de futebol, fica a escola municipal, que existe
desde pouco tempo depois da formação da comunidade. E, logo
atrás, no outro quarteirão da mesma rua de Itumbiara, há uma pequena casa. É a sede do EMU, nome pelo qual é conhecida a as122
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sociação de agricultores e pescadores da comunidade, fundada em
outro povoado, mais próximo ao lago. Porém, com a mudança da
maioria dos sócios para Vazio das Águas, ela também foi transferida.
Assim como as igrejas, a associação comunitária torna-se, para
uma parte dos moradores, especialmente os mais velhos, um importante espaço de sociabilidade. Aqui, o que os une é o reconhecimento de uma situação e de necessidades comuns. A percepção da
luta em conjunto como requisito para se conseguir determinadas
melhorias de vida. Ou, como prega o dito popular, o entendimento
de que a união faz a força. Apesar das diferenças de suas origens,
a nova realidade na qual todos vivem é o que reorganiza as interações entre essas pessoas.
Em meados dos anos 2000, um encontro pareceu mudar os
rumos da associação de Vazio das Águas. Após a morte de seu fundador, uma mulher da região havia assumido a direção do EMU.
Só que, ao contrário da expectativa de seus dezessete sócios, pouco
aconteceu. Até que chegou o dia de uma nova eleição.
A assembleia teve a presença de diversos moradores, como Itapebi, Itumbiara, Xingó, Ilha Solteira, Machadinho, todos associados. No centro da reunião, estava Jaguara.
- Olhe, eu tô é preocupado. - Fala um dos participantes. - Tava
olhando as contas, os impostos estão atrasados, tem pouco dinheiro em caixa.
- Mas também, a associação num faz nada! Como é que vai ter
dinheiro? - Diz outra mulher.
- E enquanto isso, cadê? A gente continua aqui, ó, sem água,
sem saúde, sem nada. - Lembra Itapebi.
- É por isso que eu tô dizendo: eu quero botar essa associação
na linha. Se vocês me elegerem, nós vai negociar lá com os bancos,
com a Receita Federal e vai pagar as dívida. Só vai precisar botar
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uma mensalidadezinha, coisa pequena.
- E é quanto que cê tá pensando? - Pergunta Machadinho.
- Só cinco reais. Mais do que isso fica até mais difícil pra nós,
né não? Mas, depois que nós regularizar essa situação, vamo correr
atrás das coisas que a comunidade precisa. Que eu tenho três sonhos, vocês sabem. É conseguir a água, um trator e botar uma casa
de farinha. E, enquanto eu tiver vivo, nós vamo atrás disso. Vamo
bater lá em Brasília, se for preciso, que nem as mulheres já foram
uma vez com a igreja. Né, Issô?
- Se precisar e eu puder, já tô lá!
- E aí, minha gente? - Jaguara sorri.
Por quase unanimidade, os sócios do EMU elegem Jaguara
como seu presidente. Assim, o antigo morador da Ilha Tamanduá
torna-se, agora, um líder comunitário em Vazio das Águas.
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Itapebi e o marido entram no hospital de Sento-Sé. Foram à
cidade com o filho, que os deixou no estabelecimento e partiu a
um local próximo para resolver questões pessoais. É oito da manhã, mas o ponteiro do relógio poderia muito bem apontar as dez
horas, devido ao calor.
A recepção, uma sala pequena, já está cheia de gente. As pessoas andam de um lado para o outro, batem os pés freneticamente,
cruzam os braços.
- O povo parece que tá sem paciência... - Sussurra o marido a
Itapebi.
- Iiiih... Quero nem imaginar por quê.
Itapebi se dirige até a recepcionista, que acabara de colocar o
telefone no gancho.
- Bom dia, minha filha. - A voz está meio amofinada. - Eu não
tô me sentindo muito bem. Acho que minha pressão aumentou...
- A gente queria consultar com o médico, já tem uns dia que ela
tá assim. - Conta o homem. - Ele já chegou?
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- Senhora, infelizmente nós estamos sem médico aqui. - Fala a
recepcionista. - Vocês vão ter que vir outro dia.
- Ô, minha filha... Eu vim de lá do Vazio das Águas, quase num
chego aqui com essa estrada ruim. Não me diga pra eu voltar pra
casa não...
- A gente não tá podendo fazer nada. O único médico que ia
atender hoje acabou de ligar avisando que não vem mais. E mesmo
assim ainda ia ter esse povo todinho na frente da senhora. Agora,
se a senhora me der licença, eu tenho que avisar que as consultas
foram canceladas.
Itapebi e o marido veem-se obrigados a dar meia volta e sair do
estabelecimento. Encontram um conhecido do lado de fora.
- É uma falta de vergonha mesmo, viu! - Reclama o homem. Eu tô aqui desde seis da manhã esperando esse doutor e só depois
desse tempo todo ele avisa que não vem.
- E nós? Minha mulher passando mal, tivemo que sair de nossa
casa pra esse fim de mundo. E pra quê? Pra nada!
- Mas vocês não moram mais perto de Sobradinho? Por que não
foram pra lá?
- Ô... - Itapebi dá um risinho fraco e irônico. - E quem disse
que lá eles atendem a gente? Num é todo mundo do Vazio que
eles atendem não! Não... Só uns e outros. Dizem que é porque não
mora na mesma cidade.
- Conversa! - O conhecido fica surpreso. - Mas, me diga uma
coisa... A senhora, tão forte, ficou doente de quê?
- Não sei, meu filho, num sei não... Só sei que deu um mal-estar,
deve ser de alguma coisa que eu comi.
- Disseram que foram os agrotóxicos que a gente bota na comida. Que é veneno, né?
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- Será? - O amigo do casal leva a mão ao queixo.
O filho de Itapebi se aproxima.
- Mas já, mãe?
- Nada! Não tem médico. De novo!
- E agora? A gente volta então?
- Fazer o quê, né? O jeito é continuar tomando o chá que a rezadeira passou e pedir a Deus pra isso acabar logo.
Os três se despedem do homem com quem conversavam e entram no carro do filho.
- Por isso que eu digo, né? - Itapebi olha, pensativa, através da
janela do carro. - Se tivesse um posto de saúde na comunidade ia
ser melhor. Nem que o médico só fosse uma vez no mês. Ao menos uma ou duas, já resolvia o problema. Mas nós adoece e tem
que fazer o quê? Se acampar em um lugar que não sabe nem se vai
ser atendida.
Itapebi encosta a cabeça no banco do carro. Vai ver essa doença é
por causa disso mesmo... Essas comida tudo cheia de veneno, de coisa ruim. E
antes tinha o rio, as plantações, era tudo tão natural...
Assim como Itapebi, os moradores de Vazio das Águas costumam enfrentar dificuldades quando o assunto é saúde. Desde que
as condições de produção mudaram, após a construção da barragem, as pessoas parecem adoecer cada vez mais. A vida é mais corrida, o esforço e o cansaço são maiores e os alimentos são cheios
de agrotóxicos. Porém, a comunidade não tem um postinho médico ou qualquer outro serviço básico que possa atendê-la. E, mais
uma vez, seus habitantes precisam enfrentar novos deslocamentos,
em busca de uma mínima garantia de qualidade de vida.
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2
Faz um frio gostoso na noite de Vazio das Águas. Em algumas
casas, fogueiras reúnem os moradores e ajudam a aquecê-los. Porém, a maior delas e a mais animada fica no final do descampado,
em frente à escola. É dia de São João.
Um pequeno palanque está montado. A iluminação é improvisada. Um cordão com algumas lâmpadas foi ligado no prédio e puxado para o lado de fora. Mesas e cadeiras, conseguidas na própria
escola ou emprestadas dos bares da comunidade, estão distribuídas
no espaço. Também há duas barraquinhas. Nelas, professoras vendem comidas e bebidas. Crianças fantasiadas de matutas correm
para lá e para cá.
No palanque, garotos e garotas dançam em quatro pares. Vestem roupas amarelas e vermelhas cheias de remendos, usam chapéus e têm as bochechas pintadas de preto, como pequenas sardas.
