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O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que 

não seja! que situado sertão é por os campos-gerais 

a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras 

altas, demais do Urucúia. Toleima. Para os de 

Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito 

sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se 

divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde 

um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com 

casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-

jesus, arredado do arrocho de autoridade. O 

urucúia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que 

na beira dele, tudo dá ― fazendões de fazendas, 

almargem de vargens de bom render, as vazantes; 

culturas que vão de mata em mata, madeiras de 

grossura, até ainda virgens dessas lá há. O gerais 

corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. 

Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: 

pão ou pães, é questão de opiniães...O sertão está 

em toda a parte. 

João Guimarães Rosa  



 
 

Resumo 

O município de Correntina, localizado no Oeste Baiano, passou por diversas mudanças nas 

décadas de 1970 e 1980 em decorrência do avanço da “fronteira” agrícola, tornando-se um dos 

municípios “produtores” de monocultivos. As condições hidrológicas proporcionadas pelo 

bioma Cerrado, predominante em toda a região, favoreceram a expansão de fazendas que fazem 

o uso de pivôs de irrigação, ferramenta estranha aos modos tradicionais utilizados por 

camponeses e ribeirinhos do Vale do Arrojado. Essas “novas” ferramentas e técnicas utilizadas 

pelo agronegócio, que envolvem alto uso de tecnologia, passam a destoar dos costumes e 

práticas tradicionais realizadas pelas populações geraizeiras durante gerações, contribuindo 

significativamente para o desencadeamento de conflitos que envolvessem os recursos naturais 

da região, protagonizados, sobretudo, por camponeses/ribeirinhos e fazendas do agronegócio.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conflito pela água; Correntina; Igarashi; Vale do Arrojado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 
The county of Correntina, west of Baiano territory, has been through many changes in the 1970 

and 1980 decades due to the advance of agricultural "borderlands ", becoming one of the 

counties that products monoculture. The hydrological conditions offered by the predominant 

biome of the region, the Cerrado, favored the growth of center-pivot irrigation farms, a 

technique largely unknown to traditional methods used by peasants and ribeirinhos (people 

who live by and whose income is often related to the river) from the Vale do Arrojado region. 

These "new" tools and methods used by agribusiness, which requires high use of technology, 

start to clash with culture and traditional practices performed by the populations of geraizeiras 

through generations, which contributes significantly to the development of conflicts involving 

natural resources across the region – lead, primarily, by peasants and ribeirinhos and 

agribusiness farms. 

 

KEY-WORDS: Water conflict; Correntina; Igarashi; Vale do Arrojado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região do Oeste baiano sofreu profundas mudanças no final da década de 1970 e 

início da década de 1980 com a migração “sulista” e o crescimento de atividades agrícolas, 

sobretudo, com as produções de soja e milho (HAESBAERT, 1997, p. 21). Essa região é 

considerada uma das principais regiões econômicas da Bahia, havendo ali uma alta circulação 

de capital nacional e internacional ligado ao setor agroexportador. O Oeste baiano está inserido 

hoje na região delimitada e nomeada de MATOPIBA, acrônimo que engloba os municípios do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A delimitação desta região foi realizada em 2015 pelo 

Grupo de Inteligência Territorial Estratégica – GITE, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA, por considerar a região como destaque para produção de 

commodities e, portanto, uma possível “última fronteira agrícola”.  

Todo esse avanço não se deu, porém, sem incentivos do Estado. Na década 1970, 

no Brasil, são criados grandes projetos de integração, colonização e desenvolvimento do 

Cerrado1, tais políticas e programas acabaram por orientar e incentivar a produção da soja como 

a principal cultura agrícola a ser produzida, o que resulta em deslocamentos de agricultores de 

outros estados para as regiões do Cerrado a fim de desenvolvê-las economicamente e ocupá-

las, tendo sido criadas empresas, cooperativas e inclusive municípios, a exemplo de Luís 

Eduardo Magalhães e, como demonstrarei ao longo do presente texto, a possível emancipação 

de Rosário, distrito do município de Correntina.  

Ademais, ao longo das décadas posteriores depois da criação de políticas e 

programas institucionais pelo Estado, o Oeste Baiano se tornou uma região atrativa aos grandes 

agronegociantes2 e se destaca pela alta produtividade de commodities, principalmente de 

algodão e soja, e por estar em ascensão econômica. O desenvolvimento do setor agroexportador 

nessa região contribuiu para a criação de associações, tais como a Associação Baiana dos 

Produtores de Algodão e a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, duas associações 

de grande importância naquela região que influenciam diretamente na política, economia e 

produção do espaço agrícola e urbano, sendo redes de poder inerentes ao agronegócio (ELIAS, 

2015, p. 34). É a partir da compra e venda de terras que a região do Cerrado baiano passa, então, 

 
1 Os de maior importância foram os Programas de Desenvolvimento dos Cerrados – POLOCENTRO, em 1975, e 

o de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER, em 1979. 
2 Opto aqui pelo termo agronegociantes utilizado pelo geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves em seu texto 

“Pivôs da discórida: a digna raiva”. Adoto esse termo sobretudo por entender que o termo produtor não é o melhor 

a ser utilizado, ao passo de que os camponeses também são produtores, assim, o termo agronegociantes insere a 

lógica de negócios, que é o eixo pelo qual são desenvolvidas as atividades do ramo agroexportador. 



13 
 

a se expandir e se tornar atrativa para aqueles que estavam em busca de melhores condições 

para a produção agrícola. 

A partir da ocupação do Cerrado, os preços das terras aumentaram 

exponencialmente e a especulação imobiliária começou a se fazer presente na região do Oeste 

baiano através de vendas de loteamentos e construções de condomínios que alteraram de modo 

significativo a paisagem de algumas cidades, bem como sua sociabilidade (ALVES, 2015). As 

cidades que estão circunscritas nas atividades do agronegócio passam então a desenvolver 

serviços especializados para atender às demandas do setor, gerando desse modo a urbanização 

dessas cidades e o desenvolvimento de um consumo produtivo (ibdem).  

Diferente de cidades como Barreiras e Luís Eduardo Magalhães que concentram 

um alto comércio no centro da cidade para as atividades do agronegócio, a cidade de Correntina 

não possui em seu centro comercial estabelecimentos de venda de materiais, máquinas agrícolas 

ou insumos que sejam voltados para o agronegócio local. Todo o suporte comercial oferecido 

às fazendas está localizado no distrito de Rosário - em Correntina - e na cidade de Posse, em 

Goiás, as duas estão a 200km e 230km da sede do município de Correntina, respectivamente.  

Além de a região ser conhecida pela produção exitosa economicamente das culturas 

agrícolas acimas descritas, outro elemento central é o seu grande sistema hidrológico, 

fundamental para a retroalimentação de importantes rios, a exemplo do Rio São Francisco, 

abastecido pelos rios que nascem no Oeste Baiano. Esse fator se tornou indispensável para o 

funcionamento das atividades econômicas ali postas e, pode-se dizer, estratégica para o setor 

do agronegócio em geral na região. 

Entretanto, se por um lado essa “disponibilidade hídrica” se faz essencial para o 

funcionamento do agronegócio local e indispensável para a produção de monoculturas irrigadas 

por pivôs centrais – que indica um status com alto valor social dentro das relações sociais do 

lugar - as comunidades rurais locais possuem uma relação de reciprocidade com os rios e 

córregos vistos não somente como fontes que garantem a sobrevivência, mas também a partir 

de uma ótica subjetiva, moral e, até mesmo, espiritual. Porto-Gonçalves e Chagas (2018), 

colocam que todo o histórico de ocupação dessa região carrega a expertise a respeito das águas, 

do comportamento de cada córrego, rio e riacho por parte dessas comunidades. 

Quando, a partir dos processos “modernos” de desenvolvimento, as relações 

tradicionais baseadas numa moral camponesa e fundadas na economia familiar, que concebem 

a terra e todo o seu sistema a partir de uma visão não-mercadológica, mas carregada de valor 

social e simbólico, em última instância, enquanto patrimônio da família (WOORTMANN, 
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1990), são violadas ou ameaçadas, são radicalmente alteradas as relações sociais no espaço, o 

que gera conflitos sociais que podem envolver as mais variadas formas de ação e violência. 

No caso dos conflitos ocorridos na Bacia do Rio Corrente, especificamente em 

Correntina, o entendimento acerca das disputas sociais colocadas a partir das alterações 

ocorridas nos rios da região, não podem ser compreendidos quando se entende o conflito 

somente sob à ótica da água, visto que o próprio uso da terra incide, necessariamente, sobre o 

uso da água e vice-versa, esses dois elementos como parte de um sistema metabólico são 

indissociáveis para a compreensão dos conflitos que, aparentemente, dizem respeito apenas ao 

recursos hídrico, constituem-se, portanto como um problema que extrapola o uso e acesso aos 

rios (PORTO-GONÇALVES e CHAGAS, 2018). 

Ao considerar os conflitos fundiários que envolvem, principalmente, a população 

camponesa e ribeirinha, bem como a apropriação dos recursos naturais, as mudanças 

socioculturais, produtivas e tecnológicas incursas desde a década de 1970, esta pesquisa se 

debruçou a analisar o conflito que resultou com o protesto concretizado na destruição dos 

equipamentos de uma fazenda do Grupo Igarashi, sendo essa ação, enfim, a expressão mais 

extrema no que diz respeito aos conflitos de apropriação da água e da terra na região. É 

importante destacar, pois, que embora a dissertação tenha como centralidade a questão da água, 

este conflito se coloca como algo muito maior, sendo a manifestação da disputa por território, 

que envolve água/terra/vida.  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa, consistiu na análise do conflito ocorrido na 

Fazenda Rio Claro no dia 02 de novembro de 2017. Para isso, foram recolhidos depoimentos 

através de entrevistas com atores sociais que estão circunscritos ao campo de luta popular pela 

terra e pela água no município de Correntina e que já experenciaram conflitos anteriores que 

envolviam a apropriação privada da água/terra. Assim, outro objetivo que se colocou foi o de 

se realizar um resgate histórico dos conflitos já ocorridos na região, bem como as formas de 

luta e de contestação acionadas pela população local para reverter situações de considerável 

desigualdade entre as partes envolvidas. Essa busca consistiu na análise dos exemplares do 

jornal “A foice” e no mapeamento de conflitos que ocorreram na da década de 1980 e das 

denúncias de trabalhadores rurais através do STR, além do uso de reportagens realizadas em 

Correntina no início do ano 2000 que abordavam a temática do secamento de córregos e riachos. 

Os conflitos posteriores, foram contextualizados a partir de relatos de pessoas que participaram 

ativamente dessas lutas.  

O outro objetivo presente na pesquisa, foi o de identificar a atuação de mediadores 

sociais que tiveram destacado papel no território de Correntina. Desse modo, também foi feita 
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a análise do jornal “A foice” e leituras bibliográficas específicas sobre a temática no Oeste 

Baiano a respeito da atuação de mediadores sociais no campo, esses elementos contribuíram 

para trazer à cena atores sociais que atuaram na região e que possuem, até hoje, influência na 

cidade. 

Outro importante objetivo da pesquisa, foi o de buscar e a analisar as narrativas de 

atores sociais implicados no conflito. A partir daí, além de entrevistas realizadas com 

camponeses e ribeirinhos, foi feito um mapeamento das entidades patronais mais atuantes e que 

se comportam como porta-vozes do “interesse público” na região, e que produziram, em algum 

grau, efeitos políticos após a ação na Fazenda. Selecionou-se jornais que veicularam as opiniões 

enunciadas de atores expoentes das ideias presentes no campo do agronegócio brasileiro e notas 

públicas publicadas por entidades representativas que saíram em defesa do setor.  

Exposto isto, os objetivos pretendidos consistiam em: 

- Recuperar o histórico de conflitos e de lutas já ocorridas no município 

relacionados à questão fundiária e hídrica; 

- Identificar e analisar os atores sociais e os processos de mobilização social e 

política que marcaram a história de Correntina; 

- Analisar os distintos discursos que emergiram a partir do protesto ocorrido na 

Fazenda Rio Claro, bem como a postura adotada por entidades patronais atuantes na região; 

- Analisar a atuação do Estado da Bahia e de seus órgãos no que se refere ao conflito 

e estratégias de ação desenvolvidas pelo agronegócio local; 

- Identificar os possíveis efeitos gerados pelo conflito e de que forma esses se 

expressam. 

 

Metodologia: a inserção no campo 

Considero importante, pois, descrever os caminhos que me trouxeram até aqui e 

que foram responsáveis pela construção do objeto de pesquisa. 

No início dessa trajetória, meu interesse principal era o de investigar a 

territorialização do agronegócio no Oeste Baiano, isto porque foi nesta localidade que se 

desenvolveu o cultivo de grandes monoculturas que propiciaram a construção das “redes de 

produção inerentes ao agronegócio” (ELIAS, 2015). Para esse fim, ainda com incertezas e 

dúvidas a respeito do “objeto” e dos recortes a serem feitos, realizei um mapeamento on line 

dos atores políticos da esfera estadual a fim de identificar os operadores políticos do 

agronegócio no Oeste Baiano que atuam na Assembleia Legislativa da Bahia. Desse modo, foi 

realizado um primeiro trabalho de campo exploratório em Salvador (BA) em fevereiro de 2019, 
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com o objetivo de realizar algumas entrevistas com os operadores políticos que implicam 

politicamente no agronegócio baiano. Nesse primeiro campo, que teve como primeira e segunda 

etapas a observação e as entrevistas gravadas, foram selecionados atores sociais das Secretarias 

de agricultura e Meio Ambiente que pudessem descrever como o trabalho da secretaria implica 

na região do Oeste Baiano através de programas e políticas. A partir do mapeamento realizado 

on line, de deputados e deputadas que operavam na ALBA políticas alinhadas ao setor 

agronegociante baiano, destaquei alguns gabinetes para realizar as entrevistas que enfocassem 

a questão mais política, embora eu tenha obtido respostas negativas por parte daqueles que 

produzem discursos que acionam a defesa e a “agitação política” a favor do setor. 

Ao término desse primeiro campo, eram diversos os caminhos que poderiam ser 

seguidos, havia uma vastidão de temas que eu poderia me aprofundar e que mereciam, de fato, 

explicações. O retorno do campo, me fez ter a certeza de que o caminho até ali percorrido, 

mesmo que de forma breve, estava certo por me despertar a curiosidade científica e a animação 

em realizar a pesquisa, embora tenha gerado também novas dúvidas e dificuldades para realizar 

os recortes necessários e tornar a pesquisa viável. No início desse trajeto, Beaud e Weber (2014) 

muito contribuíram para que eu pudesse entender a pesquisa como “reflexiva e crítica” e não 

me preocupar unicamente com os resultados. 

 

Pois fazer pesquisa de campo é ter vontade de se agarrar aos fatos, de discutir 

com os pesquisados, de compreender melhor os indivíduos e os processos 

sociais. Sem essa sede de descobrir, sem essa vontade de saber, quase que de 

destrinchar, o campo tornar-se uma formalidade, um exercício escolar, chato, 

sem interesse (BEAUD; WEBER, 2014, p. 15). 

 

Desse modo, a partir de elementos comuns que despontaram nas diversas 

entrevistas, decidimos delimitar geograficamente nosso local de estudo. Após à análise breve 

do material produzido nesse primeiro campo, pudemos identificar um “problema” a ser 

investigado e que carecia de explicações. Nesse momento, ainda se fazia presente muitas 

dúvidas e pouco recorte do objeto, mas tudo apontava que o caminho a ser escolhido era o de 

analisar o conflito pela água no município de Correntina, no estado da Bahia, que se destacou 

nas falas dos entrevistados como um caso extremo entre camponeses/ribeirinhos e uma fazenda 

do agronegócio em novembro de 2017. 