É a turma da quarta série, que realiza sua apresentação ao som de
“Xote das Meninas”, de Luiz Gonzaga.
Xingó chega à festa e vai direto a uma das barracas. Compra
um quentão. Percorre as mesas com a vista, em busca de alguém
com quem conversar. Encontra a de Ilha Solteira, que está sozinha
enquanto come um bobó de frango com refrigerante.
- Boa noite, Issô! A festa tá boa?
- Ooi, Xingó! Tá, tá sim. Os meninos tão animados, dançando
bem. Num é aquele bem de profissional, como esses dançarinos
que passa na tevê. Mas, sendo criança, né?
- É como dizem, o importante é participar.
- E Itaparica, cadê?
- Ficou em casa, não quis vir pro São João. Sabe como é, a mulher é crente...
- Oxe, mas por causa de uma besteirinha dessas! E se os neto
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tivessem dançando, ela não ia ver?
- É o que eu digo. Mas ela não quis, vou fazer o quê? E mesmo
assim eu vim sozinho, tomar meu quentão, comer uma pamonha...
- Você tá é certo! Um movimento bom desse aqui que a escola
faz! Dessas coisas a gente não pode deixar de participar.
- Tava até lembrando de quando era meus filho que tava dançando o São João. Já tem um bom tempo... Desde que eu cheguei
que a escola tá aqui. - Toma um gole da bebida. - Tá aí uma coisa
que nunca faltou na comunidade. Escola, pelo menos, nós sempre
teve. Num é que nem Juazeiro, onde minhas mais velhas estudaram. Mas pelo menos as crianças não deixam de aprender. E ainda
tem as festas, os desfiles, que eles nunca ficaram sem fazer.
- A gente sabe que é difícil, né? O dinheiro mesmo deve ser
pouco. Agora dá pra ver que as professoras se esforçam. Porque
pra fazer um negócio desse dá um trabalho, menino...
A apresentação da quarta série acaba. O público aplaude. A diretora do colégio sobe no palanque.
- E chegou a hora de nós recebermos os meninos da quinta
série! Palmas pra eles, minha gente!
Novos aplausos tomam conta do ambiente.
3
A tarde de sábado está quente, mas o dia promete chuva na comunidade. Jaguara está no EMU, organizando o espaço enquanto
aguarda a chegada dos sócios para uma nova reunião. Itaipu entra.
- Mas já chegou, Itaipu?
- E eu sou mulher de me atrasar? A reunião vai começar logo,
não é?
- Tá marcada pra daqui a um pouco.
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- Então. Passei na igreja pra encontrar umas colegas e resolvi vir
direto. - Itaipu senta em uma das cadeiras. Assume uma expressão
reflexiva. - Eu estava olhando, sabe? Aqueles jovens ali na quadra
de esportes...
- Que que tem?
- Eu fico muito preocupada, Jaguara. Esses meninos vivem o
dia todo ali. Só não vão quando estão na escola e só saem de noite.
Aí vai pra quadra só jogar bola, gritar, gritar... Eles não têm uma
ocupação.
- Ah, mas pelo menos agora tem uma quadra, né não? Que
antes nem isso tinha. E mesmo assim essa ainda tá incompleta. Construída ao lado da escola, no antigo campo de terra batida, a
quadra tem apenas a estrutura de concreto e uma cobertura. Não
há grades ou telas de proteção, traves, arquibancadas, pintura...
- Mas de que adianta passar o dia nisso? Olhe, mente fechada é
oficina de... - Hesita. - Você sabe de quê. Era pra esse lugar aqui ter
um curso, um negócio assim, pra ensinar essa juventude a ser alguém. Fazer coisas úteis. Trabalhos manuais que envolvam a mente
daqueles que não vão pra roça. Eu não sei se eu já lhe contei, Jaguara, mas eu aprendi enfermagem, quando era moça.
O presidente do EMU busca uma cadeira e também se senta.
Itaipu continua a história.
- O padre me chamou lá em minha casa, no Saco da Arara. Eu
e outras meninas de Sento-Sé tivemos aula de noções básicas de
enfermagem. E eu fui fazer trabalho voluntário na igreja, servir ao
meu Senhor. Conheci esse interior quase todo montada num jegue.
Saía de casa podia ser a hora que fosse. E nunca fui infeliz. Aí você
não acha que seria bom pra esses jovens daqui se eles tivessem uma
oportunidade dessas? Seria...
Jaguara mexe a cabeça em consentimento.
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- Olhe, outra coisa que falta aqui é uma creche. - Ela continua.
- Você não vê? Essas casas ficam tudo cheia de criança! As mães
saem pra roça e deixam os netos com as pobres das avós, mas não
são todas que conseguem dar conta não. - Suspira. - Tá pra mais
quase trinta anos que eu moro aqui e esse lugar ainda precisa de
muita coisa, viu...
- Se for pra falar tudo que a comunidade precisa, ainda vai ter
que dizer mais. Começando que falta um posto de saúde, com médico direto pra atender o povo. Nós também devia ter uma praça...
Tinha que botar um posto policial, que tá cada dia mais difícil sair
de casa...
- É, meu amigo, é complicado. Por isso que eu me seguro em
Deus.
A porta é aberta. Outros moradores chegam ao EMU.
- Seu Jaguara! - Cumprimenta um homem. - Quer dizer que
hoje a gente vai falar do trator? Adiante aí! É notícia boa ou ruim?
- Rapaz, não é muito boa não, viu... Parece que esses político
gostam mesmo de enganar a gente.
- Então não vão dar mesmo? Como é essa história? - Pergunta
outra mulher.
- Deixa o povo todo chegar que eu explico. Mas, ói, eu já falei e
vou repetir. Isso é um sonho meu e eu vou continuar na luita. Mesmo que esse trator não vá sair dessa vez, outro dia nós consegue.
Com fé em Deus!
4
A casa de Xingó e Itaparica passa por uma pequena agitação.
Um dos netos do casal, que mora com os avós, está com febre há
um tempo. Xingó já havia preparado tudo para levá-lo no carro a
Sobradinho. Porém, um aguaceiro forte começou a cair - algo até
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incomum nos últimos tempos.
Mesmo depois de um período de espera, nem a doença nem a
chuva pararam. Só ficaram mais fortes, na verdade.
- E agora, homem? Tu não vai levar o menino não? - Itaparica
pergunta, enquanto anda aflita pela sala.
- Como é que sai numa chuva dessa? Ainda mais nessa estrada
de terra, ruim de andar. Deve estar é pior depois dessa água toda.
- Mas a estrada não tá mais tão ruim. Já até asfaltaram ali da
entrada até Juazeiro, ou tu não lembra?
- E o medo de acidente? Esse povo bêbado nas moto, a pessoa
sai de casa sem saber o que vai acontecer. Tu quer que eu saia com
ele numa situação dessa?
- Eu não quero é meu neto doente! Tu não tá vendo que ele tá
ficando é com mais febre? - Itaparica senta. Lágrimas ameaçam
tomar seus olhos.
- Também não quero ele doente. Mas tem um risco grande nessa
estrada. Asfaltada ou não, daqui pra ali já dá pra acontecer o pior. A
pessoa sai até triste de casa, com medo. Só fica feliz quando volta.
- E é pra fazer o quê, então?
- Não sei, mulher! Não tem um chazinho pra dar a ele? Pelo
menos até a chuva acabar...
- Você, não sei não, viu, Xingó... Mas se daqui pra mais tarde
não der jeito, eu não quero saber! Não tem estrada ruim certa.
Você vai pegar este menino e vai correndo pra Sobradinho.
- Tá, tá. - Responde o marido, resignado.
Itaparica sai em direção à cozinha. Xingó vai até o quarto ficar
ao lado do neto. Do lado de fora, a chuva continua caindo sobre
chão de Vazio das Águas.
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5
- Ô, vó! Vó! Cheguei! - Avisa um jovem de vinte anos. De bolsa
nas costas, o rapaz entra na casa de Itumbiara.
A avó sai do primeiro quarto, à direita da sala. É final de tarde.
- Menino! Pensei que não viesse mais me ver!
Os dois se abraçam.
- Chegue, tire essa bolsa pesada.
Itumbiara leva o neto ao terceiro quarto. Uma cama já está
pronta, à espera.
- Sim, menino, me conte! Como foi a prova lá?
O rapaz faz uma cara não muito animadora.
- Iiiih... Já vi! Tava difícil!
- É, vó. Eu chutei um monte de questão, não sabia pra onde ia.
- Mas o que foi?
- Ah... Umas coisas que eu nunca nem tinha visto na vida, nunca
tinha estudado. Aí chegou na hora e eu não soube responder. Agora eu já não sei mais se vou conseguir passar.
- Sabe o que a gente tem que ter, meu filho? É fé. Se agarrar
em Jesus, que Ele cuida de nós. Onde Ele entra não tem desacerto,
né? E, se você não passar, também não é culpa sua. Ano que vem
tenta de novo.
- Tá, vó. Obrigado. - O neto sorri. Puxa do bolso um celular.
- Iiih, já vai pra este celular de novo?
- Que é que tem? É só um joguinho que tem nele e eu gosto.
Pra me distrair.
- Você vai é passar o dia todo nisso aí, que eu sei. Mas vê se não
deixa de conversar com seus primos, suas tias, seu avô, pra ficar
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metido nesses jogo véi!
Itumbiara volta para a sala. Encontra Jaguara em um sofá, conversando com uma de suas filhas.
- Aí, mãe, seu Jaguara veio falar com a senhora.
- Tudo bom, Itumbiara? - Cumprimenta o homem. - Tenho
uma novidade pra lhe contar.
- E o que é? É bom? Só quero saber se for coisa boa. Já não basta minha preocupação agora com meu neto por causa dessa escola.
- O que foi com o menino? - Pergunta, curioso.
- Ele num foi fazer o vestibular lá em Juazeiro? Voltou agora
e disse que a prova tava difícil. Tudo culpa de quê? Desse ensino
ruim. - Aponta os braços no sentido da escola, localizada na parte
de cima da rua. - Que se o colégio fosse mais vantajoso, tivesse
mais qualidade, uma educação mais avançada, esses menino num
ia precisar se bater na hora de entrar na faculdade, né?
- É! - Concorda, categoricamente. - Você tá certa. - Jaguara parece impaciente.
- Cê também tava pra Juazeiro, nera? Diga aí qual é essa novidade. Tô vendo que você não tá se aguentando.
- Lembra que eu tinha ido pra uma reunião com um povo de
umas associação de lá?
- Sim! Lembro! Teve o quê nessa reunião?
- Conheci uma moça. Ela é do Movimento dos Atingidos por
Barragens, o MAB, que chama.
- MAB?
- É, uma associação nacional, um movimento com gente do
Brasil todo que passou por coisa parecida com as nossa. E essa
moça é daqui da região, lá de Santa Maria, em Pernambuco. Aí, na
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reunião, eu falei da nossa associação, da briga aqui pra ter água...
Falei que não tem nas casa desde que a gente chegou e mesmo
agora, depois que nós conseguimos aprovar um projeto, continua
sem... Pois quando terminou, ela veio me dizer que tá interessada
em conhecer nós!
- E foi? - Itumbiara tem uma expressão surpresa, mas ainda não
muito empolgada. - Mas o que que tem isso?
- Ela quer vir falar com nós, mulher! Disse que o MAB pode
ajudar a conseguir a água e outras coisas também. Perguntou se a
gente não quer fazer parte do movimento também.
- Eles vão lutar junto com a gente?
- Vão! Ói, já falei ali com Ilha Solteira, Itaipu, Itapebi... Conversei com outras pessoas da comunidade também.
- Se é pra ajudar a brigar pelos nossos direitos, né? Pra mim, é
vantajoso sim! Quando é que esse povo vem?
- Próxima semana. Vem ela e um rapaz, parece. Cê vai ver, Itumbiara! Tô sentindo eu dessa vez nós consegue ir pra frente!
- Deus queira, Jaguara! Que eu não vejo a hora disso aqui melhorar.
Os dois se despedem. Itumbiara volta para seu quarto e começa
a arrumar suas roupas no armário.
Como é o nome mesmo da associação? Ah, parece que é movimento dos
atingido pela barragem. Tomara que eles sejam bons assim... Se bem que é
uma coisa do Brasil todo, né? Devem ter experiência.
A primeira vez em que a palavra atingido ganha um significado
político é em 1989. O MAB ainda não existe, mas seus futuros
integrantes reúnem-se durante o 1º Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens para discutir suas experiências
nas lutas contra as empresas de energia. Nesse momento, surge
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o entendimento de que atingidos são todos aqueles que sofrem
modificações diretas nas suas condições de vida devido a esses empreendimentos. Diferente, por exemplo, do que os governos costumam considerar. Para esses, na maioria dos casos, o único grupo
que merece atenção é o de moradores que possuem títulos de propriedades e são relocados. Acabam, assim, excluindo quem não é
dono de suas terras ou mesmo pessoas de outros lugares que, de
alguma forma, dependem dos recursos naturais ou das estruturas
sociais em torno das antigas comunidades.
O MAB, mesmo, será fundado em 1991 como um movimento
nacional, popular e autônomo. A ocasião é o I Congresso Nacional
de Atingidos por Barragens. Após esse momento, serão realizados
outros três eventos semelhantes na década de 1990 e, a partir dos
anos 2000, os trabalhadores se reunirão em Encontros Nacionais.
A cada novo compromisso buscam consolidar a luta por direitos
e por um projeto energético que envolva o povo. Também combatem as violações cometidas pelas empresas energéticas, consideradas inimigas. Isso porque, para o MAB e o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), a construção das barragens no Brasil é responsável pelo atentado a dezesseis diferentes
direitos. Alguns deles têm sua ausência sentida pelos moradores
de Vazio das Águas, como moradia adequada, educação, ambiente
saudável e saúde, plena reparação das perdas e proteção à família e
a laços de solidariedade social ou comunitária.
Jaguara só passa a conhecer o MAB quase vinte anos depois de
sua fundação. A formação de base em comunidades como Vazio
das Águas, inclusive, é uma das maneiras como o Movimento atua.
Através dessa e de outras ações, como a promoção de encontros
nacionais e internacionais, a articulação com outras instituições e
a pressão aos governos e empresas pela efetivação dos direitos, o
MAB procura agir baseado em seu próprio lema. Para a organização, “água e energia não são mercadorias”.
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6
Uma van para ao lado do chafariz que fica próximo à Igreja
Católica. Itaipu desce e entrega um dinheiro ao motorista.
- Obrigada, moço! Deus te acompanhe!
O veículo dá meia volta, enquanto Itaipu pega o caminho de
casa. Na esquina da rua, resolve parar no bar. Ilha Solteira está sentada em uma das cadeiras, pernas cruzadas, costas eretas.
- Boa tarde, Issô! Vai bem?
- Eu tô boa, vivendo como Deus permite. Entra aí!
- Você viu se meu marido passou por aqui agora?
- Rapaz, do tempo que eu tô aqui hoje não vi o homem não.
- Então eu vou entrar. Quando ele passar pra casa, eu acompanho.
- Quer uma água?
- Se puder pegar, agradeço.
Itaipu senta em outra cadeira, ao lado da vizinha. Ilha Solteira
volta com uma garrafa e dois copos cheios de água.
- Tá vindo de Juazeiro? - Pergunta.
- Estava lá esses dias, fui fazer uns exames. Essa semana senti a
pressão subir, fiquei meio tonta... Aí minha filha mandou eu ir pra
lá, ficar com ela e me consultar com o médico.
- Já pegou o resultado?
- Não, sai semana que vem. Mas eu tive que voltar pra ver meu
marido.
- Ah, pelo menos tem transporte. Ônibus, carro de linha... Já
imaginou se fosse que nem antigamente e tivesse que ir de barco
pra Juazeiro? - Ilha Solteira ri da possibilidade.