Com a delimitação do tema, foram feitas leituras que contribuíssem, primeiramente, 

para o entendimento das dinâmicas presentes no Oeste Baiano, que torna-se destino para 

migrantes sulistas na década de 1980 que saem da região Sul do Brasil em busca de terras 

baratas e realização de investimentos (OLIVEIRA e BÜHLER, 2016). No que tange à região 
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do estudo, não poderiam ser desconsideradas as contribuições de estudos que dizem respeito à 

fronteira, pensada a partir das designações de frente pioneira e frente de expansão, que marcou 

diversos debates entre antropólogos e geógrafos. O Oeste Baiano se destaca assim, como uma 

“nova fronteira” de investimentos e desenvolvimento da agricultura mecanizada, podendo ser 

considerada aqui como uma frente de expansão que aglutina novas relações sociais e a lógica 

propriamente capitalista (MARTINS, 1997).  

Entretanto, é também na fronteira que ocorre a intensa conflitividade entre as 

classes sociais; a violência que marca as relações de dominação; a junção do arcaico com o 

moderno, i.e, das relações mais exploratórias àquelas que são mediadas por avançadas 

tecnologias, por fim, o espaço da fronteira é o da alteridade mas também da formulação de 

ferramentas de luta (idem). 

Durante a realização da banca de qualificação em maio de 2019, foram apontadas 

possibilidades, recomendações e direções que poderiam ser tomadas, além das chaves teóricas 

e metodológicas possíveis para sustentar a pesquisa. Todas essas contribuições ajudaram a 

delimitar melhor o objeto e indicaram minha ida para o município de Correntina para a 

realização do trabalho de campo, que seria concretizado em julho do mesmo ano. Essa etapa se 

mostrou bastante difícil, sobretudo por envolver questões de ordem material, como 

deslocamentos e recursos para chegar até o destino, caracterizando os “problemas práticos da 

pesquisa”. Como chama atenção Beaud e Weber (2014), “fazer trabalho de campo é, num 

primeiro momento, resolver os problemas de moradia, de transporte, de apresentação pessoal”. 

Pelo fato de a cidade de Correntina se localizar em uma região de fronteira, distante há mais de 

900km de Salvador e não haver qualquer conhecido que eu poderia, nesse primeiro momento, 

estabelecer contato, provocou angústias e dúvidas se seria mesmo esse o caminho a seguir. 

Busquei verificar meios “independentes” de como chegar e permanecer na cidade, como rotas, 

hostels e de como seria a estrutura do local. Nesse momento de buscas para a instalação no 

campo, as opções que se apresentavam mostravam-se difíceis de se manter por muito tempo 

enquanto eu estivesse no município, assim, a falta de recursos materiais descartou a 

possibilidade da minha entrada “independente” no campo. O outro caminho possível, foi o de 

identificar contatos próximos que conhecessem alguém atuante ou que já havia atuado na 

região, assim, alguns contatos foram feitos e concretizados, o que me possibilitou entrar em 

contato com um morador da cidade, que, imediatamente, apresentei minhas intenções de 

pesquisa e a demanda do tempo necessário para a realização do trabalho. A partir desta conexão, 

foi viabilizada uma moradia no campo para que eu pudesse, então, me instalar e dar início ao 

trabalho na cidade. 
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Tendo, assim, um local de instalação concretizado, coube a partir daí buscar as rotas 

possíveis para se chegar em Correntina. Foi nesse mesmo período que, no início do mês de 

julho, caravanas de todo o país estavam mobilizadas para irem a Brasília para participarem do 

57º Congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu na segunda semana do mês. 

A partir de algumas pesquisas, o melhor trajeto que se apresentou foi a rota Rio-Brasília e não 

Rio-Bahia como eu havia pensado, desse modo, segui junto com uma das caravanas que saiu 

de Niterói com destino à Brasília em julho. 

A Minha chegada em Correntina foi marcada por paisagens de Cerrado, 

quilômetros de pista linear, sem curvas ou depressões, e o frio de 11° graus que ao longo do dia 

dissipava-se com o forte sol característico do Oeste Baiano. No entanto, como afirma Martins 

(1997), na fronteira - marcada pelo conflito - todo estranho é um inimigo. Embora eu estivesse 

“filiada” a uma pessoa do lugar, o ar de desconfiança se fazia presente nos espaços coletivos de 

reuniões e encontros, era imperativo a minha apresentação, a explicação da pesquisa e o 

esclarecimento dos meus objetivos ali para que, então, a suspeição findasse.  

A pretensão inicial, era de a instalação no campo ocorrer sem “filiações” às partes 

que estavam implicadas no conflito – camponeses/ribeirinhos e Fazenda Rio Claro -, ou seja, 

entrar no campo de modo “independente” para que a circulação entre os grupos ocorresse sem 

constrangimentos ou desconfianças. Entretanto, as condições materiais do momento delinearam 

cenário distinto. Ao me instalar na casa de um morador da cidade que é considerado atuante em 

causas sociais no município, automaticamente ocorreram implicações e consequências para o 

campo. Os acessos aos representantes do Grupo Igarashi estariam, a partir dali, comprometidos 

pela minha “filiação” a um morador; a entrada no campo, dessa maneira, alterou algumas 

pretensões iniciais. 

Embora a entrada no campo não tenha se dado de forma “independente”, essa 

“saída” se fez a mais viável e se constituiu como o melhor caminho que poderia ter sido 

realizado. Portanto justifico que, embora a ideia inicial fosse a de contactar, primeiramente, os 

representantes do Grupo Igarashi, que aparentemente mostrava-se e portava-se como a parte 

“atingida”, essa opção poderia me excluir de entender de forma profunda a principal motivação 

do ato do dia 02, que somente ribeirinhos e camponeses do Vale do Arrojado poderiam me 

fornecer. Em última instância, procurar antes de tudo aqueles que são vistos como ameaça por 

grande parte das comunidades rurais, poderia me ocasionar um passo em falso, isto é, 

comprometer de forma prematura as possíveis relações com aqueles que presenciaram ou, até 

mesmo, participaram dos atos de 2017. As perdas no campo ocasionadas por uma entrada 

“neutra” e “independente” seriam maiores e mais prejudiciais à pesquisa do que uma entrada 
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“filiada” às pessoas que se opõem ao discurso dominante do agronegócio na cidade. De acordo 

com Martins (1997), “numa situação de conflito, essa pretensa neutralidade bloqueia o acesso 

aos dados mais importantes, ciosamente guardados por aqueles que constituem os protagonistas 

das ocorrências e acontecimentos” (MARTINS, 1997, p. 16). 

A “filiação” aos grupos que se opõe às práticas do setor agronegociante na cidade, 

por fim, resultou no acesso a relatos e depoimentos que, fora de uma relação de confiança, eu 

nunca  teria acesso, além de não existirem outras fontes senão os próprios camponeses e 

ribeirinhos, diferente de empresas e órgãos pesquisados que possuem meios eletrônicos nos 

quais podem ser disponibilizados documentos oficiais. As experiências e histórias de violência, 

de ameaça e revolta narradas, não seriam recolhidas em qualquer outro lugar que não no espaço 

da fronteira, do trabalho de campo realizado junto aos implicados nos processos violentos do 

avanço econômico sobre seus territórios. Segundo Martins (1997) a figura central e 

metodologicamente explicativa da realidade social da fronteira não é o pioneiro mas sim a 

vítima (MARTINS, 1997, P. 10). 

Dessa forma, para a realização da pesquisa priorizou-se o trabalho empírico na 

cidade de Correntina como principal meio de produção de dados para o entendimento da 

problemática de pesquisa. O trabalho empírico na cidade teve como duração o período de um 

mês (com início em julho de 2019 e término em agosto), sendo realizadas seis entrevistas 

gravadas e uma não gravada com atores-chave que forneceram importantes informações que 

contribuíram para a compreensão das motivações presentes na ação do dia 02.  

Nesse período, frequentei espaços e locais que me proporcionaram aprendizados e 

também, a partir da observação participante, conhecimentos acerca das práticas sociais 

cotidianas que contribuíram para que eu pudesse compreender, minimamente, a realidade social 

e cultural. A partir dessas observações, depois de algumas semanas ainda confusa com algumas 

categorias de uso local usadas recorrentemente, pude compreender e distinguir o significado de 

vereda; fechos de pasto; fundo de pasto e gerais. Ocorreram, durante esse tempo, diversos 

encontros e reuniões que estive presente, como a reunião do Centro de Desenvolvimento 

Agrário3 com as comunidades fecheiras. Nesse episódio, foi observado o desencontro de 

linguagem existente entre os técnicos da CDA e as pessoas das comunidades rurais, que 

precisam lidar com o discurso técnico e com termos estranhos às categorias utilizadas para se 

referirem ao seu território. 

 
3 O Centro de Desenvolvimento Agrário (CDA) faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da 

Bahia, é responsável pelos processos que dizem respeito à formulação de políticas de reforma agrária e 

regularização fundiária em todo o estado. 
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As visitas ocorridas a algumas comunidades rurais, como a do Grilo e a do Tatu, 

também foram primordiais não apenas pela aproximação com as pessoas do lugar, mas, 

sobretudo, para o entendimento da centralidade que os Rios assumem na vida das pessoas, as 

conversas durante os cafés da tarde e as visitas às casas de vizinhos, se constituíram nos 

momento mais ricos da pesquisa, e contribuíram para a compreensão de categorias e 

representações sociais relacionados ao local de vivência desses atores sociais.  

As idas à Feira da Agricultura Familiar semanalmente, também se tornaram 

indispensáveis para observar como se dão as relações sociais entre as pessoas que não se viam 

com frequência, além de disputas políticas que, implicitamente, também estavam colocadas 

nesse espaço.  

As entrevistas foram realizadas com moradores da zona rural e urbana do município 

de Correntina, que acompanharam ou, até mesmo, participaram da ação do dia 02 e que 

estiveram presentes nos episódios posteriores, podendo, assim, relatar de forma detalhada os 

episódios ocorridos. Devido ao quadro de “perseguição” pela Polícia Militar do estado da Bahia 

que se estabeleceu logo após a esses atos, optou-se então pelo não uso da identidade dos 

entrevistados e pela adoção de pseudônimos para se referir a esses atores sociais. Tendo em 

vista os riscos que podem ocorrer, caso haja maiores exposições, algumas informações não 

serão fornecidas. Entretanto, algumas características dos entrevistados serão mencionadas para 

que haja maior conhecimento acerca do lugar de fala que cada um assume.  

 

Entrevistados Moradia Ocupação Idade por faixa 

Carlos Comunidade no Vale 

do Arrojado 

Fecheiro do Brejo 

Verde 

30 - 40 

Dominguinhos Comunidade no Vale 

do Arrojado 

Fecheiro do Brejo 

Verde 

60 - 70 

Francisca Comunidade no Vale 

do Arrojado 

Servidora municipal 30 - 40 

José Bairro zona urbana 

de Correntina 

Servidor municipal 30 - 40 

Luiz Bairro Zona Urbana 

de Correntina 

Servidor municipal 50 - 60 

Maria Santa Maria da 

Vitória 

Assessora da CPT 50 - 60  
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A presente dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo 

intitulado “O além São Francisco”: histórico cultural e fundiário da região, será apresentada 

algumas características do bioma Cerrado e suas peculiaridades, logo após será abordado 

aspectos culturais e identitários do Oeste Baiano; e por fim, será realizada a contextualização 

fundiária da região e o levantamento do histórico de conflitos na cidade. 

O segundo capítulo intitulado Herança política e a fé a favor do Cerrado, versará 

sobre a atuação no território de Correntina de agentes religiosos da Igreja Católica e de um 

quadro comunista. Será feita uma contextualização da Igreja Católica do período de 1930 a 

1980 e sua atuação em Correntina que culminou na construção do STR da cidade, além de 

ressaltar aspectos breves do papel da romaria na conformação da identidade geraizeira. 

Estes dois capítulos apresentam e analisam os precedentes históricos das ações 

coletivas identificadas na região de Correntina. Visa demonstrar o quanto as ações analisadas 

no capítulo três estão na sequência de outras ações e mobilizações que conformam uma certa 

tradição de lutas. Evidentemente que a ação do Estado e das diversas empresas do agronegócio 

atuantes na região desencadearam ações e reações que não estavam dadas a priori, mas que 

foram se constituindo no próprio processo.4  

E, por fim, o terceiro e último capítulo desta dissertação, intitulado “Ninguém vai 

morrer de sede nas margens do Rio Arrojado”5, será realizada a análise da ação ocorrida no 

dia 02 de novembro de 2017, suas possíveis motivações e as condições que favorecem esse ato 

extremo. Logo depois, será feita uma apresentação dos episódios posteriores à ação, como a 

manifestação e a audiência pública, e os elementos que se fizeram presentes nesses episódios; 

por fim, será feita a análise acerca do papel do Estado da Bahia na atuação desse caso particular 

e sua relação com as entidades representativas do agronegócio na região do Oeste Baiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Conforme também observado por Sigaud (1986), em suas análises sobre as reações de camponeses à 

construção das barragens de Sobradinho (BA) e Machadinho (RS). 
5 Frase dita por uma das ribeirinhas que participaram da ação do dia 02 no momento da chegada da Polícia na 

Fazenda Rio Claro. 
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1 O “além São Francisco”6: caracterização e histórico cultural e 

fundiário da região 

Dispois dos derradêro cantão do sertão 

Lá na quadrada das águas perdida 

Reis, Mãe-Senhora 

Beleza isquicida 

Elomar Figueira Mello7 

 

Este capítulo tem por objetivo contextualizar a região do Oeste baiano, suas 

características geográficas e culturais, bem como resgatar de maneira breve o histórico 

fundiário da região marcado pela apropriação capitalista da terra desde a década de 1970 

(SOBRINHO, 2012). Busca-se aqui situar o leitor acerca da região na qual está localizada a 

cidade de Correntina, descrevendo alguns modos de vida presentes na região e a relação 

existente entre as populações locais e o Cerrado, entendendo este como um conceito difundido 

a partir do desenvolvimento do agronegócio na região, sendo antes chamado de gerais.  

 

1.1 Características do Oeste Baiano 

É no Oeste Baiano que está localizada a cidade de Correntina, área na qual foi 

realizada a pesquisa. A mesorregião do Oeste Baiano comporta 24 municípios e está localizada 

na margem esquerda do Rio São Francisco. As bacias que fazem parte dessa região são as bacias 

do Rio Grande, Rio Corrente e Rio Carinhanha, que são as principais bacias responsáveis pelo 

abastecimento e manutenção das vazões do Rio São Francisco. Essa manutenção é de grande 

importância sobretudo pelo fato de o Rio São Francisco estar localizado à leste e pertencer à 

mesorregião do Vale Franciscano da Bahia, localizada em região de clima semiárido (PORTO-

GONÇALVES e BRITTO, 2018). 

O bioma predominante nessa região é o bioma Cerrado, popularmente chamado de 

gerais pelas populações locais do Oeste baiano, havendo outras denominações de cunho 

popular dependendo da localidade em que se faz presente este bioma.   

De acordo com Altair Sales Barbosa (1995), existem sete grandes domínios 

morfoclimáticos no Brasil, dentre esses está o domínio dos Cerrados, localizado nos planaltos 

 
6 A região Oeste baiano era antes conhecida como o “Além São Francisco”, isso se deve ao fato de a região estar 

localizada na margem esquerda do Rio São Francisco e por se caracterizar como longínqua para aqueles que 

estavam na capital de Salvador.  
7 Compositor, violeiro e cantador de Vitória da Conquista (BA). 
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centrais com a característica de clima sub-úmido e com duas estações definidas, uma seca e 

outra chuvosa, com paisagem variante e não sendo um bioma homogêneo, apresentando 

características desde campos até áreas com florestas e estabelecendo zonas de contato com os 

demais biomas do Brasil (BARBOSA, 1995). Dentre as espécies endêmicas do Cerrado, i.e, 

espécies nativas, estão o Pequizeiro, o Buriti, a Cagaita, o Pussá, Gabiroba e Murici, que 

caracterizam as frutas principais do bioma. Os piquezeiros quando secos são retirados e podem 

ser utilizados para a prensa da mandioca durante o processo de produção da farinha, assim como 

o processo de produção do açúcar, sendo utilizado como um grande reservatório8. A madeira 

do pequi só é retirada quando este se encontra totalmente morto, assim como outras madeiras 

nativas tal como o Buriti, que se constitui como uma árvore com forte simbologia nessas 

localidades, sendo utilizado sua folhagem para a fabricação de artesanatos locais e subprodutos, 

além de ser utilizado como ninho para as diferentes espécies de araras que habitam o Cerrado.9 

É comum a presença de outras espécies oriundas da Caatinga, como a Baraúna, 

Barriguda, Mandacaru e o imbuzeiro. Também há a ocorrência de “ilhas” de Mata Atlântica e 

zonas maiores de Caatinga no meio do Cerrado, isso porque este bioma estabelece áreas de 

“contato” com os demais biomas do Brasil, também chamadas de áreas de transição ou ecótono 

(PORTO-GONÇALVES e BRITTO, 2017). 