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- Se eu pudesse, morava lá. Só que aqui eu tenho uma pessoa
pra cuidar, não posso fugir do meu compromisso.
- Mas e como tá a cidade?
- Do mesmo jeito. A mesma correria, as pessoas muito preocupadas com trabalho. Os jovens que eu vejo também estão jogando
tempo fora com essas tecnologias, igual os deste lugar.
- Eles falam que é bom, né, essa chegada desse desenvolvimento, dessas tecnologias... Pra mim, a parte boa mesmo é só o conhecimento. A gente poder saber mais das coisas que estão acontecendo no Brasil. Esses dias mesmo eu estava vendo no jornal sobre
esses escândalos de corrupção dos políticos.
do.

- Mas também, se não tiver cuidado, a pessoa acaba se perdenItaipu muda a posição na cadeira.
- Essa artrose e osteoporose incomoda tanto...
- É o tempo, minha amiga. Ele chega pra todo mundo.
Itaipu bebe um pouco da água.

- Mas, olhe, mesmo cheia desses problemas, eu posso dizer com
tranquilidade. Eu sou feliz, sabe por quê? Tenho minha vida controlada. Eu sei o que eu faço, cuido de mim, de meu marido, de minha filha, não tenho problema com ninguém e minha consciência
com meu Deus é muito tranquila. De tudo que fiz até hoje, não me
arrependo de nada, sabia?
- Eu acredito.
- É só isso que eu desejo pra esses jovens e pra essa comunidade, Issô. Uma vida controlada. E feliz.
- Amém! - Ilha Solteira levanta o copo com água, como em um
brinde.
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7
Casa Nova está movimentada. Um evento importante acontece
na cidade. É a visita do Governador da Bahia, que veio de Salvador
para inaugurar algumas obras. Jaguara e outro morador de Vazio
das Águas acabam de chegar à sede do município. Até estão atrasados para a abertura oficial da Delegacia da Mulher, mas não é esse
seu maior objetivo.
As horas anteriores foram cheias de muito corre-corre para Jaguara. Após receber uma notícia animadora e por muito tempo
esperada, precisou convocar um encontro extraordinário entre os
integrantes do EMU.
- Eu quero uma reunião hoje, como sem falta, sete hora da noite! Num é pra faltar ninguém! E leve dinheiro! - Avisou o presidente da associação na porta das casas de cada um dos sócios.
Era preciso lavrar uma ata, comprovando que o EMU continuava na ativa, para que a ida a Casa Nova não fosse em vão. Já as
contas estavam em dia, graças, principalmente, a esforços pessoais
de Jaguara. Após o registro da reunião ser lavrado e assinado, foi
preciso esperar o dia seguinte para continuar a força-tarefa.
O sol pareceu demorar, mas nasceu. Jaguara e o colega partiram
em direção a Juazeiro. Tiraram cópia da ata, registraram em um
cartório lotado de gente. Pelo menos o voo do Governador havia
atrasado.
É meio-dia. Enfim, os dois descem da van em Casa Nova. Vão a
uma área próxima à prefeitura. Os olhos de Jaguara, então, brilham
quando pousam sobre os veículos que estão sendo entregues.
- Vocês dirigem trator? - Pergunta um funcionário da prefeitura.
- Sim! - Responde o homem que está com Jaguara.
- Mostre aí.
Ele sobe no trator e anda um pequeno trecho. Depois volta ao
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chão. O Governador se aproxima.
- Aqui está a chave! Parabéns! Agora, o trator é oficialmente de
vocês! - Um jovem segurando uma câmera tira uma foto do momento da entrega.
Durante todo o caminho de volta, dentro do trator conduzido
pelo companheiro de luta, Jaguara não desfaz o sorriso de seu rosto.
- E ainda diziam “Ó, o anafabeto na reunião”. Quero ver agora.
Vai todo mundo querer entrar, só porque o anafabeto trouxe o
trator.
- Mas é assim mesmo, seu Jaguara. O povo desdenha, mas fazer
que é bom, ninguém faz.
- Deixe estar, que eu ainda vou conseguir a Casa de farinha. E
eu vou! Porque conhecimento e amizade, graças a Deus, eu tenho.
Tirando isso, não preciso de mais nada.
Jaguara parece uma criança. Dos seus três maiores desejos, dois
já se concretizaram. O trator é apenas o segundo deles. Já o primeiro - a água encanada - foi conquistado dois anos antes, em um
processo de muita luta. Um momento emblemático para a comunidade. Um divisor de águas na história de um lugar que, desde seu
início, foi marcado pelas dificuldades com o acesso a um bem tão
precioso.
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As águas de Vazio

Itumbiara e o marido precisaram sair de casa cedo. Deixaram os
filhos, ainda crianças, deitados na cama em seus quintos sonos. A
menina mais velha os observa. Está meio doente, não pôde ir com
a mãe dessa vez. Faz pouco tempo que a família se mudou para
Vazio das Águas.
É preciso andar um bocado até chegar ao destino: um riacho
que passa ao lado de uma pequena vila, relativamente próxima à
comunidade, formada pelos filhos mais velhos dos primeiros moradores. O casal não é o único a fazer o percurso. Outras pessoas
de Vazio também deixam suas casas para irem ao local. Algumas
vão a pé, outras de jegue. Todas carregam baldes nas mãos.
Passadas as estradas de terra, as árvores da caatinga e os trechos
de pedra, Itumbiara e seu esposo alcançam a beira do riacho. O lugar já está cheio de gente. As pessoas estão meio apressadas, meio
apreensivas, até cansadas, embora o dia tenha acabado de começar.
O leito do riacho não é volumoso, mas os vasilhames não serão
enchidos diretamente do córrego. Um pouco distantes umas das
outras, cacimbas foram cavadas para coletar a água. Itumbiara se
agacha e mergulha um balde em uma delas. O reservatório não está

JOÃO PEDRO RAMALHO MARTINS

totalmente preenchido. Ainda assim, os recipientes trazidos pelo
casal terminam cheios.
- Essa água não é muito bonita não, né, mulher? Toda barrenta...
- Lamenta o marido.
- Mas é a que nós tem, não é mesmo? Ou você queria que nós
bebesse daquele açude véi que a Chesf fez? Com a água passando
em riba das carniça, por tudo quanto é sujeira?
- Não! Deus que me livre! Sei nem se aquilo lá presta pra alguma
coisa.
- Deve prestar... Sei lá, pra construir as casa, que nem seu Machadinho tá fazendo a dele. É do açude que ele tá tirando.
- Então deve ser só pra isso.
Cada um coloca um balde na cabeça. Voltam a andar. De vez
em quando, um pouco de água escapa dos recipientes, devido ao
balanço da caminhada.
- Eu só fico pensando... Dez ano atrás a gente tinha acabado de
chegar em nossa casinha... Quer dizer, na de tua tia. O rio tava bem
pertinho, era só ir e voltar. Num instante.
- É, meu irmão! Você vai ver. Ainda vai aparecer quem ache que
isso aqui é brincadeira...
2
Um encontro rápido entre os moradores se desenrola no centro de Vazio das Águas. O carro-pipa acabou de encher o chafariz
próximo à igreja. Crianças, adultos e idosos se aproximam do reservatório com vasilhas nas mãos.
- Esse bicho devia vir mais vezes aqui. - Uma senhora critica.
- Pois é! Rapidinho se acaba. - Comenta Itapebi.
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- Mas, eu vou te contar, essa água bruta aí num é de confiança
não! - Diz Ilha Solteira. - Dá pra ver que é mais mal tratada que a
que eu bebia lá em minha casa. Porque antes era água corrente, né?
O que tinha de ruim passava, não ficava nos balde.
- Fora que a gente não sabe o que tinha nessas vasilhas que o
povo enfia nos tanque. Será se tavam limpas mesmo? - Lembra
Itapebi.
- É por isso que eu fervo toda vez. Depois deixo de um dia pro
outro, que é pra não ficar com gosto ruim. - Conta a mãe de Itaipu.
Uma a uma, todas preenchem seus vasilhames no chafariz. Despedem-se e voltam para suas casas. É preciso cuidar do almoço, se
virar com a água que acabaram de obter do tanque.
3
Por volta de 1985, um esforço coletivo mobiliza homens e mulheres de Vazio das Águas.
- Menina, isso aqui tem cara de ser pesado! - Observa uma moradora, ao se deparar com alguns canos. Estão dispostos sobre o
chão, no final do descampado.
- Só a cara, mulher. É que ele é grande, mas nós duas consegue
carregar. - Garante Ilha Solteira. - Você pega desse lado, eu seguro
do outro.
- É, deve ser melhor.
As duas se posicionam conforme o combinado. Levantam o
cano. Sobem a rua da casa de Ilha Solteira.
- Mas por que inventaram de colocar isso aqui? Se botasse lá pra
cima era mais fácil, não era? - Cogita a vizinha.
- Vai saber. - Responde Ilha Solteira.
Outras mulheres da comunidade também se juntam e começam
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a transportar os canos. Ao chegar ao final da rua, já é possível notar
o trabalho feito pelos homens. Com picaretas, enxadas, pás, eles
cavam valas, que descem até a comunidade. Em um ponto mais
alto, um poço recém cavado irá distribuir água para os moradores
logo, logo.
- Ei, homem, me diga aí: qual vai ser a vazão desse poço mesmo? - Pergunta Ilha Solteira a um senhor de meia-idade que parece
coordenar a empreitada.
- Dona, pelos nossos cálculos, deve ser uns 2.400 litros d’água
por hora. Vai dar pra abastecer a maioria das casas, pode ficar tranquila. - Responde o técnico da Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR).
A CAR é um órgão do Governo do Estado da Bahia. A partir de 1982, ele assume o Programa Especial de Desenvolvimento
na Região do Lago de Sobradinho, conhecido como o Segundo
Projeto Sobradinho. Seu surgimento vem após a Chesf encerrar a
primeira inciativa e passá-la para as mãos do executivo baiano.
O programa da CAR é divido em dois subprojetos. Um é o
de Desenvolvimento da Pesca. O outro é o de Organização da
Produção Agropecuária na Borda do Lago de Sobradinho. Essa
segunda linha de atuação abriga diversos objetivos menores, como
a organização dos agricultores, a construção de estradas vicinais
e a promoção de saúde e saneamento. E, ao contrário do projeto
homônimo coordenado pela Chesf e pela Eletrobras, esse já nasce
com a intenção de envolver as comunidades, desde o planejamento
até a execução das políticas públicas. Para isso, busca criar e fortalecer as associações na borda do lago.
É dessa forma que uma ação da CAR em conjunto com a associação dos moradores de Vazio das Águas leva à instalação do
poço artesiano. A comunidade já cresceu em relação ao tamanho
de quase dez anos antes, mas a água que sai debaixo da terra con144

VAZIO DAS ÁGUAS

segue chegar às residências. Mesmo assim, ainda não é suficiente
para todas as atividades domésticas nem para todos os habitantes
do lugar.
4
- Ô, Xingó! Corre aqui que o caminhão já tá na esquina! Esqueceu que hoje é quarta? - Grita Itaparica, parada na porta de casa.
Xingó vem do muro e passa pelo corredor que ladeia a casa.
- Pra que essa pressa, mulher? Eles deixam aqui, não precisa eu
parar meu serviço lá dentro não.
- É bom botar logo pra dentro. E às vezes pode acontecer de
derramar uma água, sei lá! - Bate a palma de uma mão contra a
outra, impaciente. - Home, pare de reclamar e pegue logo esse negócio. Depois você volta pra o que for que tiver fazendo lá dentro.
- Espera pelo menos o caminhão parar aqui, né, mulher?
- Ele já tá chegando. E não vai parar não, você sabe que eles
não param. Tem muita casa pra atender e você sabe que eles são
apressados.
- Parar é só modo de dizer.
- Deixe de conversa, homem! Pegou o dinheiro?
- Tá comigo, se preocupe não.
O caminhão passa pela porta. Um homem pega um tambor de
200 litros e o coloca em frente a Itaparica. Xingó lhe entrega o pagamento pelo serviço. O veículo parte para a próxima casa.
Com um pouco de dificuldade, Xingó leva a água para dentro
da residência. Itaparica o acompanha.
- É muita humilhação, viu? A pessoa entrar de um lado e sair
do outro naquela Prefeitura, pra depois eles virem aqui e deixarem
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esse pouquinho de água. E ainda ter que tirar o salarinho de comprar o de comer.
- Aí o caba sai daqui prali e a água já secou. Não dá pra quase
nada.
- É difícil, Xingó! Essa vida aqui, ói, é... - Itaparica para. Respira
fundo e olha através da janela. - É só de passagem. - Senta e começa a rir, como em busca de uma fuga de seus sentimentos mais tristes. - Nessas horas me vem mais forte a saudade do nosso lugar...
5
No quintal de casa, Jaguara observa sua criação de galinhas. A
assembleia que o elegeu como o novo presidente da Associação
de Moradores aconteceu há pouco tempo. A esposa se aproxima.
- Fazendo o quê, Jaguara?
- Tô aqui pensando nos carneiros lá da roça.
- Ô homem, então tu tava falando sério quando disse que ia
vender as ovelhas?
- Tava! E não mudo de ideia não! - Ratifica. - Eu vou vender
os bicho e vou fazer o projeto político pra trazer essa água pra cá.
- E quanto que o homem vai dar?
- Nós acertamo seis conto pelos carneiro.
- Será mesmo que esse é o único jeito, Jaguara? Não dá pra fazer
isso de outra forma não?
- Dá não, mulher. Mas eu vou gastar meu dinheiro satisfeito.
Antes tirar do meu bolso pra gente ter água em casa do que gastar
toda vida comprando de pipa e tambor.
- É, vendo por esse lado...
A mulher de Jaguara olha para cima. O céu turvo e o vento
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constante trazem uma sensação gostosa de notícia boa. Uma galinha passa correndo ao seu lado. O susto quase a derruba.
- Cuidado aí! Num caia não! - Brinca o marido.
- Mas vem cá... Será mesmo que a Associação vai conseguir,
Jaguara?
- Olhe, parece que vai sair um pacote pra mais de trinta comunidade aqui de Sento-Sé. A gente fazendo esse projeto, lutando,
brigando, aí adquire. Tem que ter luita, entendeu? Mas eu tô confiante.
Alguns chuviscos começam a cair. As gotas tornam-se mais pesadas e, quase de repente, vira uma chuva forte.
- Eita, Jaguara! Tem que botar o cano na cisterna! - Lembra a
mulher.
- É mesmo, né?
Jaguara se reaproxima da casa. Puxa um cano ligado ao sistema
de calhas do telhado. Vai até a cisterna, feita de placa de cimento,
e o conecta com um orifício na tampa. A água da chuva começa a
escorrer para o interior.
- Pronto, agora você pode ficar tranquila, que a gente não vai
perder nenhuma gota! – Fala, sorrindo.
A cisterna da casa de Jaguara foi uma das primeiras a chegar a
Vazio das Águas. Com capacidade de 16 mil litros, sua construção
veio de uma iniciativa da Diocese de Juazeiro, ainda liderada pelo
bispo Dom José Rodrigues.
A atuação da Diocese junto às comunidades da região de Sobradinho passou por modificações ao longo do tempo. No início,
esteve voltada principalmente para a articulação das populações na
defesa dos direitos violados pela construção da barragem, sendo a
Comissão Pastoral da Terra um órgão importante nessa luta. Aos
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poucos, porém, as atenções se voltaram para outro objetivo: o de
construir, com os moradores, uma existência viável e de qualidade
em meio ao clima semiárido.