Diferente da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, o Cerrado possui árvores de 

pequeno ou médio porte, com raízes profundas que realizam um processo de captação e reserva 

de água que mantêm as árvores vivas mesmo em períodos longos de seca. Pode-se dizer que 

um dos símbolos do Cerrado é o Buriti10, que além de ter seus frutos colhidos para os processos 

culinários locais e fabricação de artesanatos, é um importante indicativo da presença de água 

no solo. Da fruta do buriti é produzida a polpa e o óleo, que são vendidos nas feiras semanais 

da cidade, que ocorrem no sábado e nas quartas-feiras. Os campos mais abertos e alagados com 

conjuntos de buritizais formam as veredas, formando uma típica paisagem do Cerrado. 

 

 
8 Observações de campo. 
9 Observações de campo. 
10 Na língua Tupi-guarani “Buriti” significa “Árvore alta da vida”. 
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Foto 1 - Vereda com buritizais localizada no oeste baiano: Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 

(ICMBio). 

 

1.2 Bahia, Bahias 

Ao se localizar à margem esquerda do Rio São Francisco, é como se o Oeste Baiano 

estivesse à margem de todo o restante do estado da Bahia. As práticas culturais de ordem 

culinária e musical se destacam do que se conhece da Bahia que está presente no imaginário 

brasileiro, i.e, de uma Bahia que se projeta através da cidade de Salvador, com ritmos e práticas 

culturais de ordem afrodescendente, que se diferenciam consideravelmente daquelas presente 

na cidade de Correntina, na qual possui uma forte cultura sertaneja. 

Existe entre essa gente a pouca identificação com a capital baiana, havendo ali 

maiores relações com as cidades de Brasília e Goiás, sendo esta última um trajeto comum 

quando há buscas de hospitais, moradia e realização de cursos em alguma universidade. 

Durante a pesquisa empírica, um dos moradores da comunidade da Pontezinha, 

relatou sobre sua experiência na cidade de Salvador como algo espantoso e desagradável, 

expressando tamanha falta de identificação não só com a culinária, mas com as relações sociais 

estabelecidas naquele espaço11. As idas para a cidade de Salvador ocorrem quando há alguma 

necessidade que não é facilmente resolvida na própria cidade e que seja imperativo ir até à 

capital. Esse distanciamento deve-se de forma considerável à distância em que Correntina se 

encontra de Salvador, sendo uma distância de 918km, enquanto para Brasília e Goiânia é de 

526km e 728km, respectivamente. É de grande relevância destacar os próprios destinos de 

viagem que são principais na rodoviária de Correntina, estando as próprias cidades do estado 

da Bahia como os destinos de baixo fluxo quando comparado com as cidades do estado de 

Goiás. O próprio fluxo de viagens que saem da rodoviária de Correntina demonstra essa relação 

de busca de atendimentos e tratamentos médicos, visitas a parentes que migraram da própria 

cidade e de estudantes que foram estudar em universidades de Brasília ou Goiás. Os principais 

 
11 Observações de campo. 
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destinos que se destacam nos letreiros das agências de viagem e da própria rodoviária são para 

as cidades de Goiânia, Brasília, Planaltina, Posse, Anápolis, Sobradinho e Formosa, linhas 

dominantes que possuem ônibus direto, diferente de linhas que fazem o trajeto para as demais 

cidades da Bahia e para a própria capital, havendo um fluxo de pessoas menor das linhas que 

realizam o trajeto já citado.12 A cidade de Correntina não possui linha de ônibus, todo 

deslocamento é realizado por meio de motos, exceto o ônibus que transporta os residentes da 

zona rural até a cidade, retornando por volta de 12h para as comunidades rurais. 

A cultura local possui uma forte tradição das cantorias em violas, chulas e músicas 

caipiras, presentes também em demais localidades do Cerrado como em Goiás e norte de Minas 

Gerais. As músicas expressam a relação com a terra, com os gerais e veredas, bem como a 

vivência do homem do campo. Existe na cultura local a forte tradição dos reisados, que ocupa 

um papel de maior destaque em algumas localidades, havendo visita às casas das comunidades 

acompanhada de sons de gaita, tambores13 e cantos tradicionais locais. Os reisados ou folia de 

reis ocorrem de 24 de dezembro até 6 de janeiro, período de cantos, danças e comidas típicas 

dessa época do ano. 

Ao contrário do que há em relação à cidade de Salvador, toda a identificação da 

gente de Correntina está voltada totalmente para a cidade de Goiânia, embora estejam em 

território baiano, não há uma ideia forte de pertencimento como um todo à noção construída da 

Bahia para “fora”. Durante uma conversa com um dos moradores da cidade ele me disse que 

“aqui não somos nem baianos e nem goianos”14, expressando o espaço de fronteira em que 

vivem. 

O autor José de Souza Martins (1997) ao realizar sua pesquisa nas áreas de fronteira 

nas regiões do Norte e Centro Oeste do país, sustenta que a fronteira é fundamentalmente o 

lugar da alteridade, dos desencontros e encontros do que é diferente entre si (MARTINS, 1997, 

p. 133). De fato, pode-se dizer que a cidade de Correntina está situada em área de fronteira, não 

apenas no que diz respeito ao elemento geográfico, ao passo que faz fronteira com o estado de 

Goiás, mas no sentido mais profundo do qual chama atenção Martins (1997), marcada por 

desencontros, encontros e lutas étnicas e sociais. Durante a observação em campo, ouvi de 

alguns interlocutores a referência a registros históricos contados entre seus pares dos fecheiros 

 
12 Ao sair de Correntina para ir para a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia e que está localizada pouco menos de 

800km, precisei fazer parada na cidade de Vitória da conquista para prosseguir a viagem em ônibus de empresa 

distinta. 
13 Os tambores são fabricados, geralmente, por pessoas da própria cidade que possuem conhecimento do processo 

de fabricação e qual o tipo de madeira a ser utilizada. 
14 Frase dita por uma das pessoas que convivi durante o período em que estive na cidade. 
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que saiam do Oeste baiano, do norte de Minas Gerais e de Goiás para tocar o gado até os 

chapadões e se encontravam. Logo, havia ali o encontro do que é diferente, do outro humano, 

de culturas e temporalidades. Há uma confluência de costumes e modos de vida presentes em 

uma espécie de “triângulo cultural”, ou seja, uma só região que une parte de três estados. A 

grande desconexão com o restante do estado da Bahia, pode-se dizer, contribui para uma 

formação identitária nos fluxos de encontros e desencontros que ocorrem no espaço da fronteira, 

a cultura local é bastante marcada pelas chulas, modas de viola e cantigas relacionadas a 

experiência do dia a dia do povo desse território. A própria relação do Estado da Bahia com a 

região Oeste, numa relação de “esquecimento” e de “pouca atenção” inclusive nos serviços 

instalados na região, contribuiu para que as rotas e fluxos fossem trocados mais fortemente 

entre as cidades de Brasília e Goiás.  

Nas regiões, com a presença do Cerrado, chapadões e manchas de Caatingas, o 

modo de se viver está completamente associado a esses biomas, popularmente chamados de 

gerais e sertão, respectivamente. Essa forte ligação com os gerais desenvolveu saberes 

próprios acerca do espaço no qual essas pessoas estão inseridas, a partir da vivência criou-se 

maneiras diversas de se relacionar com o espaço, do conhecimento de espécies específicas para 

tratamento de doenças, a chamada medicina tradicional, e do conhecimento do percurso das 

águas, da vegetação, dos frutos diversos, por fim, o desenvolvimento de práticas de se adequar 

ao meio e de se viver nos gerais.  

 

1.3 Histórico fundiário da região 

- E quem foi que o emboscou, irmão das almas, 

quem contra ele soltou essa ave-bala?[...] 

- Ter uns hectares de terra, irmão das almas, de 

pedra e areia lavada que cultivava. 

 

João Cabral de Melo Neto 

 

A história do avanço de outras populações sobre novos territórios e, posteriormente, 

da instalação do modo de produção capitalista e da transformação da terra em propriedade 

privada, demarca a fronteira. Assim como coloca Martins (2009), a história recente da fronteira 

é marcada pela destruição, por mortes, revoltas e pela luta da terra, junto a isso está presente 

igualmente a esperança e a resistência, que sempre estiveram presentes nos conflitos travados 

no campo.  
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Assim, não há outro elemento que melhor caracteriza a fronteira que não o de 

conflito social, extremamente presente na cidade de Correntina desde as décadas de 1960 e 

1970 (MARTINS, 1997). 

Na década de 1950, antropólogos passam a cunhar o termo chamado de frente de 

expansão para designar as frentes de deslocamentos da população “civilizada” e do contato 

dessas com grupos indígenas, além das atividades econômicas guiadas pelo mercado. Também 

os geógrafos atribuíram um termo distinto para se referir aos processos modernos que estavam 

acometendo a fronteira, sendo designado de frente pioneira que se refere à presença de capital 

na produção, bem como a modernização e à mudança social (idem).  Apesar de ambos os termos 

serem faces e diferentes momentos de uma mesma expansão, seria errôneo definir a fronteira 

ou classificá-la com uma dessas duas modalidades que não se colocam como conceitos e 

classificações, mas como designações que combinadas contribuem para um maior 

entendimento dos processos sociais que a acometem. 

Ainda, de acordo com o autor, paulatinamente a designação de frente pioneira tende 

a desaparecer à medida em que é diluída dentro da concepção de frente de expansão que passa 

a ser abordada como frente econômica. Assim, a categoria que melhor oferece as ferramentas 

de reflexão sociológica é a de frente de expansão/invasão15 ao passo em que esta indica o lugar 

e tempo de conflito e de alteridade (MARTINS, 2009, p. 136-141) 

O campesinato do Oeste Baiano se instala nas terras a partir da ocupação dos vales, 

onde cada família possui uma parcela de terra na qual desenvolve as práticas de agricultura 

tendo como principais culturas a produção de feijão, mandioca, milho, etc., sendo parte dessa 

produção destinada a feiras locais da região (SOBRINHO, 2012). 

Além da ocupação dos vales pelas comunidades, as terras que se localizam em áreas 

mais elevadas, chamadas de chapadões, são apropriadas de forma comum por essas 

comunidades que utilizam a área para a prática do extrativismo, coleta de plantas medicinais e, 

sobretudo, para a pecuária (SOBRINHO, 2012). Essas terras que se constituíam como terras 

devolutas e de caráter comum, eram chamadas pelas populações locais de soltas ou largas, isso 

se deve ao fato de o gado das comunidades serem criados de maneira livre nas áreas elevadas, 

sem qualquer tipo de cerca que delimitasse o espaço. A partir das décadas de 1970 e 1980, com 

o avanço da fronteira agrícola para as regiões de Cerrado, com a apropriação capitalista da terra 

e pelo processo de expropriação de camponeses da região, o uso de cercas por grileiros passa a 

ser adotado para a delimitação das terras e impedir que o gado das comunidades adentrassem 

 
15 Ao falarmos de “expansão” assumimos a perspectiva daquele que se expande, para aqueles que se encontram 

do outro lado da fronteira, a “expansão” se apresenta como invasão. 
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as terras já privadas, essa modalidade ocasiona uma forma diferenciada de criação do gado na 

região, sendo chamadas de áreas de fechos de pasto, no qual o gado continua livre em uma área 

mas com o uso de cercas para fechar o espaço e acomodar o rebanho das comunidades.16 

Os fechos de pasto são grandes áreas de uso comum que são utilizadas pelas 

comunidades17 para soltar o gado que tem acesso a capim e às aguadas18, sendo também essas 

áreas nas quais estão localizadas grande parte das nascentes que são responsáveis pela formação 

de rios da região (SOBRINHO, 2012 p. 90). Os fecheiros levam o seu gado duas vezes por ano 

para os fechos, que diferente do fundo de pasto na qual o pasto está atrelado à moradia e se 

localiza no fundo desta, que se encontram a quilômetros das moradias dos fecheiros podendo 

ter de 20km, 40km ou até mais dependendo do fecho utilizado para a solta do rebanho. A partir 

do trabalho de campo tive a oportunidade de conversar com alguns fecheiros da região, um 

deles relata a sua prática: 

 

Duas vezes, duas vezes (que leva o gado). A gente leva nas primeiras chuva, 

dá assim, se chover bem a gente fica com esse gado pra lá um mês, dois meses, 

depende da chuva fica até três meses lá, depois a gente traga, às vezes fica 2 

mês, 3 mês aqui, torna ir pra lá aí a gente traga, passa o verão aqui ó comendo 

esses capim seco aí até chover, até o tempo da chuva, é duas veze no ano. 

(João de Tarto, fecheiro do município de Correntina. Entrevista concedida 

durante trabalho de campo realizado em Agosto de 2019) 

 

Antes da apropriação capitalista da terra no Oeste Baiano, era costume de 

comunidades de fecho de pasto soltarem seu gado nas soltas, ou seja, nas grandes áreas onde o 

gado podia ficar dias com acesso à água e sem necessidade de ter cercas. O autor Sobrinho 

(2012) destaca que uma distinção na prática dos geraizeiros19 é a ausência da propriedade 

privada titulada nessas áreas utilizadas para a soltura do gado de diferentes comunidades. Essas 

terras são de caráter público i.e, são terras devolutas que os camponeses as ocupam como 

posseiros (SOBRINHO, 2012, p.115).  

O mesmo autor nos aponta que antes da ocupação de grãos houve uma “onda” de 

projetos de reflorestamento na região. A destinação de recursos públicos, apoio do Estado e as 

condições favoráveis de topografia, bem como a quantidade de rios, contribuíram para o 

processo de instalação de empresas do ramo silvicultor na região. Essa investida das empresas 

silvicultoras na década de 1970 dá início à apropriação capitalista da terra que acarreta 

 
16 Observações de campo e conversas com fecheiros locais. 
17 Um mesmo fecho pode ser utilizado por diferentes comunidades. Em uma única comunidade pode haver 

fecheiros que utilizam fechos diferentes, isso vai de acordo com o uso que já era feito pelos seus pais e avôs.  
18 Onde o gado bebe a água. 
19  Comunidades que vivem em região de Cerrado, chamado também de gerais. 
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expropriações das parcelas de terras de camponeses e consequentemente o desenvolvimento de 

conflitos por terra e água na região, como coloca Sobrinho (2012): 

 

O fato é que, de todo modo, essa investida do capital na região está relacionada 

ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas, no que se conhece como 

revolução verde e incentivos estatais, e à disponibilidade de terras amplas com 

grande oferta de água, sol e mão de obra barata, como na região Oeste da 

Bahia e no nordeste do Brasil. Estas se destacaram como atrativas para atender 

à demanda do capital interno e externo para a sua reprodução ampliada. E o 

Estado, nesse processo, cumpriu seu papel de tutor da viabilização do interesse 

capitalista (SOBRINHO, 2012, p. 60). 

 

É notável que desde o início das investidas das empresas silvicultoras atraídas por 

incentivos e por todas as condições favoráveis da região, o Estado sempre foi central e 

fundamental para que esses projetos fossem exitosos e se instalassem nessa localidade, não 

havendo descolamento da atuação dos setores privados e de mecanismos e políticas 

implementadas pelo Estado. Ao contrário, o Estado não só viabilizou a origem do agronegócio 

como, também, sua expansão (HEREDIA; LEITE; PALMEIRA, 2010, p. 165). Não raro os 

cartórios locais participavam desse processo de legitimação da origem de terras griladas que, 

posteriormente, tornavam-se milhares de hectares sem qualquer ação de órgãos do Estado que 

pudesse fiscalizar. 