Por isso, a partir de 1990, o bispo e a Diocese começam a buscar estratégias que driblem a falta de água nas comunidades. É nesse ano que nasce o Instituto Regional da Pequena Agropecuária
Apropriada, conhecido como Irpaa, do qual Dom José Rodrigues
foi o primeiro presidente. O Irpaa assume, então, a missão de disseminar as técnicas de produção apropriada ao Semiárido, iniciando um levantamento das diferentes maneiras como as populações
rurais armazenam a água da chuva.
Após a realização de pesquisas, chega-se à conclusão de que a
melhor forma de armazenar essa água é através das cisternas de
placa de cimento. Elas são fechadas e seu formato arredondado
reduz o aparecimento de rachaduras, além de exigirem um baixo
investimento e de serem facilmente replicadas. Surge, assim, o carro-chefe da Diocese em sua busca por políticas de acesso à agua
pelas comunidades rurais.
A primeira campanha encabeçada pela Igreja em Juazeiro foi a
“Adote uma cisterna – até 2004 nenhuma família sem água”. Embora consiga mobilizar as comunidades e atrair alguns recursos,
essa iniciativa não é suficiente para atender a todas as famílias nas
comunidades. Jaguara, por exemplo, é um dos poucos em Vazio
das Águas a conseguir seu reservatório.
Até que, no início dos anos 2000, a Articulação do Semiárido
Brasileiro (ASA-Brasil), à qual o Irpaa é filiado, elabora um projeto
com objetivo de alcançar todo o Semiárido. É o Programa Um
Milhão de Cisternas Rurais (P1MC). Para tirá-lo do papel, a ASA
firma convênios com diferentes instituições públicas e privadas.
Desse modo, o Ministério do Meio Ambiente financia a construção de 500 cisternas; a Agência Nacional de Águas, de 12.400 reservatórios; enquanto a Federação Brasileira de Bancos custeia o
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atendimento a 10.000 famílias. Posteriormente, o Governo Federal
inclui o P1MC nas ações do Programa Fome Zero e, em seguida,
da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Somente assim, então, para novas cisternas chegarem a Vazio
das Águas. Primeiro, são destinados 130 reservatórios de placa
de cimento à comunidade. Aos poucos, outras famílias ganham
a oportunidade de armazenar a água da chuva no quintal de casa.
Em um período de aproximadamente quinze anos, a maioria das
casas e até as roças de sequeiro passarão a ter, pelo menos, uma
cisterna.
6
As roupas sujas foram se acumulando durante a semana, até
que vem o dia de Ilha Solteira lavá-las. Ela junta os vestidos, blusas,
calças, saias e peças íntimas em uma mesma trouxa. Um sabão e
um amaciante também vão misturados. Com o embrulho sobre a
cabeça, Ilha Solteira sai de casa.
Encontra com algumas vizinhas e, juntas, pegam o caminho do
riacho. O sol parece estar cada dia mais forte. Pesada, a trouxa
pressiona o pescoço e os ombros e ameaça desequilibrar o corpo, mas Ilha Solteira já está mais que acostumada. Desde que veio
do Serrote, segue os mesmos passos para lavar as roupas. Nem a
água do poço dá conta de livrá-la da caminhada. Quando chega à
sua torneira, o que só acontece após uma bomba ser acionada, ela
prefere utilizá-la para beber e para cozinhar. Além disso, como a
comunidade cresceu para mais de duzentas famílias, a vazão do
reservatório diminuiu.
As mulheres chegam à beira do riacho. Dirigem-se a um trecho
onde não faltam pedras para apoiar as trouxas ou para esfregar a
sujeira com o sabão.
- Ê, menina, isso aqui vai demorar, viu? - Fala uma das lavadei149

JOÃO PEDRO RAMALHO MARTINS

ras.
Ilha Solteira ri.
- Ô! Me conte uma novidade!
- Aí você já quer demais! - Diz outra mulher. As demais acham
graça.
Uma a uma, as peças de roupa são lavadas e enxaguadas. O céu
alterna entre nublado e ensolarado, nublado e ensolarado, nublado
e ensolarado. Em determinada hora, ouve-se um barulho de moto
se aproximando.
- Huuuum, alguém vai voltar de carona pra casa hoje! - Brinca
a mais jovem, quando percebe que o veículo vem em direção ao
grupo.
- Terminou, mãe? - Pergunta o motoqueiro ao chegar ao riacho.
- Terminei, meu filho! Só falta enxugar, mas a gente bota no
varal em casa. - Responde uma senhora.
- Então arruma aí logo as coisas pra eu levar a senhora.
A senhora junta, em um cesto, as vestes recém lavadas e sobe
na garupa da moto. As outras mulheres, porém, precisam esperar
suas roupas secarem, estendidas sobre pedras e galhos de árvores.
O sol atinge a altura das cinco da tarde. Enfim, as peças estão
secas. As mulheres reúnem as roupas novamente em trouxas, colocam na cabeça e pegam o caminho de volta.
Ilha Solteira entra em casa já com o céu alaranjado. Joga a trouxa com as roupas sobre sua cama. Vai até a cozinha, bebe um copo
da água bombeada do poço. Volta para a sala. Liga a televisão. A
novela da tarde acaba de começar. Deita no sofá, põe a cabeça sobre uma almofada pequena. Ave Maria, que cansaço. É melhor assistir
uma novela, esticar as pernas... Se esse bar abrir, vai ser só lá pra mais tarde.
Nessa noite, porém, o bar não será aberto. Antes de o folhetim
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chegar ao intervalo, Ilha Solteira pega no sono.
7
A sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, está tomada de gente. São
alguns moradores de Vazio das Águas que saíram da comunidade
de manhãzinha, bem cedo, com destino a Petrolina. Estão acompanhados de outros militantes do MAB na região. Já é quase meio-dia, mas ainda não foram atendidos.
- Eu quero saber até que horas vão ficar enrolando nós aqui... Reclama Itapebi, em um tom de voz baixo.
Ao seu lado, Itumbiara responde.
- Eles não disseram que iam receber a gente hoje? Então eles
têm que cumprir a palavra deles.
- Mas eu mesmo não ficaria surpresa se mandassem embora. Diz Ilha Solteira.
- Ou então vão chamar pra reunião e dar alguma desculpa pra
adiar esse projeto. - Sentada, Itaipu descruza as pernas. - Igual fizeram das outras vezes todas.
- E vocês já tão desistindo antes mesmo de saber das coisas? Pergunta Jaguara.
- Nãm! Ninguém falou em desistir não! - Ilha Solteira retruca. A gente só tá sendo realista. Ou vai dizer que não é capaz disso que
foi dito aqui se tornar verdade?
- Pode ser como pode não ser, nós tem que esperar.
- Deus me livre de desistir dessa água! Só Jesus sabe o quanto
eu espero por ela esses ano tudo. - Enquanto fala, Itapebi eleva as
mãos acima de sua cabeça.
- Nós não tá aqui? Então pronto! Nós veio pra cá e nós vamo
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pra beira de estrada de novo, se for preciso. - Garante Itumbiara.
- E a gente vai ficar do lado de vocês o tempo que precisar. Essa
luta é de todos nós. - Afirma a dirigente regional do MAB.
- Ô, Jaguara! Você me conhece há trinta e cinco anos. E você,
moça, já me viu tempo suficiente pra saber também. Enquanto eu
ainda puder, eu tô firme nos movimentos. Sabe por quê? Porque eu
enxergo bem como tá a minha vida e eu sei o que eu posso fazer
pra melhorar. - Assegura Itaipu.
Uma mulher, vestida em roupa social, se aproxima.
- Então, minha gente... Hoje o dia esteve muito corrido e, infelizmente, não vai ser possível atender vocês agora.
- Então a senhora volte lá e avise para os seus chefes que a gente
só sai daqui quando eles vierem falar com a gente. - Diz Itaipu sem
titubear.
- É. E pode falar que nós já tá cansado de enrolarem a gente e
que nós também já tamo de mala pronta pra Brasília. Que se isso
não se resolver aqui, nós vamo bater é com o povo de lá! Mas não
vamo voltar atrás! - Afirma Jaguara.
- Tudo bem. Se é assim que vocês querem...
A secretária dá meia volta e retorna para a sala da direção. Jaguara fala um pouco alto, quase que para os funcionários ouvirem.
- Tão pensando que só porque nós é de interior que nós é fraco?
Nós não é fraco não!
8
Itapebi põe a mão sobre as sobrancelhas, protegendo os olhos
do sol. Força a vista, tentando enxergar algo na direção do rio. Suas
águas já não chegam mais tão perto da roça da família como chegavam alguns anos antes. Coitado do São Francisco... Num tem água...
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Um garoto de quase dez anos desponta no horizonte. Vem correndo até Itapebi.
- Ô, menino! Cadê teu avô que não voltou ainda?
- Ele já tá chegando. Vó, se a senhora visse! Nós quase não acha
a ovelha.
- E ela tava onde?
- Foi caçar água na beira do lago, andou, andou e acabou se
atolando.
- E foi? Mas tu sabe se ela comeu canudo?
- Iiih... Isso aí eu num sei de certeza. Eu acho que não, mas a
senhora pergunte ao vô.
O marido de Itapebi alcança os dois. Em seus braços, uma ovelha lamenta sua condição em berros tristes. Metade de seu corpo
está marrom, assim como os braços e as pernas do homem que a
carrega.
- Foi difícil de pegar, viu, Itapebi! Mas essa danada aqui vai voltar pro rebanho.
- A bichinha tá é com sede... Inclusive, cadê esse homem? Já era
pra ele ter vindo hoje.
- O do pipa, vó?
- Ele mesmo, meu filho.
- Num fique de agoniação não, mulher, que já, já ele vem. - Fala
o marido, após devolver a ovelha desgarrada ao cercado.
- Vó, a senhora paga quanto a ele, hein? Meu colega tava dizendo que a mãe dele gasta um dinheirão comprando pipa.
- Ih, meu filho, aqui a gente só paga mesmo o preço do óleo do
carro. Mas é porque o rapaz tem consciência, né?
- Ele sabe da nossa dificuldade. - Comenta o avô. - Também já
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passou por coisa parecida antes de ganhar dinheiro com esse pipa.
- Graças a Deus, viu, que nós ainda tem esse homem pra ajudar.
Que mesmo quando tamo sem poder pagar, ele vem mesmo assim.
O menino aponta para a entrada da roça.
- Ali não é ele?
- Óia! Falamo tanto que o homem apareceu. - Itapebi solta um
curto riso.
O marido vai até a cancela e abre a passagem para o carro-pipa.
O motorista acena ao passar com o veículo ao lado de Itapebi e de
seu neto. Para próximo ao cercado onde estão as ovelhas.
- O senhor não morre mais. - Diz o menino.
- É o quê? - Pergunta, confuso, o homem do pipa.
- Nada! Brincadeira dele. Tudo bem com o senhor? - Cumprimenta Itapebi.
- Tudo! Já pode encher aqui?
- Fique à vontade. - Autoriza o patriarca.
O motorista puxa uma mangueira da carroceria do veículo e
aponta para um barreiro cavado ao lado do criatório dos bichos. A
água enche todo o buraco.
- Aqui o seu dinheiro. - Entrega Itapebi. - Tudo resolvido?
- Tudo certo. Qualquer coisa, a senhora sabe, estamos às ordens.
Ele entra no carro e parte novamente. O marido de Itapebi abre
a porta do cercado. As ovelhas correm em direção ao barreiro, alvoroçadas na expectativa para matar a sede.
- Engraçado, né, vó? A roça na beira do rio e a gente tem que
comprar água pras ovelha beber.
- Ah, meu filho... Com esse rio ficando seco e o risco dos bicho
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comer o que não deve, é o que resta fazer. Mas isso que esses animais passam a gente já passa, ó, há muuuito tempo... E enquanto
nós não tiver a água, ainda vamo gastar pra comprar pipa e tambor.
Pelo menos vai ser mais rápido, agora que a Codevasf liberou.
- E quando é que vai chegar?
- Se Deus ajudar, ainda esse ano. - Itapebi segura a mão do neto
e olha para o céu. - Ainda esse ano...
9
A família de Machadinho está reunida na casinha de taipa da
roça de sequeiro. Um carneiro, abatido da criação alguns dias antes,
é assado em uma pequena churrasqueira colocada no quintal. O
filho mais velho e o enteado cuidam da carne. A mulher e a filha
conversam, sentadas na cozinha, onde cozinham o almoço. Nem
todos os netos vieram dessa vez, apenas três jovens, no momento
ocupados com seus celulares. De um sofá recém transferido para a
sombra de uma algaroba nascida no quintal, Machadinho permanece atento a tudo.
- Pai! A gente já pode almoçar! - Avisa o filho.
- Ah. Tô indo.
Machadinho se levanta do assento. As costas curvadas apontam
para o peso do tempo e a dedicação ao trabalho em seus oitenta
e tantos anos de vida. A mais nova idade, inclusive, é o motivo da
reunião familiar.
Senta-se à cabeceira da mesa. As panelas estão dispostas uma ao
lado da outra, com arroz, feijão, farofa e a travessa onde foi colocada a carne. A filha puxa um animado canto de parabéns. Depois,
faz um rápido discurso.
- Pai, eu só queria dizer que o senhor é um exemplo pra todos
nós. De trabalho, força, dedicação. Obrigada por tudo o que o se155
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nhor fez pela família!
Machadinho fica um pouco sem graça, mas responde à homenagem.
- Eu só fiz o que tive que fazer. Criar meus filhos, cuidar de
minha mulher, cuidar de minha roça. Só isso.
- Mas já foi muito mais do que o que a gente merece. - Diz o
filho.
Após o almoço, Machadinho e a mulher caminham para o quintal. Sentam-se no sofá.
- Ê, Machadinho... Eu tava aqui pensando esses dias. Tu lembra
qual foi a última vez que plantamo mandioca?
- Ih... Lembro não. Mas como é que lembra? Nunca mais choveu direito pra poder plantar. Aliás, tá difícil de plantar é qualquer
coisa nesse lugar. Você anda e vê as roça tudo vazia. A seca aumentando... O lago mais baixo...
- Falando nisso, sabe o que eu ouvi dizer? Que tá dando pra ver
o Boqueirão.
- Eu ouvi uma conversa dessa também.
Da cozinha, o enteado desmente.
- Tá não, mãe! As águas ainda tão cobrindo tudo.
- Ah... - A mulher de Machadinho não esconde a frustração. Será que ainda vamo voltar a fazer nossa farinha? Tão ruim pagar
por uma coisa que antigamente a gente mesmo fazia.
- Num sei... Ao menos nós tem a aposentadoria, fica mais tranquilo. Consegue comprar.
- Ah, isso é verdade. Mas eu só queria que voltasse a chover que
nem em outros tempos.
- Eu também. Mas nós não tem esse poder, infelizmente. Por
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isso que eu prefiro ficar no meu cantinho, labutando com o que eu
posso. Se chover, eu planto uma melancia. Se não, também num
me preocupo. Tô meio cego de um olho, tô corcunda, mas tô vivo,
trabalhando. E aí não tem como dizer que minha vida tá ruim, né?
- Tem não, Machadinho.
A mulher ri. Dá um tapinha no braço do esposo e encosta a
cabeça no seu ombro. O vento balança as folhas da algaroba e refresca o sorriso do casal.
10
Em um canto do quintal da casa de Itapebi, uma mangueira foi
acoplada a uma torneira de alumínio. A matriarca se agacha e gira
a parte de cima. Na outra ponta do material de plástico, a água
começa a jorrar.
Itapebi pega a mangueira e, com ela, anda até um canteiro. Começa a regar uma muda de bananeira.
Jaguara e Itaipu chegam à casa e vão direto ao quintal.
- Ô mulher! Já fomos entrando! - Anuncia Itaipu. Ao alcançar
Itapebi, ela se abaixa e acaricia o pequeno pé de banana. - Eu vim
aqui só pra ter certeza do que me disseram.
- Eu contei pra ela que você tinha plantado uma muda e ela não
quis acreditar. - Fala Jaguara, rindo da situação.