Todo esse processo privatizante das terras comuns não ocorrera, de todo modo, sem 

o desencadeamento de sérios conflitos que, inclusive, resultaram em ameaças e assassinatos. O 

final da década de 1970 e início da década 1980, são os períodos marcados pelas intensas 

disputas de terras na região e assassinatos de camponeses que denunciavam e lutavam contra a 

grilagem de terras e a apropriação da água por parte de fazendeiros, estes, por sua vez, 

dispunham do apoio e da ação violenta de pistoleiros contra àqueles que resistiam a esse 

processo.  

Um desses casos, como exemplo, cito o assassinato de Eugênio Lyra, advogado do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória, cidade vizinha de Correntina, 

no ano de 1977. Além dele, houve o assassinato de Zeca de Rosa que foi morto por um pistoleiro 

na comunidade do Mutum, também em Santa Maria da Vitória, em decorrência da disputa por 

uma vereda. Ambos os assassinatos continuam de forma muito latente na memória dos 

moradores da região e relembrados durantes eventos locais, romarias, etc.20 Até os dias atuais 

 
20 No período em que estive em Correntina, houve o lançamento do livro de um dos filhos de Zeca de Rosa no 

CTL, intitulado “Zeca de Rosa: martírio no campo”, de Gecílio Pereira de Souza. O lançamento contou com a 

presença de entidades e movimentos sociais da região, além de familiares de Zeca de Rosa. O evento relembrou 

os nomes daqueles que foram assassinados em decorrência das disputas de território, incluindo aí a água.  



30 
 

nenhum suspeito foi preso ou condenado pelos assassinatos cometidos. Como aponta Martins 

(1997), são diferentes os tempos históricos nos quais estão inseridos diferentes atores sociais, 

como camponeses, pistoleiros e fazendeiros, “juntos na complexidade de um tempo histórico 

composto pela mediação do capital” (MARTINS, 1997, p. 139).   

Após o assassinado de Eugênio Lyra, advogado do STR de Santa Maria da Vitória, 

foram criados os jornais “O Posseiro” e “A Foice”, em 1979, ambos ligados ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais da cidade de Correntina (SOBRINHO, 2012, p. 147). Os jornais 

relatavam os conflitos fundiários da cidade, denunciava o avanço da propriedade privada sobre 

as terras camponesas e o regime de violência ao qual a população estava submetida devido às 

disputas de terras que haviam se estabelecido naquela localidade. 

Na tiragem de número dezessete dos meses de agosto e setembro de 1985, o jornal  

‘A foice” relata casos de envenenamento, desaparecimento e morte de cabeças de gado de 

posseiros por empresas e cita a prestadora de serviços PRESTEC e a Reflorestadora Rio 

Pontal.21 Na primeira página o jornal relata a falta de cumprimento da legislação trabalhista por 

outra empresa, também denunciada, a Brasil Verde: 

 

Brasil Verde queimou barraco dos criadores. Invadiu onde os posseiros 

prendiam o gado, plantando arroz nessas áreas. Continuam na área os 5. 230 

metros de cerca derrubados pelo trator e os posseiros aguardando medição 

requerida ao INTER-Ba. É uma das mais escandalosas empresas, no não 

cumprimento da legislação trabalhista. Tem viveiro dentro da cidade. Já 

autuada por não registrar nenhum dos seus trabalhadores. Quem será que pode 

mais o Estado ou a Brasil Verde? (A Foice, p. 01, n° 27, ago-set, Correntina, 

1985). 

 

O trecho do jornal demonstra algumas das práticas realizadas por empresas locais 

como, por exemplo, a falta de cumprimento da legislação trabalhista, a invasão sobre as terras 

de uso comum e o envenenamento, desaparecimento e morte de cabeças de gado de posseiros, 

descrevendo dessa maneira o quadro de intensos conflitos pelos quais passava o município de 

Correntina durante aquele período. Além das denúncias colocadas, o jornal conclui essa matéria 

com o seguinte questionamento: “quem pode mais o Estado ou a Brasil Verde?”. Esse 

questionamento possui grande importância pois há ligação com diversas narrativas colhidas 

durante o trabalho de campo, no qual grande parte das entrevistas possuíam em seu conteúdo o 

questionamento direto ao Estado como aquele que se ausentava frente às situações de disputas 

e conflitos na cidade. Assim, observa-se que o avanço das empresas, isto é, daquilo que é 

 
21 A foice, nº 17, agosto-setembro, Correntina – BA, 1985.  
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aparentemente “moderno”, dá seguimento ao desenvolvimento de uma lógica colonial que 

acompanha de forma direta a reprodução ampliada do capital.  

Outra situação ocorrida nesse período foi o caso emblemático de uma área que foi 

grilada e posteriormente comprada pelo Banco Bradesco. Sobre isso, é relevante a seguinte 

citação do jornal: 

Em 1980, Roberto de Souza Leão, começou a grilar nessa área, comprando 

direitos de alguns. Hoje, depois de comprar grilagem de Roberto Souza Leão, 

a firma BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A., invade posses e propriedades, 

saqueia, destrói e incendeia cercas, barracos, currais e outros benefícios de 

posseiros que trabalham e criam um rebanho de quase 20.000 cabeças de gado, 

na área, desde o tempo de seus avós.  

De pouco tempo pra cá, com muitos homens na área, sob as ordens de seus 

encarregados, FLORENCIO DE ALMEIDA LAURO e JOSÉ FRANCISCO 

DE ALMEIDA conhecido como “Zezeca”; o BRADESCO 

CAPITALIZAÇÃO S.A., tem praticado uma série de violências, chegando a 

fechar estradas com cancelas, guardadas com homens armados, para impedir 

a passagem do gado para os fechos de gerais, sem os quais, morrem de fome 

nessa seca (Jornal A Foice, n° 27, ago-set, Correntina, p.6, 1985) 

 

A área grilada que foi comprada pelo Bradesco capitalização fica próxima aos Rios 

do Meio e Santo Antônio, localizados no município de Santa Maria da Vitória, onde viviam 

cerca de 100 famílias. O jornal também cita a presença de cancelas com guardas nas estradas e 

nas proximidades das casas. No ano de 1985, o Bradesco capitalização abriu uma ação de 

Manutenção de Posse na comarca de Correntina contra 13 das 100 famílias que moravam na 

área sob a condição de posseiros. Ainda de acordo com o jornal, em menos de dois meses foi 

concedida a liminar pelo juiz da comarca tendo como base o testemunho de três funcionários 

do Bradesco. 22 

 

 

 
22 Ibidem. 
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Figura 1 - Jornal A Foice, p. 06, nº 17, Correntina - BA, 1985. Fonte: Centro de Documentação e 

Pesquisa Vergueiro. 

 

Um dos efeitos desse processo de incorporação de áreas ocupadas por posseiros 

pelas empresas privadas, foi a saída forçada de famílias de suas parcelas de terra para cidades 

próximas, sendo um desses destinos a própria cidade de Correntina, e muitas tendo que vender 

sua força de trabalho para fazendas e empresas que compraram terras na região. Uma das 

pessoas que foram vítimas desse caso em particular foi o avô de um dos interlocutores da 

pesquisa, ele narra o ocorrido: 

 

Então meu avô sempre foi fecheiro e aí pelo processo de grilagem, o meu avô, 

o meu pai, que na época o meu pai trabalhava pra meu avô como vaqueiro, e 

aí ele perdeu território que era utilizado pra criar o gado, que foi um processo 

de grilagem pelo Bradesco na época. E aí na época se fez um...foi um dos 

grandes processos de grilagem na região... (Entrevista concedida durante 

trabalho de campo,) 

 

Sobre esse processo privatizante, Sobrinho (2012) coloca que o Oeste baiano, desde 

a década de 1970, passa por mudanças na propriedade da terra, havendo alta investida contra a 

ocupação de terras por camponeses, sendo o Estado  o principal incentivador desse processo 

através de incentivos fiscais e propagandas para atrair compradores a fim de que esses 

investissem nessas localidades (SOBRINHO, 2012, p. 88). 

Assim, a investida do capital nessa região se dá de maneira arrasadora e pautada na 

desapropriação de camponeses e em um complexo emaranhado de relações sociais que se 

localizam em distintos tempos históricos. A ocorrência de assassinatos e de ameaças, bem como 

o intenso processo de desapropriação de camponeses e ribeirinhos, fazem parte das formas 

arcaicas que se acentuam por meio da modernização e da acumulação capitalista “racional” 

(MARTINS, 2009, p. 13), isto é, a modernização e o avanço da lógica capitalista não está 

descolada daquilo que é mais retrógrado e arcaico que impera até os dias atuais, sobretudo no 

campo, como a violência e as práticas ilícitas de se adquirir terras, como a prática da grilagem 

e práticas de trabalho degradantes, como bem demonstra a notícia ao denunciar as condições 

de trabalho daquele período. 

Em entrevista em uma das comunidades, um dos fecheiros me relatou sobre alguns 

conflitos recentes que envolviam não só o desmatamento dos gerais como a construção de 

benfeitorias construídas em suas terras através do apoio de pistoleiros. Em uma dessas ocasiões, 

foi construída uma casa na área de fecho que culminou na organização de fecheiros que se 
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encaminharam para a área de conflito e destruíram a construção que já estava praticamente 

pronta e que tinha a presença de pistoleiros armados de arma calibre 12.  

Cabe destacar, ainda, como a violência se expressa hoje contra aqueles que não 

permitem o avanço de grandes propriedades para suas terras comuns, apesar das velhas práticas 

ainda serem vigentes, não exclui o fato de relatar quais as práticas recorridas por pistoleiros 

para fazer o uso da força contra fecheiros e demais atores sociais que reivindicam o uso comum 

dos gerais. Assim, a violência contra às diversas comunidades que atuam na defesa de suas 

terras e do cerrado, é expressa através da derrubada de ranchos, cercas, retirada de animais das 

comunidades, além de intimidações. 

 

1.4 Alteração dos corpos d’água de Correntina 

A cidade de Correntina, como já colocado anteriormente, inserida na mesorregião 

do Oeste baiano, passou por diversas transformações desde o avanço da apropriação capitalista 

da terra na região. A ida de diversos migrantes para essa localidade atraídos pelas condições 

climáticas e jurídicas, como nos apresenta Haesbaert (1997), altera os usos da terra e da água. 

Em um primeiro momento, ocorre a presença de empresas reflorestadoras que se instalam nas 

áreas comuns, i.e, nas terras devolutas. A retirada da vegetação nativa do Cerrado e as práticas 

de ocupação dessas empresas, ocasionou um histórico de assoreamento de rios que contribuiu 

para o secamento de importantes riachos e córregos que alimentavam o Rio Arrojado, rio que 

está no centro do conflito hídrico da cidade.  

São essas terras de uso comum, chamada de chapadas e chapadões - ou no linguajar 

popular, de gerais – que passam a ser ocupadas pela agricultura empresarial ou agronegócio. 

Como nos aponta Porto-Gonçalves (2018) as chapadas e chapadões se constituem, em grande 

parte, como áreas de recarga, i.e, são áreas altamente permeáveis que absorvem rapidamente a 

água da chuva, tornando essas áreas responsáveis pela manutenção do aquífero Urucuia e do 

sistema hidrológico do Oeste baiano como um todo. Assim, essas terras se tornam atrativas para 

a produção em larga escala, a qual faz uso de outras formas de irrigação que se diferem dos 

usos tradicionais da região. Como destaca Porto-Gonçalves: 

 

As extensas áreas das chapadas e dos chapadões dos Cerrados se constituem, 

assim, em áreas de grande cobiça pelos agronegociantes por sua topografia 

plana. Assim, as grandes monoculturas dos latifúndios empresariais vêm se 

apropriando dessas chapadas e desses chapadões e de grandes volumes de 

água para irrigar suas plantações, seja através de canais, seja com pivôs 

centrais e, mais recentemente, com piscinões (PORTO-GONÇALVES, 2018, 

p. 32). 
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As comunidades que estão localizadas nas margens dos rios do município de 

Correntina, relatam que a década de 1980 foi o início da alteração dos corpos d’água de rios da 

região. Durante a observação em campo, muitos moradores da cidade relataram o 

desaparecimento de córregos e riachos, bem como a diminuição da vazão de importantes rios, 

como o próprio Rio Arrojado. Os córregos e riachos são importantes para manter o nível dos 

rios maiores e também para manter os chamados regos, sistema de irrigação tradicional 

utilizado pelos geraizeiros. Sobrinho (2012) explicita brevemente sobre esse sistema de 

captação de água utilizado durante várias gerações camponesas: 

 

Para o uso na agricultura, a forma mais importante de canalização da água são 

os regos, que partem dos açudes e, por gravidade, canalizam a água para 

distâncias que podem ultrapassar 10km. No percurso, sua água irriga por 

sulcos de gravidade os cultivos de regadios praticados na longa faixa entre o 

rego e o leito do córrego ou rio, conforme o caso (SOBRINHO, 2012, p. 188) 

 

Além do sistema de regadio, outras técnicas são utilizadas tais como rodas d’água, 

motobomba e bomba carneiro (SOBRINHO, 2012, p. 189). Assim, as chapadas e chapadões 

eram utilizadas por essas comunidades para a solta do gado e os fundos dos vales usados para 

a agricultura, sendo o canal (rego) a principal forma de irrigação da plantação. Os regos são 

abertos através de um pequeno açude feito junto ao rio a fim de que a água adentre o canal 

(rego) e seja levada para as comunidades. Muitos desses canais são centenários, utilizados deste 

as gerações passadas. Dentro do canal existe pequenas aberturas que são tampadas por garrafas 

de vidros e chamados de ladrão, ao abrir um ladrão a água desce e inunda a lavoura, 

caracterizando os sucos, i.e, através da saída de água do ladrão pequenos caminhos são abertos 

para irrigar as fileiras da lavoura, sendo o tipo de irrigação por inundação. 

Já havia no ano de 1985 matérias nos jornais locais a respeito da ameaça de 

secamento dos rios da cidade. O jornal “A foice”23 publicou uma matéria cujo título era “Rio 

Correntina pode desaparecer” publicando algumas hipóteses do estudo realizado na época, de 

nome “estudos do projeto Serra Geral”, realizado pelo Instituto Goiano de Pré-história e 

Antropologia da Universidade Católica de Goiás. A matéria apontava, através das informações 

do então diretor do Instituto Altair Sales Barbosa, alguns problemas decorrentes da atividade 

de reflorestamento nas áreas de campinas, que não só desmatara como introduzira árvores não-

nativas que demandavam água, como o eucalipto e o pinnus.  

 

 
23 VALNIR, Helverton. Rio Correntina pode desaparecer. A foice, agosto-setembro, p. 10. Correntina – BA, 1985.  
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Figura 2 - Jornal A Foice, p. 10, nº 17, Correntina - BA, 1985. Fonte: Centro de Documentação e 

Pesquisa Vergueiro. 

 

A matéria relata ainda que nos últimos cinco anos de atuação do projeto na região, 

já havia uma considerável baixa do nível do rio Correntina. Além da diminuição das águas do 

rio, o jornal destaca ainda o desmatamento e as práticas utilizadas pelas “firmas” que se 

instalaram ao redor do rio Correntina: 

 

As Reflorestadoras continuam assassinando milhares e milhares de 

pequizeiros, vinháticos, sucupiras e outros, dos baixões e das cabeceiras, 

muitos deles úmidos; para em seu lugar plantar pinus, eucaliptos, caju, ou 

simplesmente, depois da destruição, abandonarem, Temos conhecimento de 4 

empresas que já fizeram isto. Muitas empresas estão esburacando cabeceiras 

e margens dos Galhos, para retirar tufa, que misturada a calcáreo, para 

adubação de caju. Só no modesto Rio Correntina, tem 6 firmas bombeando 

água os viveiros, sendo algumas dessas bombas utilizadas, muito possantes. 

Visitando a área vê-se a gravidade da coisa (Jornal A Foice, n° 27, ago-set, 

Correntina, p. 10, 1985).  

 

A alteração pela qual passara a cidade, no que diz respeito à instalação de empresas 

reflorestadoras e os processos de grilagem que obrigaram camponeses e ribeirinhos a se 

deslocarem para cidades próximas, foi sentida pelas diversas famílias que viviam às margens 

dos rios, que estavam sofrendo consideráveis alterações em seus corpos d’água. O secamento 

de riachos e rios ocasionou não só a saída de famílias para outras cidades como a própria venda 

de bens familiares, como o gado. Em umas das entrevistas, José, nascido em Santa Maria da 

Vitória, aborda alguns desses elementos: 

 

Porque aonde meu avô criava a terra do pai, do meu pai, secou, se secou a 

água aí teve dificuldade, as pessoas começou a vender o gado, passando 

sede...porque não tinha cultura de criar tanque [...] e eu me lembro muito desse 
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riacho que banhava lá e, assim, quando eu cheguei lá, voltei um determinado 

tempo depois, acho que cinco anos...que eu vi assim, que eu lembrei que eu 

tomei banho num lugar daquele e olhar assim que a água desapareceu...riacho 

do mutum, ele é um dos maiores riachos do município de Santa Maria da 

Vitória (Entrevista concedida durante trabalho de campo, Julho, 2019, 

Correntina, Bahia). 

 

Assim, além do que aponta Sobrinho (2012) acerca do processo da grilagem e da 

alteração das terras comuns para a propriedade capitalista da terra que ocasionou a expulsão de 

camponeses, observa-se que a seca é um fator determinante na saída de diversas famílias de seu 

local de moradia - antes com água em abundância - que migram em busca de fontes de água 

para subsistência e para a dessedentação do gado, instalando-se assim nas margens dos rios, 

sendo este um importante “fio” de povoamento, isto é, o mapa da ocupação das populações 

nesse local é o próprio mapa de acesso e disponibilidade da água (PORTO-GONÇALVES e 

BRITTO, 2018, p. 32) 

Um dos rios que secaram que mais foram lembrados durante as entrevistas que 

realizei em campo foi o rio do Mutum, já citado no trecho da entrevista anterior. O rio do 

Mutum, apesar de não ser do município de Correntina, é um expoente do problema hídrico pelo 

qual passa a região, ele é descrito como um rio abundante que possuía mais de 30km de 

extensão, com fartura de peixes e que hoje encontra-se totalmente seco. 24 

Além do rio do Mutum, são inúmeros os corpos d’água citados que em meados da 

década de 1970 possuíam grande fartura de peixes e alimentavam diversos canais (regos) 

responsáveis pela pujante agricultura nas comunidades. Durante uma entrevista, um dos 

moradores da comunidade do Buriti me relata que o córrego do Buriti, que passava pela 

comunidade, era responsável pela alimentação de cinco canais que eram responsáveis pela 

irrigação das plantações. Após o secamento do córrego do Buriti, a agricultura se tornou 

praticamente inviável, ao passo que após o seu secamento não houve mais fonte de água para 

manter os canais. Durante visita à comunidade do Tatu, umas das mais antigas do município, 

uma das primeiras paisagens que observei foi de um conjunto de buritizais secos, bem como 

inúmeros leitos de córregos e regos que também se encontram totalmente secos, como bem 

relata os moradores dessa área.25 

 

 
24 Informações colhidas em campo. 
25 Durante um velório em que fui na comunidade, uma das pessoas que morava na comunidade relembrou a 

abundância de água que era presente naquela localidade. 
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Foto 2 e 3 – Córrego Cabeceira Grande e Córrego do Buriti, ambos secos. Comunidade do Grilo, 

baixo vale do Arrojado, Correntina – BA. Santos, Bianca Suzy dos R. (Agosto, 2019). 

   

Assim, um dos efeitos das secas dos córregos que abasteciam os regos foi 

justamente a dificuldade de produção das comunidades, como a própria comunidade do Buriti. 

É importante destacar a importância que os regos têm para as comunidades que encontram-se 

mais distantes das margens do rio, ao passo que o canal percorre quilômetros mesmo havendo 

alteração do nível do solo. Devido a ocorrência dos secamentos de córregos e rios - ou a 

transformação desses em corpos d’água intermitentes - que abastece os canais, os que ainda 

existem possuem um nível de água muito menor e as comunidades que se encontram ao final 

desses canais possuem um acesso reduzido e enfrentam dificuldades de irrigação.  

Apesar do histórico de secamento e mudança de rios perenes para intermitentes, 

moradores de duas comunidades, uma do Buriti e outra do Grilo, argumentaram que não houve 

grandes mudanças no fluxo de chuva da região ao ponto de influenciar o ciclo hidrológico dos 

rios que passam pelo município. 

De acordo com Frederico e Bühler (2015) a área que concentra maior produção de 

grãos está localizada na faixa latitudinal de 100km de largura na fronteira com os estados de 

Goiás e Tocantins, sendo essa área adequada para a produção de sequeiro justamente pelo seu 

nível pluviométrico. À medida em que a produção se localiza à leste, há a necessidade do uso 

de irrigação por se aproximar da região semiárida (FREDERICO; BÜHLER, 2015, p. 208).  
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Figura 3 – Mapa Pluviométrico do Oeste Baiano. Fonte: Associação de Agricultores e Irrigantes da 

Bahia. 

 

No mapa é possível observar o nível pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva 

do Oeste baiano. Observa-se que à borda oeste o nível pluviométrico atinge cerca de 1700mm 

a 1800mm, ao passo que à leste o nível decai entre 1000mm a 800mm, havendo, igualmente, 

maior ocorrência de pivôs centrais. 

 

1.4.1 A tapagem do canal no ano 2000 

De acordo com Alier (2012), os conflitos que envolvem a luta pelos recursos 

naturais estão inseridos no campo de discussão da Ecologia Política, que os entendem como 

conflitos ecológicos distributivos que levam em consideração padrões sociais e espaciais de 

acesso aos recursos naturais (ALIER, 2012, p. 110-113). Assim, o uso da água ou da terra por 

diferentes atores sociais que expressam interesses diversos, seja pelo seu uso econômico ou 

como fonte de reprodução social e cultural, desencadeia conflitos que mobilizam não apenas 

elementos que fazem parte da ordem material, como a própria concepção cultural e ancestral 

que esses atores possuem acerca da água, concebida como uma fonte de vida. No caso das 

comunidades ribeirinhas, é presente o discurso sobre as gerações futuras que não terão acesso 

aos rios igual tivera seus avôs e pais, muitas vezes acompanhado com o sentimento de perda de 

algo que esteve por muito tempo presente na família. 

O histórico de disputas como demonstrado até aqui, desembocou em conflitos mais 

acentuados no município. O programa Globo Rural no ano 2000, exibiu no dia 10 de dezembro 
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uma reportagem sobre o desvio do rio Arrojado por um canal ilegal de mais de 9km de extensão 

e 10 metros de largura, feito por dois fazendeiros sem a consulta de nenhum órgão ambiental. 

Na época, a população escreveu uma carta aberta para o então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso para denunciar o secamento de rios na região26, isso indica o cenário de mobilização 

desse período realizado pelas comunidades e a recorrência às autoridades para mediar os 

conflitos colocados. 

 É na década de 1980 e 1990 que irá ocorrer grande parte dos secamentos de 

ribeirões e córregos não só do município como de cidades próximas, como Santa Maria da 

Vitória.27 

  

 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1989 
Rios 

secos 

em 

1980 

Ribeirão 

Bom 

Jesus 

 

 

 

 

 

Ribeirão 

Vaca 

Morta 

Ribeirão 

do 

Rosário 

Ribeirão 

da 

Salobra 

Ribeirão 

do Sapê 

e dos 

Lençóis 

Ribeirão do 

Caxeiro 

Ribeirão 

Itapicuru 

 

 

Tabela 2 - Elaboração com base nos dados exibidos no programa Globo Rural no ano 2000. Santos, Bianca Suzy 

dos Reis dos.  

 

O desvio do canal no ano 2000, foi apenas um dos episódios que iriam ocorrer na 

história da cidade. Naquela ocasião, já haviam diversos alertas feitos para que o governo 

realizasse maior fiscalização por meio de órgãos ambientais na região, principalmente nas 

nascentes dos rios que já apresentavam assoreamento e considerável degradação, como bem 

mostra a reportagem. Apesar das denúncias e dos alertas, o cenário da disputa de água no 

município de Correntina reforçou-se ainda mais. A abertura do canal feito pelos dois 

fazendeiros que iria desviar praticamente a metade do Rio Arrojado, causou grande indignação 

e revolta da população, sobretudo das comunidades que estavam às margens do rio. 

Assim, no ano 2000 ocorre uma ação política direta realizada por comunidades que 

 
26 Reportagem do Globo Rural feita em Correntina em 2000. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VtVOfbcU-i0>. Acesso em: 08/06/2019.  
27 Dados colhidos do Programa Globo Rural, exibido no ano 2000. 

 1990 1992 1995 1996 1998 1999 

Rios secos 

em 1990 

Rio do 

Corredor 

Rio 

Cabeceira 

Grande 

Rio 

Sucuriú 

Rio 

Catingueiro 

Rio Caititu Ribeirão 

do Salitre 

https://www.youtube.com/watch?v=VtVOfbcU-i0
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dependiam diretamente do rio para sua própria subsistência. Desse modo, a partir da 

mobilização acerca do problema em questão, diversas pessoas realizam a tapagem da boca do 

canal como um ato não só político, mas também simbólico. Apesar da quantidade de pessoas 

que se fizeram presentes nesse ato para realizar a tapagem da boca do canal feito de forma 

completamente ilegal, a ação não foi suficiente para fechá-lo em sua totalidade visto sua 

extensão, sendo o trabalho realizado, mais tarde, pela prefeitura através do uso de máquinas. 28 

 

1.4.2 O desmatamento e o SOS Correntina de 2015  

No período de 2009 e 2015, houve duas importantes mobilizações que marcaram a 

história recente do município. A primeira delas foi a respeito de um projeto de desmatamento 

solicitado ao INEMA pelo agronegociante Paulo Mizote, que demandou uma área de 38 mil 

hectares entre os interflúvios dos rios Santo Antônio e do Meio. Já no ano de 2015, a população 

soube da instalação de piscinões na fazenda Sudotex, que eclodiu em uma ação no centro da 

cidade.   

De 2009 a 2014 foram convocadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos audiências públicas para a discussão da licença prévia do empreendimento agrícola 

“Barra Velha Agropecuária ltda”, de responsabilidade do agronegociante Paulo Mizote. 

Diversas dessas audiências foram inviabilizadas por pessoas que se colocaram contra o 

empreendimento. A inviabilização de audiências públicas é uma das formas que movimentos 

sociais e grupos organizados lançam mão como estratégia política a fim de que o 

empreendimento não seja construído em localidades em que julguem inadequadas.  

Em novembro de 2014, o chamado grupo Mizote realizou palestras sobre 

desenvolvimento sustentável para cerca de 400 estudantes do ensino médio do Colégio Duque 

de Caxias, em Correntina. É importante destacar que Paulo Mizote é tutor do programa Jovem 

Aprendiz na área Rural29, que oferece capacitação técnico-profissional para jovens entre 18 e 

24 anos nas culturas agrícolas da soja, milho e algodão, na “fazenda modelo Paulo Mizote”, 

sendo ele, de acordo com o site da AIBA, um dos “conselheiros convidados” da entidade. Isso 

demonstra a forte influência que os atores ligados ao agronegócio possuem não apenas no 

âmbito do Estado mas em instituições de formação, como as escolas locais. Está presente, 

igualmente, o forte discurso de geração de emprego e renda para o município, colocado como 

elementos essenciais e que legitimam por si só o empreendimento. 

 
28 Informações colhidas em campo realizado entre julho e agosto de 2019.  
29 O programa é uma realização da AIBA e do Instituto AIBA, em parceria com a CODEVASF, SENAR, Sindicato 

dos produtores de Barreiras, Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. 
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Nos episódios posteriores que irão envolver o conflito pelo uso da água, há maior 

inserção da população do município, que possui contato direto com o rio Correntina, rio que 

passa pelo centro da cidade e que teve considerável diminuição de sua vazão. 30 Assim, no ano 

de 2015, ocorre mais um episódio que envolveu parte da população que se manifestou contra 

uma das fazendas do município de Correntina. 

Em 2015, a população da cidade saiu às ruas para protestar contra a captação de 

água realizada pela fazenda Sudotex. A fazenda Sudotex, localizada no distrito de Rosário, no 

município de Correntina, obteve outorgas d’água para exploração das águas subterrâneas, i.e, a 

autorização de perfuração de poços de alta vazão para retirada da água do aquífero Urucuia para 

fins de irrigação. Ao todo, foi concedido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

17 poços de alta vazão, para que a fazenda pudesse explorar as águas subterrâneas. Em 2016, a 

Associação Ambientalista Corrente Verde, entrou com uma ação civil pública solicitando a 

suspensão das outorgas de água concedidas para a fazenda Sudotex31.  

Nessa ocasião, houve uma grande manifestação chamada de “SOS Correntina”, 

mobilizada quando a população passa a tomar conhecimento da construção de piscinões, com 

capacidade para reservar milhões de litros de água. Esse ato causou grande impacto na cidade, 

tendo como marca o abraço simbólico feito pela população no rio Correntina, na área do 

ranchão.32 

No mesmo ano de 2015, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Corrente, deliberou e 

recomendou ao Estado da Bahia a suspensão das outorgas de águas concedidas e que se 

revisasse as que ainda estavam vigentes. Essa decisão ocorreu justamente devido aos atos 

ocorridos no mesmo ano na cidade contra as grandes captações realizadas pela fazenda Sudotex. 

Um dos integrantes da Associação Corrente Verde relata um pouco sobre o episódio: 

 

E aí o...houve uma mobilização aqui muito grande na época também... em 

2015 se conseguiu a assinatura de mais de 15...se eu não me engano parece 10 

mil assinaturas da população de Correntina se mostrando contra o projeto, eu 

acredito que dá o que? 1/3... é um 1/3 da população assinou contra o projeto 

(Entrevista concedida durante trabalho de campo). 

 

Apesar da mobilização popular, traduzida no recolhimento de assinaturas dos 

moradores da cidade e do ato no ranchão, as outorgas continuaram sendo liberadas pelos órgãos 

competentes do Estado da Bahia, desconsiderando, inclusive, a deliberação do Comitê de bacia 

 
30 Informações colhidas durante trabalho de campo na cidade.  
31 Dados de trabalho de campo. 
32 Importante ponto turístico da cidade. 
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do Rio Corrente. 

 

1.5 O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Corrente 

No ano de 2008 foi criado o comitê hidrográfico da bacia do corrente, que é 

composto por 13 municípios. O comitê possui 24 cadeiras entre suplentes e titulares, sendo 

distribuídas entre entidades, órgãos públicos e movimentos sociais. De acordo com a Agência 

Nacional de Águas (ANA), cabe ao comitê: “arbitrar conflitos pelo uso da água”; “aprovar e 

acompanhar a elaboração do Plano dos Recursos hídricos da bacia”; e “sugerir valores de 

cobrança pelo uso da água”. Esses comitês também são conhecidos como “parlamento das 

águas” por serem espaços de deliberação e formulações de propostas a respeito da gestão do 

recurso. 

Devido aos conflitos ocorridos relativos ao uso da água no município de Correntina, 

os debates ocorridos nas reuniões do comitê passaram a pontuar a necessidade da formulação 

de um plano de bacia que há muito não era realizado, para não só identificar a porcentagem do 

uso da água por parte dos usuários mas também as condições nas quais se encontram os rios da 

região. Segundo um dos interlocutores da pesquisa, o último plano de bacia realizado foi no 

ano de 1995, isto é, são mais de vinte anos sem a atualização da situação hídrica dos rios que 

perpassam a bacia do Corrente, bem como informações de uso, demanda de usuários e irrigação 

para sequeiro que necessita da liberação de outorgas.  