- Não que eu não quis, é que eu queria enxergar com meus
próprios olhos.
- É, minha irmã! Quero ver agora o povo criticar que em Vazio
das Águas não tem um pé de fruta! - Diz Itapebi, enquanto desliga
a torneira. - Agora que aqui tem água pra molhar as plantas, aí eles
vão ver. Vai ser bananeira, mangueira, laranjeira, tudo o que tiver
direito.
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Jaguara mexe sua cabeça em concordância. Lembra das muitas
reuniões com a Codevasf, da pressão e insistência por parte dos
moradores, junto com o MAB; enfim, de todos os esforços empreendidos para que seu primeiro sonho se tornasse possível. No
final de 2015, as famílias de Vazio das Águas passam a ter o tão
aguardado abastecimento de água.
- Diga aí se não valeu a pena o sacrifício? Tirar do meu dinheiro,
passar dia em estrada, ir pra Petrolina...
- Valeu! Essa, Jaguara, foi a maior bênção que nós recebemos,
do dia que nos mudamos pra cá até agora. - Itaipu fecha as mãos,
como em um agradecimento aos céus. - Só não digo que tô cem
por cento feliz porque o rio não está bem, não é?
- Nem fale... Tamo sofrendo até hoje com as ovelha lá na roça.
- Conta Itapebi.
- As águas desertadas. A vazão muito baixa... Fico muito triste
quando vejo isso. - Lamenta Itaipu.
- Mas tá vindo chuva, né não? Ele vai melhorar. - Fala Jaguara,
esperançoso.
- Eu tenho essa fé, no Divino Pai Eterno, que Ele vai eliminar
este problema. A partir de quando chover.
Itapebi fecha as mãos, como em um pedido aos céus.
- Deus te ouça, minha irmã. Deus te ouça.
11
Itaparica caminha de um lado para o outro da casa. Vai à cozinha, pega algumas frutas. Caminha para o quarto, coloca numa
bolsa. Anda até a sala, confere se as varas estão íntegras. Na estante, apanha uma caixinha com alguns anzóis. Volta ao quarto, abre
o zíper do bolso da frente e a guarda. Traz a bolsa de novo para a
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sala.
- Onde que eu tava com a cabeça pra ir esquecendo logo os
anzóis! - Em reprovação a si mesma, dá um tapa na testa.
- Mulher, fique mais tranquila. Sente aí. - Recomenda o marido.
- Ói, Xingó, você só tá calmo porque você não vai. Aliás, você
ainda não me convenceu por que não quer ir.
- Ô, mulher, tô cansado... Passei o dia todo trabalhando na roça
ontem. E você mesma não disse que a canoa do homem só cabe
duas pessoas? Uma com certeza é ele.
- Hum! Só por isso mesmo. Eu, também, não sou ninguém pra
lhe obrigar a nada. Você ia se quisesse. Mas que vai se arrepender,
você vai.
ta.

- Ô de casa! Dona Itaparica! - Uma voz masculina chama à por- Aí, o homem chegou. - Observa Xingó.

- Deixa eu conferir se tá tudo aqui. Comida, vara, anzol, isca...
Vou lá, Xingó. Cuidado aí com o menino.
- O menino já tem vinte anos, Itaparica. Vá em paz, mulher!
O casal se abraça e troca um tímido beijo na bochecha. Itaparica sai. O vizinho a espera no carro. A canoa está amarrada ao
bagageiro.
- E aí, a senhora tá pronta?
- O quê? Eu tive pronta a minha vida toda! - Solta uma gargalhada.
- Então entra aí no carro que já é mais de sete horas! Se nós
demorar, não vai nem ter graça.
Itaparica dá a volta, abre a porta e senta no banco do carona. O
veículo parte, com despedidas de Xingó na porta de casa.
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- Olhe, dona Itaparica, eu confesso que ainda duvidei da senhora, viu? Mas andei lá essa semana e vi. O lugar tá raso mesmo.
Um sorriso largo se abre no rosto da mulher. Seus olhos brilham.
- Eu num disse! Eu só falo a verdade, rapaz!
Os dois riem. O carro pega a pista de asfalto na saída de Vazio
das Águas. Caminha no sentido de Sento-Sé.
Admirando a paisagem que passa pela janela, Itaparica faz uma
pequena oração. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Será que lá está
como nos sonhos? Será que tá como antes? Não sei, mas peço que o Senhor
tome de conta de nós.
O veículo ainda percorre uma longa estrada de terra, instável,
turbulenta. Chega, afinal, a um lugar próximo à borda do lago. Um
trecho cheio de lama denuncia a diminuição do volume de água.
Ao longe, é possível ver pequenos pontos emergindo das águas.
Trata-se de uma parte do que, um dia, foi o Serrote.
Essa é, talvez, a única coisa boa que a estiagem recente proporcionou. Itaparica pode, enfim, pescar novamente no local onde
morou anos atrás. Um lugar, ao mesmo tempo, familiar e inesperado, feito de passado e presente, de lembranças e do agora. Como é
a sua própria vida e a de todos aqueles que enfrentaram o deslocamento por força da barragem.
Talvez os peixes não sejam os mesmos de antes. Talvez nem
consigam capturar muita pesca. Mesmo assim, será possível reviver, um pouquinho que seja, a rotina que outrora tivera. De fato,
não dá mais para voltar à antiga casa. Porém, a memória do que
foram seus dias é o que de mais importante ainda resta a Itaparica.
De outra forma, a vida em Vazio das Águas não valeria a pena.
O céu com algumas nuvens e uma brisa fresca ajudam a tornar
o tempo e o momento mais agradáveis. Embarcação pronta na bei160
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ra do lago, a dupla se acomoda. Remos nas mãos do canoeiro, vara
nas mãos da pescadora. Respiram fundo. Com o coração pulsando
em ritmo frenético, olhar triplamente atento, devorando cada novo
centímetro desbravado pela canoa, Itaparica parte ao encontro das
memórias descobertas pelo Velho Chico.
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O choro esganiçado de um bebê rompe o silêncio da noite em
Vazio das Águas. Uma das moradoras acaba de parir. Desprevenido pelo horário prematuro da chegada, o marido não teve tempo
nem de arranjar o carro do vizinho para ir à maternidade de Juazeiro. A menininha tratou de vir ao mundo em sua própria casa.
Seus pais são filhos de alguns dos primeiros moradores da comunidade. A menina é, portanto, da terceira geração vivente no
local. Provavelmente, irá crescer e estudar na escola do descampado. Depois, terá que cursar o Ensino Médio e, quem sabe, uma
faculdade em Juazeiro ou Petrolina. Se não trabalhar na roça com a
família, precisará de um emprego em outra cidade.
Durante todos os anos em que morar em Vazio das Águas, ouvirá dos avós sobre o tempo em que viviam à beira do rio. Reconhecerá as dificuldades presentes na comunidade. Porém, diferente
dos mais velhos, terá familiaridade com novas tecnologias. Seus
olhos, nem que apenas através das telas, vislumbrarão novos mundos. Quem sabe floresça o desejo de sair de casa por aí afora. Ou,
para surpresa ainda maior de seus parentes, talvez venha a gostar
do lugar onde nasceu, cresceu, fez amigos, entendeu-se gente e, se
desejado, formou uma nova família.
Como o tempo não poupa a ninguém neste mundo, um dia ele
terá levado todos os pioneiros da comunidade. Pouco a pouco,
também levará seus filhos. Meio que de repente, os netos se tor163
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narão os mais velhos moradores. E também terão gerado novas
proles, que colocarão no mundo outros descendentes.
Mas, se a história da comunidade começou antes da chegada de
seus primeiros habitantes, o que será contado para as futuras gerações? Ou melhor, se os mais velhos retornam às suas lembranças,
dia após dia, e isso torna o lugar possível de se viver, que significado ele terá para seus netos, bisnetos, tataranetos?
Enfim, em um novo amanhã, o que será de Vazio das Águas?
Talvez, a isso, nem mesmo o tempo tenha uma única resposta.
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