O estudo de caso  realizado pelo autor Rodrigo Constante Martins (2006), que teve 

como foco institucional o Comitê Hidrográfico do Tietê Jacaré (CBH-TJ), em São Paulo, 

demonstra que grande parte dos agricultores daquela localidade desconheciam os espaços de 

deliberação e de gestão dos recursos hídricos daquela região, bem como a falta de representação 

no Comitê de Bacia, o que faz com que seus interesses não sejam pautados pelos usuários 

dominantes, dentre esses uma usina de cana da região. Como demonstra Martins (2006) ao se 

referir ao CBH-TJ: 

 

O fato de quase a totalidade dos fornecedores com áreas de lavouras inferiores 

a 79 hectares ter dificuldades de acesso à água para uso produtivo, por 

exemplo, não é um tema abordado pelos representantes do setor 

sucroalcooeiro no comitê. Sob tais circunstâncias, o comitê se torna um 

instrumento de construção de vantagens econômicas para grupos sociais 

historicamente articulados e tradicionalmente hegemônicos em territórios 

específicos (MARTINS, 2006, p. 311) 

 

Desse modo, o comitê está longe de ser um espaço homogêneo como demonstra 

Martins (2006), ao contrário, se coloca como espaço que reflete interesses e disputas que se 
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fazem presentes no território.  

No caso da bacia do Rio corrente, há representações de atores da sociedade civil 

atuantes em movimentos sociais, a exemplo da Associação Ambientalista Corrente Verde, que 

está presente na diretoria do comitê desde 2016. 

No que tange as representações no âmbito do comitê, comparado às relações de 

poder dominantes economicamente como apontado por Martins (2006), no caso da bacia do rio 

Corrente a articulação do setor agroexportador - quando comparado aos usuários que fazem 

parte de associações ou movimentos - é débil. Um dos interlocutores da pesquisa destaca, 

inclusive, a diferença que há na correlação de forças dentro do comitê quando comparada a 

bacia do Rio Corrente com a bacia do Rio Grande, também pertencente ao oeste baiano. 

Segundo ele, a bacia do Rio Corrente possui menos intervenção do agronegócio do que a Bacia 

do Rio Grande: 

 

A partir daí o agronegócio ele tinha cadeira lá também, só que os 

representantes deles não participava do comitê, tanto que no dia da eleição, o 

pessoal da AIBA queria votar. Como assim, “aí falou não, vocês não podem 

votar”, apesar que tem representantes seus aqui, era eles que teria que 

participar, eles foram pego, de surpresa, assim. Aí a gente lutou...que o 

agronegócio ele é forte no comitê de bacia do rio grande, que é da região de 

Barreiras, mas aqui eles nunca deram importância pra esse comitê (Entrevista 

concedida durante trabalho de campo realizado entre julho e agosto de 2019, 

Correntina, BA). 

 

As reuniões ordinárias do CBHC ocorrem quatros vezes no ano. Durante a pesquisa 

empírica, participei da reunião que ocorreu no dia 13 de agosto, na cidade de São Félix do 

Coribe. Nessa reunião, foi apresentada a empresa ganhadora da licitação para realização do 

plano de bacia, o consórcio “Águas do Oeste Hydras-Engeplus”, que será responsável pela 

elaboração e execução do plano cujo objetivo é a orientação para a gestão dos recursos hídricos. 

No caso da bacia do Corrente, foi destacado pelo consórcio a leitura técnica e social da região, 

bem como os itens de “mobilização” e “comunicação” a fim de que as populações moradoras 

dos territórios pertencentes à bacia tenham o conhecimento da realização do plano. Sobre isso, 

foi pontuado pelo consórcio a criação de uma rádio para a comunicação e a criação de banners 

para divulgação. Estava previsto no processo participativo, a realização de uma consulta 

pública, reuniões de andamento com as câmaras técnicas, reuniões plenárias com o comitê, 

além de oficinas temáticas. 
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A “abordagem geral do estudo”33, apresentada pela especialista em meio ambiente 

e recursos hídricos do INEMA, colocou que o plano buscará “entender os fatores mais 

significativos que atuam sobre o sistema hídrico”; “identificar os desequilíbrios que se 

manifestam na forma de conflitos, estabelecidos ou potenciais”; “os limites institucionais de 

atuação setorial” e “as parcerias indispensáveis à ordenação das tensões sobre o sistema 

hídrico”. O tempo para a realização do estudo está previsto para 14 meses, com finalização em 

setembro de 2020.34 

Os comitês de bacia, de acordo com Martins (2006), vêm defendendo o princípio 

da valoração da água como forma de se estabelecer um “uso consciente” da água”, assim, ele 

destaca que essa ideia vem sendo difundida inclusive por entidades ligadas ao meio ambiente: 

 

De maneira geral, no Brasil, o princípio da mercantilização da água, sobretudo 

através das estratégias de valoração, vem sendo amplamente defendido por 

movimentos ambientalistas e pelos integrantes dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica (MARTINS, 2006, p. 114). 

 

Todavia, essa noção não é homogênea nos comitês, podendo ser alterada de acordo 

com a correlação de força dos atores sociais que o compõe. Assim, não são todos os atores 

sociais, evidentemente, que enxergam a água como uma mercadoria em potencial, havendo, 

além das necessidades materiais, aspectos simbólicos e culturais relacionados a ela. Esses 

aspectos variam de acordo com os campos de interesse e disputa nos quais os atores sociais 

estão inseridos (MARTINS, 2006). 

Nessa mesma reunião, seria apresentado o resultado de um outro estudo realizado, 

a pedido da AIBA e ABAPA, pela Universidade de Viçosa e Nebraska e de outras instituições 

públicas. Com a ausência de tais entidades o estudo não foi apresentado, esse ponto será 

aprofundado no último capítulo. 

Além da proposta do plano de bacia apresentado pelo consórcio “Águas do Oeste 

Hydra-Engenplus”, foi apresentado por uma das técnicas do INEMA o resultado35 do 

cadastramento de usuários do Rio Arrojado. Esse cadastramento, de acordo com a secretária do 

meio ambiente do município de Correntina, foi realizado a fim de contabilizar os usuários do 

 
33 Apresentação realizada no dia 13 de agosto de 2019 na reunião do comitê bacia do corrente, em São Félix do 

Coribe. 
34 Podemos sugerir aqui, talvez, que a realização do plano de Bacia do Rio Corrente seja uma consequência das 

ações ocorridas no ano de 2017 em Correntina, que contestaram o uso da água realizado pela empresa Igarashi 

para fins de irrigação. Esse ponto será melhor aprofundado no último capítulo deste trabalho.  
35 Os dados do referido cadastramento que serão utilizados aqui, foram colhidos por mim durante a reunião do 

comitê na qual foi feita uma apresentação técnica dos dados através do uso de slides. 
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Rio Arrojado para, dessa maneira, autorizar ou suspender as outorgas de água. É importante 

destacar que foi justamente no Vale do Arrojado que diversos conflitos pela água ocorreram, 

sobretudo na década de 1990 e tendo como ápice o fechamento do canal em 2000, como 

abordado em subitens anteriores. 

O contrato para a realização dos cadastramentos ocorreu de 04/06/2018 até 

29/04/2019, tendo como empresa responsável a “Regea Geologia, Engenharia e estudos 

ambientais ltda” e como recorte espacial a sub bacia do Rio Arrojado, que, de acordo com a 

apresentação da técnica do INEMA, compreende parte dos municípios de Correntina e 

Jaborandi. A metodologia apresentada, que foi utilizada durante a realização do cadastramento, 

engloba as visitas em campo, o uso de formulários físicos e aplicativo de celular. Também foi 

apresentada a “comunicação social”, que abarca as reuniões realizadas nas comunidades 

inseridas dentro da limitação territorial do cadastramento. De acordo com a apresentação da 

técnica, foram realizadas “reuniões informativas” em 32 comunidades, 15 reuniões com órgãos, 

entidades e lideranças, além de entrevistas em rádios locais e participação em eventos públicos. 

Um dos resultados do cadastramento, aponta a quantidade de captações de água por 

município – Correntina e Jaborandi – na sub bacia do Rio Arrojado, sendo, de acordo com a 

apresentação da técnica, 433 captações (12%) feitas no município de Jaborandi e 3.225 

captações (88%) feitas no município de Correntina. O cadastramento também apresentou os 

métodos de irrigação utilizados, sendo o uso dos canais - inundação/sulcos – o mais utilizado, 

somando mais de 70%. De acordo com o relatório final, o total de pontos de captação somaram 

3.658, com 87 comunidades e 27 canais cadastrados, e 3.000 cadastros de usuários. 

Ao final, foi destacado que o cadastro não seria utilizado para fins de fiscalização, 

ao passo que os canais (regos) não são contabilizados como forma de irrigação tradicional pelo 

INEMA, que estabelece que qualquer uso da água seja autorizado por meio de expedição de 

outorgas. Em tese, todos os ribeirinhos e camponeses estariam sujeitos a multas por não se 

enquadrarem nas normas pedidas pelo órgão. Dessa maneira, o cadastramento acaba por realizar 

a contabilização dos usuários da água do rio arrojado e realizar um “raio-x” do Vale. Assim 

como a realização do Plano de Bacia do Rio Corrente, o cadastramento dos usuários da sub 

bacia do Vale do Arrojado pode ser, talvez, considerado umas das consequências institucionais 

das ações ocorridas no ano de 2017, que mobilizou grande quantidade de pessoas do município 

e foi destaque em imprensas nacionais e, inclusive, internacionais.  
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2 Legado político e a fé a favor do Cerrado 

 

Direitos humanos não se pedem de joelho, 

exigem-se de pé 

Dom Tomás Balduíno 

 

Este capítulo que segue, terá como um dos principais aspectos a atuação de 

mediadores da Igreja Católica e de um quadro em específico do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) em Correntina. Durante a pesquisa empírica, foi inevitável não levar o aspecto da 

religião em consideração, visto sua influência na cidade e o emaranhado de relações sociais que 

a perpassam, o que contribui para conformar lutas importantes de resistência ao agronegócio na 

região. Buscarei aqui demonstrar como agentes religiosos vinculados à Igreja Católica de 

Correntina na década de 1980 – com destaque para o Padre do município - possuem uma 

atuação política que está ligada diretamente à defesa das populações rurais do Cerrado, bem 

como sua preservação. Para esse fim, será feita previamente uma contextualização da Igreja 

Católica e as disputas políticas e ideológicas que estavam presentes, principalmente, na década 

de 1960 e os eixos de atuação deliberados pela instituição católica que serão, mais tarde, 

adotados no município de Correntina. Além disso, será abordado como as romarias ajudam a 

conformar uma identidade geraizeira e fortalecer a cultura e seu papel político para as lutas que 

ali estão postas. Esse capítulo cumpre, dessa maneira, um papel histórico-contextual não apenas 

para situar o leitor, mas sobretudo, como um conjunto de informações que irão contribuir para 

um melhor entendimento do quadro de revolta que se estabeleceu no ano de 2017 protagonizado 

por camponeses e ribeirinhos do Vale do Arrojado, a ser tratado no último capítulo.  

 

2.1 A Igreja Católica como mediadora social: breve contextualização 

Na década de 1930, ocorrem diversas transformações na sociedade brasileira, 

sobretudo, no âmbito político com o início da Era de Getúlio Vargas. A Igreja Católica, nesse 

período, embora houvessem conflitos com o governo, estreita de modo considerável sua relação 

com o Estado, ampliando a sua atuação. Como aponta Regina Novaes (1997), que desenvolveu 

sua pesquisa na Paraíba com enfoque para os trabalhadores do meio rural, apesar de haver a 

separação entre a igreja e o Estado, este realizava diversas concessões para a instituição católica, 

como o financiamento de escolas, seminários, educação religiosa, etc. (DELLA CAVA apud 

NOVAES, 1997, p. 26). Nesse período, Novaes (1997) destaca a criação de diversos 

organismos religiosos a nível nacional pelo então arcebispo do Rio de Janeiro Dom Leme, que, 
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despertado pela Encíclica Rerum Novarum36, dissemina a necessidade desses organismos para 

a ação social cristã (ibid). 

A criação de diversos organismos religiosos em diferentes localidades possibilitara, 

assim, maior influência da Igreja Católica no país. No caso da Paraíba, como analisa Novaes 

(1997), a Igreja atuou através da criação de sua própria imprensa37 para a formação da opinião 

pública e a criação de “organizações cristãs de trabalhadores”. Em 1931 e 1932 são criadas pela 

Igreja a “União dos Operários e Trabalhadores Católicos” e a “Juventude Operária Católica”, 

além dos “Círculos Operários Católicos”, que surgem em 1938. Essas ações da Igreja no 

município da Paraíba, estavam em total acordo com as chamadas encíclicas sociais. De acordo 

com a autora, nesse período a Igreja buscava se posicionar diante da conjuntura político-social, 

com o triunfo do socialismo na Rússia em 1917 e o fascismo na Itália, a Igreja Católica se 

colocava como conciliadora e a “esclarecer a questão da convivência entre classes sociais, 

propondo acabar com o conflito que as divide” (NOVAES, 1997, p. 27). É nesse período, 

portanto, que a Igreja se afirma enquanto mediadora de conflitos e passa a discursar com 

autoridade moral, se posicionando acima das classes sociais e buscando “apaziguar” eventuais 

conflitos entre as partes. Novaes (1997) menciona o fato de a constituição da Igreja enquanto 

espaço público que se contrapõe ao espaço privado dos engenhos – não necessariamente 

contrapondo-se ao patrão -, e o destaque que terão os padres nesse período vistos não somente 

como autoridades religiosas, mas também como autoridades políticas pelos trabalhadores 

rurais, assim, muitos padres ganham destaque nesse período e dão origem ao termo clientelismo 

clerical (ibid). 

 

2.2 O meio rural em “efervescência” na década de 1950 e 1960 

Nos anos de 1950, ocorre grande ebulição de movimentos sociais, sobretudo no 

campo. A superexploração da mão de obra camponesa, a falta de uma legislação trabalhista 

para os trabalhadores rurais e a expansão do cultivo de cana-de-açúcar38 por fazendeiros para 

as terras de trabalho39, contribuíram para uma intensa movimentação e organização dos 

trabalhadores rurais nesse período (MARTINS, 1994). 

 
36 A encíclica Rerum Novarum foi redigida em 1891. 
37 De acordo com Novaes (1997), o jornal da Igreja de nome A imprensa, não se diferenciava muito dos jornais 

hegemônicos da época, tinha como uma das marcas a campanha anti-soviética e o questionamento a greves de 

trabalhadores, além do alerta da presença de “comunistas” entre o operariado rural. 
38 Na década de 1950 ocorre grande valorização do açúcar em âmbito internacional, o que ocasiona a expansão do 

cultivo e maior exploração da mão de obra rural. 
39 Sobre terras de trabalho ver: Woortmann (1990). 
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Nesse cenário, a Igreja já havia se afirmado enquanto mediadora e apta a intervir 

em conflitos, tanto no campo quanto na cidade. Nesse momento, é exposto de maneira mais 

clara e objetiva o projeto da Igreja a ser desempenhado para a sociedade brasileira, com maior 

atenção à reforma agrária nesse período (CARVALHO apud Novaes, 1997, p. 32). A própria 

Confederação dos Bispos do Brasil é criada em 1952 e os encontros nacionais passam, então, a 

“ler” a realidade brasileira e fornecer elementos interpretativos da situação social do país. 

 

As semanas rurais, as pastorais coletivas, as declarações da recém 

criada CNBB, os encontros dos bispos no Nordeste (1956 Campina 

Grande e 1959 em Natal) procuraram trazer elementos de “análise da 

realidade brasileira” e são ricos em propostas detalhadas, seja ao nível 

social e econômico operacional, seja em termos do papel a ser 

desempenhado pelos párocos, episcopados e leigos nesse processo 

(NOVAES, 1997, p. 33). 

 

A “efervescência” a nível nacional também repercutiu em microescala, como bem 

aponta Novaes (1997) ao apresentar o caso da atuação da Igreja na Paraíba. Em âmbito local, 

na cidade de Correntina, ocorre em 1956 a chegada de Padre André Frans Berenos, que marca 

de modo significativo a história da cidade. A atuação da igreja sob sua direção, possibilita um 

grande trabalho de assistência pastoral às comunidades rurais e a criação de “benfeitorias” no 

município. Padre André foi designado por Dom Muniz, bispo de Barra do Rio Grande, para 

atuar em Correntina e também como Vigário em Santa Maria da Vitória, além de prestar 

assistência a municípios próximos como Coribe, Cocos, Feira da Mata, etc.40Ao se fixar em 

Correntina, Padre André inicia o trabalho de assistência à população em diversas áreas sociais. 

No campo da educação, por exemplo, são criadas as Escolas de Datilografia, de música e 

Paroquial para atender jovens do campo e da cidade; em 1958 foi criado o Internato que atendia, 

sobretudo, jovens da zona rural. Na área da saúde é responsável pela abertura da Casa de Saúde 

e do Abrigo de Idosos, além do oferecimento de cursos de enfermagem e de campanhas de 

vacinação com equipes de leigos em visitas domiciliares. Em 1962, contribui para a organização 

da Diocese do município de Bom Jesus da Lapa, tornando-se referência para a comunidade 

cristã da região.  

Nacionalmente, a Igreja Católica expandia seu trabalho, sobretudo na zona rural. Será, 

nesse período também que outros mediadores passam a fazer parte do cenário nacional e atuar 

 
40 Agradecimentos a Anailma de Oliveira responsável pela escrita da biografia de Padre André e pela 

disponibilização do documento para ser utilizado neste trabalho. 
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de modo mais organizado no campo junto a trabalhadores e disputar a consciência desses atores 

para a transformação social. 

Assim, o Partido Comunista se constituirá como importante mediador no meio rural 

brasileiro. Em 1954, a partir de seu 4º congresso, o PC coloca como uma de suas bandeiras de 

luta a reforma agrária e a necessidade de enfrentamento ao latifúndio. Essa resolução não 

somente atendia a expansão do trabalho de massas do partido entre trabalhadores rurais, mas 

também estava ligada à concepção da “superação” de “resquícios feudais” presentes no Brasil 

para, então, dar início à luta pela implementação do socialismo (SOBRINHO, 2012, p. 141).  

Há aqui maior disputa de influência ideológica entre a Igreja Católica e o Partido 

Comunista, sendo a primeira respaldada pelas encíclicas sociais voltadas para o “trabalho de 

base” – que visava “livrar” campesinato do “perigo vermelho” - e da atuação do Partido 

Comunista de modo mais sistemático no campo e com quadros presentes nas Ligas 

Camponesas.41 Em 1960, no seu V Congresso o Partido Comunista do Brasil aprova, mais uma 

vez, a necessidade da reforma agrária para seguir as “etapas da revolução” no país e expande 

sua influência no meio rural.  

Durante o período da ditadura militar, as lutas tanto no campo quanto na cidade se 

intensificam contra o quadro de violação dos direitos humanos e da perseguição política 

daqueles que se contrapunham ao regime. Será nesse contexto que o Oeste Baiano receberá um 

importante quadro do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). O ferroviário Wilson Furtado, 

nascido em São Paulo e líder sindicalista nos anos de 1950 no estado, é deslocado para o Oeste 

Baiano para o “levantamento topográfico da região” e se inserir nas relações sociais locais. 

Wilson foi responsável, junto com um grupo de companheiros, pela organização de uma base 

de apoio instalada na região do Oeste baiano42 para prestar suporte à Guerrilha do Araguaia. 

Em 1973, as tropas do Governo Militar liquidam a Guerrilha e ocorre uma dispersão 

dos militantes nesse período. Não há registros objetivos se Wilson foi pro Exílio ou não, mas 

na década de 1980 retorna ao Oeste Baiano, especificamente, para Correntina, onde terá uma 

destacada atuação enquanto sindicalista rural para todo o estado da Bahia. 

Será ainda na década de 1960 que ocorrerá uma verdadeira “corrida” para a construção 

de Sindicatos de Trabalhadores Rurais no Brasil como aponta Novaes (1997), sobretudo por 

parte da Igreja Católica.  De acordo com a autora, os primeiros STRs construídos na Paraíba, 

 
41 No início, como demonstra Novaes (1997), alguns sacerdotes participaram da fundação das ligas em alguns 

munícipios, não sendo, portanto, um espaço homogêneo.  
42 RUY, Marcos Aurélio. A luta pelo socialismo é a essência da classe trabalhadora. Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil, 2014. Disponível em: <https://ctb.org.br/noticias/cultura-a-midia/a-luta-pelo-socialismo-

e-a-essencia-da-classse-trabalhadora/>. Acesso em: 5/02/2020. 

https://ctb.org.br/noticias/cultura-a-midia/a-luta-pelo-socialismo-e-a-essencia-da-classse-trabalhadora/
https://ctb.org.br/noticias/cultura-a-midia/a-luta-pelo-socialismo-e-a-essencia-da-classse-trabalhadora/
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nesse período, foram frutos do trabalho e da atuação direta de padres e seminaristas que já 

exerciam algum grau de autoridade nesses locais. Na Paraíba houve, inclusive, a conformação 

de uma Equipe de Sindicalização Rural que coordenava todo o trabalho das paróquias da 

Arquidiocese do Estado43. Nas regiões de influência da Igreja, a construção dos STRs ocorria 

a “todo vapor” e os padres, em sua maioria, indicavam nomes que já estavam de algum modo 

ligados ao trabalho da Igreja para a composição dos cargos administrativos do sindicato. Apesar 

da disputa com as Ligas Camponesas, Novaes (1997) aponta que foi a Igreja Católica que saiu 

com o saldo positivo do trabalho de construção dos STRs nesse momento. É importante 

destacar, também, as diversas reações de padres frente aos conflitos colocados entre 

latifundiários e camponeses, não sendo posicionamentos homogêneos. 

 

Segundo relatos, os padres reagiram diferentemente frente a situações 

em que se explicitavam conflitos entre grandes proprietários e 

trabalhadores. Numa dessas ocasiões, houve um padre que perguntou: 

“eu criei cobra para me morder?”. Retirou em seguida o apoio às 

lideranças sindicais que ele próprio havia escolhido e as reuniões nas 

dependências da igreja foram proibidas (NOVAES, 1997, p. 69). 

 

2.3 A Igreja Católica em Correntina 

Como mencionado, desde a chegada de Padre André no município, muitas obras 

foram construídas para atender, sobretudo, pessoas sem recursos financeiros e sem maiores 

acessos a serviços básicos. Na década de 1970, alguns “benfeitores” da Holanda44 contribuíram 

com recursos para a construção de casas populares no bairro de São Lázaro, além de 26 casas 

e dois salões exclusivos para o atendimentos a idosos que careciam de cuidados médicos e de 

assistência social. Ainda nesse período, Padre André busca, junto ao governo do Estado, apoio 

para a expansão do Centro Educacional de Correntina. Do início de sua atividade sacerdotal até 

esse momento, destacam-se esforços importantes nas áreas da saúde e da educação45. Esse 

conjunto de ações que serão realizados a partir da chegada de Padre André em Correntina, são 

definidas como “serviços” da Igreja Católica e estão de acordo com as já citadas encíclicas 

 
43 Em 1962, o presidente João Goulart cria a partir da lei 11/1962 a Superintendência de Política Rural (SUPRA) 

que incentivava a criação de associações de agricultores e sindicatos rurais. Posteriormente, a portaria 335A irá 

reconhecer as entidades rurais e emitir “cartas sindicais”. Esse fato contribui para a proliferação da construção de 

STRs no país e também abre margem para que outros “mediadores” disputem esses espaços, a exemplo do Partido 

Comunista (Novaes, 1997). 
44 Padre André nasceu no Suriname, antiga colônia Holandesa, e mantinha contato com organizações ligadas à 

Igreja da Holanda que prestavam alguns apoios financeiros em projetos sociais. 
45 Em 1994 será criada a Escola Família Agrícola Padre André (EFAPA), que atende estudantes de diversas 

comunidades rurais.  
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sociais, que mais tarde serão reafirmadas pela quadragésima encíclica (Pio XI, 1931). 

(NOVAES, 1997, p. 27). 

É também nesse período que será criado um importante organismo pastoral da 

Igreja Católica no Brasil. A Comissão Pastoral da Terra é criada em 1975 pela CNBB para atuar 

exclusivamente nas questões agrárias. No que tange ao Oeste baiano, haverá um destacamento 

de voluntários em 1975 e 1976 para atuação pastoral e religiosa na Bacia do Rio Corrente 

(SOBRINHO, 2012, p.146).   

Na década de 1970, a Igreja terá como um de seus principais objetivos a construção 

das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), colocando em prática a leitura do Evangelho sob a 

ótica dos mais pobres e “necessitados”, em última instância, uma interpretação social do 

Evangelho de Cristo. Já em Correntina, as CEBs irão acentuar seu trabalho mais fortemente na 

década de 1980. Sobre as CEBs, Novaes (1997) explicita a proposta formulada:  

 

Oprimidos evangelizados que deveriam se tornar eles mesmos agentes de 

pastoral, ao lado do clero e de outros leigos oriundos de várias classes sociais. 

Isto é, esta proposta implicava em mudanças no universo religioso e em uma 

articulação constante entre ser cristão e participar da transformação tanto da 

Igreja, quanto da sociedade (NOVAES, 1997, p. 119). 

 

Esse eixo de atuação da Igreja Católica será posto em prática em diversas 

localidades através da criação de pastorais e demais organismos que serão voltados 

exclusivamente para os “problemas sociais” presente no local de atuação cristã. Em 1979 e 

início da década de 1980, são delineados em Correntina espaços voltados para a juventude, 

assim ocorre a criação do Curso de Engajamento de Jovens (CEJ) e da Pastoral da Juventude 

do Meio Popular (PJMJ),46 que visava a formação de jovens pobres do campo e da cidade. A 

PJMJ concebe a ideia de que a fé precisa necessariamente estar ligada à ação política para uma 

atuação cidadã, além de promover ao jovem a consciência acerca de seu lugar e de sua classe 

social, mostrando a esse que é necessário provocar mudanças e transformações para sua 

libertação em um sistema injusto e desigual, assim, funciona como um espaço de formação de 

lideranças não só religiosas, mas também políticas, concebendo a fé e a política de maneira 

indissociável. Diferente da análise discorrida de Novaes (1997) que aponta os primeiros 

círculos e núcleos de jovens católicos na Paraíba já na década de 1930, em Correntina essa 

organização será feita de forma mais estruturada a partir da década de 1980, período que 

também são acentuados os conflitos agrários na região em decorrência da ocupação por 

 
46 Corrente cristã que surge logo após o Concílio Vaticano II e a Conferência de Medellín, na Colômbia em finais 

da década de 1960. 
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reflorestadoras. É também nesse período que as pastorais serão criadas, como a da Saúde e a da 

Criança.  

 

E eu integrei a equipe de pastoral, que era um projeto que tinha para 

atendimento às comunidades rurais e dentro desse trabalho era inúmeras 

atividades realizadas. Des’das pequenas reuniões de conscientização, de 

formação popular, educacional, política, como também as questões básicas né, 

de orientação, dos cuidados da alimentação, da saúde (Entrevista concedida 

durante trabalho de campo realizado em agosto de 2019). 

 

A partir do depoimento de Dulce, que integrou equipes pastorais nesse período, as 

atividades das pastorais e a assistência às comunidades desempenhavam, também, o papel da 

conscientização e da formação popular. Aqui, observa-se que todas as “lacunas sociais” de 

dever do estado foram preenchidas pelo trabalho da Igreja Católica na cidade e no campo. 

Pereira (2008) ao analisar o papel de mediadores na região do Araguaia Paraense, aponta o 

trabalho de base desenvolvido pela Igreja como a orientação da organização de trabalhadores e 

da conscientização desses acerca de seus direitos, o que contribuiu de modo significativo para 

a resistência aos conflitos agrários e o encorajamento para a luta contra o latifúndio (PEREIRA, 

2008, p. 131). No caso específico estudado pelo autor, a Igreja serviu mais como um problema 

a ser combatido pelo Estado do que, de fato, como mediadora dos conflitos agrários, 

acarretando inclusive em assassinatos de agentes pastorais e de torturas a seminaristas e párocos 

durante o regime militar (Ibid). No que tange ao período de repressão, não houve qualquer 

menção a torturas ou outra violência, especificamente, a agentes religiosos em Correntina e 

nem a Padre André.   

O trabalho de formação política e de conscientização realizado através das pastorais 

e também das Comunidades Eclesiais de Base, contribuíram em algum grau para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e política acerca dos problemas locais que estavam 

presentes em Correntina. Sobre esse ponto em específico, Pereira (2008), ao relatar o caso da 

região do Araguaia Paraense, cita, inclusive, o papel que os padres através das CEBs tiveram 

no processo de resistência naquela localidade. 

 

No início da década de 80, os padres Aristides Camio e Francisco, ambos 

francesas, desenvolviam os seus trabalhos nas Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) dessa região de São Geraldo do Araguaia. A presença desses padres 

fortaleceu a resistência de diversos grupos de posseiros (PEREIRA, 2008, p. 

114).  
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Como já exposto por Novaes (1997), a atuação da Igreja Católica não se deu sem 

pretensões ou sem interesses. Os documentos oficiais da Igreja inspirados pelas encíclicas 

sociais e as aproximações com os diferentes governos47, tornaram a Igreja uma forte autoridade 

moral e também uma aliada na luta contra a influência comunista, embora em algumas 

localidades a chamada “Igreja progressista” tenha se confrontado de forma direta com o Estado, 

como mostra Pereira (2008). No caso de Correntina, não foram recolhidos depoimentos que 

sinalizasse um confronto aberto da Igreja com o Estado durante o regime militar. 

 

2.4 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Correntina 

Como já exposto, será na década de 1960 que ocorrerá a fundação em “massa” de 

STRs no Brasil.  Se em outras localidades, sobretudo Pernambuco e Paraíba, já haviam 

sindicatos criados que datassem desse período, seja pela influência da Igreja Católica ou do 

Partido Comunista, será apenas em 1980 que o STR de Correntina será criado. Se levarmos em 

consideração que a construção dos sindicatos em 1960 estavam associados às lutas travadas 

contra a ameaça às terras camponesas pelo cultivo da cana-de-açúcar, é justificada a criação 

“tardia” do STR em Correntina, sobretudo porque é no período de 1980 que os conflitos com 

as empresas reflorestadoras se intensificam, assim o STR é criado para dar respostas ao quadro 

conflituoso oriundo das grilagens que se estabelecera naquele período no município. 

A construção do STR, assim, contará com esforços de Padre André e, também, de 

Wilson Furtado. De acordo com uma informação recolhida posterior ao trabalho de campo, 

Padre André terá mais influência na fundação do Sindicato do que Wilson. A partir da análise 

desenvolvida por Novaes (1997), talvez possamos afirmar que o próprio acúmulo do “trabalho 

de base” desenvolvido por Padre André desde a sua designação para Correntina, seja 

responsável pela sua construção enquanto autoridade moral legítima, o que o torna a pessoa 

mais influente na cidade. 

Após à construção do STR, Wilson Furtado será o responsável pela criação do 

Jornal “A Foice”, que se tornará uma importante ferramenta de denúncia contra as grilagens, 

além de contribuir para a formação política dos trabalhadores rurais acerca de seus direitos e da 

consciência de classe. As edições do jornal publicavam os informativos das comunidades rurais 

e seus problemas específicos, fazia o balanço da quantidade de associados e o trabalho realizado 

pelo sindicato, como reuniões, assistência a trabalhadores e orientação jurídica. 

 
47 Nacionalmente, a Igreja estreita os laços com o Governo de Getúlio Vargas e, já na década de 1960, a CNBB 

lança um documento oficial em apoio ao golpe militar de 1964.  
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Através da análise de alguns exemplares do Jornal “A Foice”, pode-se dizer que 

existia uma parceria entre a direção do STR com os agentes religiosos na figura da CPT, que 

foi estruturada formalmente em 1980 no município de Bom Jesus da Lapa (SOBRINHO, 2012) 

 

 

 

Figura 4 – Jornal “A Foice”, Ano I, nº 11, p. 2, fevereiro, 1981. Fonte: Centro de Pesquisa e 

documentação Vergueiro. 

 

 

 

Figura 5 – Jornal “A Foice” (1980). Fonte: Centro de Pesquisa e documentação Vergueiro. 
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Na figura 4, em trecho específico, o jornal publicou o balanço de reuniões realizadas 

nas comunidades rurais junto à CPT, onde trataram questões relacionadas à sindicalização e o 

problema das grilagens. Já na figura 5, em outra edição, do ano de 1980, o jornal destaca uma 

atividade realizada no mês de dezembro que incluíram falações de Wilson Furtado e de Padre 

André, o primeiro relatou os acontecimentos recentes no município e o segundo, abordou o 

trabalho das comunidades de base. 

A partir da fala de Padre André, o jornal afirma o “quanto é importante participar 

todos nós das Comunidades de Base, pois só assim podemos melhorar a nossa vida...”. Observa-

se, então, que embora a presidência do sindicato seja ocupada por Wilson, um dos quadros do 

Partido Comunista, a influência da Igreja se mantêm muito forte entre os trabalhadores também 

via sindicato. Em entrevista, Dulce descreve um pouco do trabalho de assistência tanto da Igreja 

quanto do Sindicato: 

 

Então a paróquia criou esse sindicato pra dar um aparato né. E muitos conflitos 

foram acentuando mas ai acabou tendo assim: o sindicato acompanhava mais 

as áreas de conflitos nos gerais e a pastoral acompanhava mais essa questão 

da organização comunitária (Entrevista concedida durante trabalho de campo, 

Correntina – BA, Ago. 2019). 

 

Isso não quer dizer, porém, que a “parceria” entre Padre André e Wilson tenha se 

dado sempre de maneira consensual, como vimos anteriormente, a disputa ideológica estava 

colocada da igreja com demais mediadores. Houve, inclusive, uma informação de que teria 

ocorrido um “racha” entre ambos posteriormente por divergências político-ideológicas. 

A atuação do STR de Correntina, eleva, dessa maneira, a organização dos 

trabalhadores rurais e de camponeses, possibilitando o desenvolvimento de condições 

subjetivas não só para o entendimento dos processos que acometiam a região do Oeste Baiano, 

mas também de como organizar as ações para frear o avanço das grilagens. Em 1983, o sindicato 

contava com 1.750 associados, em 1984, um ano depois de sua fundação, contava com 2.200 

associados. O jornal publicava em todas as edições a importância de seus associados manterem 

e estarem com suas contribuições em dia, além de participar da construção do próprio jornal e 

enviar matérias sobre suas comunidades rurais. 
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Figura 6 – Jornal “A foice”, Ano VI, nº 23, 1987. Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação 

Vergueiro. 

 

 

Figura 7 – Jornal “A foice”, Ano, nº, 198. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. 

 

As edições do jornal traziam, constantemente, questionamentos  a respeito de datas 

históricas (como o 1º de Maio) e do significado do Sindicato para os trabalhadores, esse papel 

de conscientização realizado pelo Jornal do Sindicato, pode-se dizer, foi um dos instrumentos 

importantes nesse período, e, provavelmente, proprocionará maior condição de resistência, 

enfrentamentos à ordem vigente e pensamento crítico sobre os processos, qualidades que 

tornarão o município de Correntina em uma realidade sui generis. 
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Na direção do STR de Correntina, Wilson Furtado se destacará significativamente 

como uma das maiores lideranças sindicais da Bahia, o que lhe proporcionará  reconhecimento 

político e a ocupação da secretaria-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

(FETAG-BA), no período de 1998 a 2002.  

Também é importante destacar a construção do Centro de Treinamento de Líderes 

em Correntina em 1991, com a ajuda de um amigo de Padre André. O CTL tinha como objetivo 

a formação e capacitação de lideranças paroquiais e diocesanas para atuarem nas atividades da 

Igreja. Outra ferramenta criada e que diz respeito à formação política, pelo domínio da Igreja, 

é a Rádio Carícia. Criada em 1998 pela paróquia, surge com o intuito de divulgar os feitos da 

comunidade paroquial, além de conscientizar e de denunciar situações através do programa de 

jornalismo debate Acorda Cidadão, que através dos debates políticos e de formação, “preenchia 

a lacuna”, no sentido daquilo que a igreja já não mais conseguia fazer, como a assistência mais 

cotidiana às comunidades. O papel exercido pela rádio era o de fomentar debates políticos e de 

formular questionamentos que levasse os ouvintes a refletirem criticamente sobre as situações 

que ocorriam, como os próprios conflitos socioambientais que estavam colocados.  

 

2.5 As romarias: da fé à ação 

Como manifestações que ocorrem para fora da igreja e que podem também ser 

realizada por “leigos”, as romarias surgem como importantes manifestações populares que 

abordam não somente o aspecto da devoção, mas que também mobiliza questões políticas. As 

romarias são peregrinações, manifestação religiosa popular, com trajetos que levam os romeiros 

a pontos de devoção. Sua organização pode ser feita pelos romeiros, Igreja Católica e pela 

população local. Durante seu trajeto, são realizados cânticos encenados, agradecimentos e 

pagamento de promessas, além da mobilização de símbolos como a Cruz de Cristo. A 

peregrinação também inclui missa, via sacra e demais atividades religiosas podem ocorrer. 

No oeste baiano, o centro de encontro dos romeiros encontra-se no município de 

Bom Jesus da Lapa, localizado a 144 km de Correntina e a 87 km de Santa Maria da Vitória. A 

Romaria em Bom Jesus ocorre no mês de agosto48 e reúne milhões de romeiros, vindos, 

inclusive, de fora do estado da Bahia e que peregrinam até à gruta, na qual se encontra o 

Santuário da Lapa. Essa romaria, em especial, é caracterizada pelos pagamentos de promessas 

e pelos agradecimentos de “bençãos” recebidas. Ao analisar a sacralização do espaço no oeste 

da Bahia, o autor Avelino F. de Miranda (1999) coloca que 

 
48 A comemoração da romaria ocorre no dia 6 de agosto. 
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O santuário da Lapa foi difundido ao longo do tempo, consolidando-se como 

centro de convergência de romeiros de todo o estado da Bahia, além de parte 

considerável do nordeste, de Goiás, de Tocantins, de Minas Gerais e de São 

Paulo (MIRANDA, 1999, p. 280). 
  

Além da romaria de Bom Jesus da Lapa, existem aquelas que fazem referência à 

identidade do geraizeiro e aos recursos vitais da região, como a terra e a água. Foi justamente 

em contextos de luta pela terra e demais conflitos no campo, que a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) inicia a realização das romarias no ano de 1977, sendo as primeiras realizadas no Rio 

Grande do Sul e em Bom Jesus da Lapa49, na Bahia.  

É importante ressaltar o caráter político incutido nas romarias que fazem menção à 

água e à terra, que não só possuem uma grande marca simbólica, mas também a da reflexão e 

da denúncia dos problemas concretos presentes nos territórios, vivenciados pelos romeiros que 

em grande parte são ribeirinhos, camponeses, vazanteiros, quilombolas, geraizeiros, etc.  

Como marco, destaco a 38° “romaria da Terra e das águas”, que teve como tema 

“Defender as águas, um direito sagrado”, que ocorreu entre os dias 3 e 5 de julho de 2015 em 

Bom Jesus. Cada romaria possui uma programação e uma carta convocatória com o tema 

principal para ser discutido nos “plenarinhos”, espaços temáticos de discussão que agregam 

romeiros de diversos territórios em situação de conflito. Uma das interlocutoras da pesquisa me 

explica que Correntina possui um papel central nas romarias quando se trata do tema da água: 

 

Correntina dá uma grande contribuição na romaria da terra que ela começa a 

levar “não se pode discutir a posse da terra sem a questão das águas”, que ela 

passa essa discussão na década de 90 né [...] E por isso que até hoje nos 

plenários, plenário da água né, faz questão que tenha gente de Correntina, 

porque Correntina que leva essa situação (Entrevista concedida entre julho e 

agosto de 2019, Correntina, BA) 

 

A carta da 38° romaria, que teve a água como tema principal e que no texto se refere 

a esta como “Dom de Deus”, aborda as secas e a apropriação das águas para fins lucrativos, 

bem como a necessidade de luta daqueles que enfrentam cotidianamente os problemas 

colocados pelas disputas presentes nos territórios, havendo aí a face política do discurso. Dessa 

maneira, o fato de que a escolha do tema tenha sido a água, demonstra o quanto os conflitos e 

disputas pelo recurso se refletem diretamente em manifestações populares, a exemplo da 

romaria.  

 
49 A romaria da terra e das águas ocorre todos os anos no mês de julho no município de Bom Jesus da Lapa. 
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A referência à água como “Dom de Deus”, é importante para entender o quanto a 

visão religiosa e política caminham juntas aqui, a ideia de enxergar determinado recurso natural 

como criação divina pode ser associada a visão de cuidado a tal recurso, assim, a partir da visão 

religiosa podem ser desenvolvidas ações que podem produzir efeitos no concreto. Ademais, os 

conflitos colocados na região se fazem presentes em diversos eventos através dos símbolos, 

como exemplo citado no primeiro capítulo, o evento de lançamento do livro do filho de Zeca 

de Rosa, que contava com a simbologia de uma cruz com a inscrição de nomes das pessoas que 

foram assassinadas em conflitos de terra/água na região. Não só a memória é evocada, como 

também os problemas do presente são destacados e a afirmação de uma identidade associada à 

luta pelas águas e pelos gerais. 

De acordo com Miranda (1999), “a trajetória humana do romeiro está condensada 

no território dos símbolos”, ele destaca que  

 

À luz da história do vale do São Francisco – repleta de miséria, de toda a sorte 

de violência contra índios, negros, rendeiros, meeiros, posseiros, jornaleiros, 

boias-frias, mulheres, trabalhadores de modo geral e desempregados – é 

inaceitável separar a figura do romeiro da história de penitência cotidiana de 

todos os atores sociais, apartá-los da esperança na força do sagrado, que é, de 

certo modo, o móvel primário da existência pessoal e grupal dos peregrinos 

(MIRANDA, 1999, p. 282) 

 

Não necessariamente são os romeiros os únicos a evocarem os símbolos. Durante o 

trabalho de campo, foi observado o quanto os símbolos são mobilizados constantemente em 

reuniões, eventos e aniversários, havendo as representações do Cerrado (cacto, cabaça com 

água, milho, chapéu de palha, enxada e o pilão), fotos de pessoas que foram assassinadas em 

decorrência dos conflitos e bandeiras que expressam as ações voltadas para defender o 

território. Pereira (2008), de fato, chega mesmo a destacar a relação do religioso com o político 

e o reflexo disso nos rituais e nos espaços considerados sagrados: 

 

Os ritos integravam o religioso e o político, momentos em que invocavam a 

proteção de Deus para participar da luta. Espaço esse no qual se sacralizava a 

luta e se materializava o sagrado. Em algumas regiões da Amazônia nesse 

período, nas ordenações sacerdotais, recitava-se a chamada “ladainha dos 

mártires da terra”. Os instrumentos de trabalho dos trabalhadores rurais como 

foice, machado, enxada e os frutos da terra (colheita dos camponeses) faziam 

parte do ritual litúrgico (PEREIRA, 2008, p. 108). 
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Foto 4 – Evento do lançamento do livro: “martírio no campo”, de Gecildo, filho de Zeca de Rosa. Cruz com nomes 

de pessoas assassinadas, ao centro, Zeca de Rosa. Acima da cruz um chapéu de palha e abaixo, uma moringa. 

SANTOS, Bianca Suzy dos Reis dos. Correntina, BA (jul. 2019). 

 

Em um episódio particular, quando convidada a estar em um aniversário, observei, 

igualmente, a mobilização de símbolos importantes que fortalecem não apenas a identidade 

geraizeira, mas que relembram o histórico de resistência e luta para manter o Cerrado “em pé” 

e a conservação das águas. 

 

Foto 5 – Aniversário. “Altar” com símbolos importantes que retratam a luta militante (bandeira); 

chapéu de palha, cacto, moringas (cerrado), fotos (memória); livreto com os cânticos da II Romaria da terra e das 
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águas e a imagem de Nossa Senhora de Sant’Anna (religião). SANTOS, Bianca Suzy dos Reis dos. Correntina, 

BA, (jul. 2019). 

 

Já a Romaria do Cerrado, além de ser mais recente50, é realizada de maneira 

alternada entre as cidades do Oeste Baiano. A romaria do cerrado surge da necessidade de se 

pautar o cerrado e a constante degradação do bioma, assim, mobiliza “leigos” católicos, 

movimentos sociais e entidades para a sua construção e mobilização. O dia da Romaria do 

Cerrado é chamado de “dia D”, no qual é realizada as mobilizações nas escolas visando 

estudantes e professores para que estes se somem às atividades da romaria, que ocorre na 

semana do Dia Nacional do Cerrado.  

A segunda edição da romaria ocorreu em Correntina, em 2015, com o tema 

“Cerrado em pé: a vida brota das águas”, na qual compareceram, segundo a CPT, 2.000 pessoas 

de 24 municípios. Ao longo do percurso, foram feitas paradas para contextualizar e contar o 

histórico dos rios secos e dos que estão secando, bem como a referência à pujante agricultura 

familiar do município, que é comparada como um modelo sustentável frente ao modelo 

agroexportador. Outro elemento que se faz presente nas romarias são as místicas, que 

rememoram momentos e evocam simbologias. 

   Além de contribuir para conformação de uma identidade daqueles que vivem nos 

gerais, as romarias se colocam como espaços que ajudam a conformar pequenos mecanismos 

de ações políticas, a exemplo das paradas durante a Via Sacra nos locais que tiveram algum 

efeito oriundo da degradação fruto da atividade do agronegócio na região. Uma romeira elenca 

as etapas presentes na romaria: 

 

Então a romaria ela tem um roteiro, inspirada na romaria da terra e das águas 

(...) A via Sacra né, que a Via Sacra ela vem condenação, morte, ressureição, 

né. Jesus se traz hoje a terra, a água, o cerrado, a caatinga. A romaria ela parte 

disso também, ela vem com um momento de concentração, duas paradas e um 

momento da ressureição né, da alegria que é a celebração e a partilha 

(Entrevista concedida durante trabalho de campo entre julho e agosto de 2019, 

Correntina, BA). 

 

Pereira (2008) destaca a “politização de rituais” como missas, ladainhas e romarias, 

que passam a incorporar símbolos e objetos da realidade camponesa e demonstrar profunda 

ligação com trabalhadores rurais e camponeses (Pereira, 2008, p. 107). 

 
50 A primeira romaria foi realizada em 2014, no município de Cocos. 
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Os espaços religiosos do município de Correntina, como o próprio CTL e a EFAPA, 

que se colocam atualmente como importantes espaços de formação popular. As romarias e os 

cânticos nessa localidade, possuem um recorte que adota elementos da vivência com o Cerrado 

e com as lutas que ocorreram nesse território que tiveram como consequência assassinatos de 

pessoas de comunidades rurais, há, portanto, a relação do sagrado com o político.  
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3 “Ninguém vai morrer de sede nas margens do rio arrojado” 

Pra toda ação tem uma reação 

Fecheiro de Correntina 

 

No capítulo que segue, busco analisar, mais profundamente, o ato ocorrido no dia 

2 de novembro de 2017 na fazenda Rio Claro, pertencente ao grupo Igarashi, que foi ocupada 

por centenas de pessoas insatisfeitas com a captação de água para a irrigação. Esse episódio 

particular culminou em mais duas ações, como a manifestação na cidade em apoio ao ato do 

dia 2 e a audiência pública que teve como um dos marcos a falta da representação do estado da 

Bahia. A ação na fazenda Rio Claro, que pareceu um ato “espontaneísta”, não está isolado, de 

maneira alguma, dos atos anteriores que expressaram a insatisfação de camponeses e ribeirinhos 

ao denunciar a destruição dos gerais e o uso desproporcional dos recursos hídricos para 

irrigação feito pelas fazendas. Dessa forma, o ato do dia 02 converge com o histórico de 

conflitos, como a tapagem do canal em 2000 e a grande manifestação em 2015, não estando, 

portanto, isolado de situações de conflitos que ocorreram na região, como já especificado nos 

capítulos anteriores.  

Destarte, os principais autores mobilizados serão Edward Thompson (1998), que 

nos ajuda a compreender a ação do dia 02 não como um ato espontaneísta, mas imbuído de 

racionalidade; Pierre Bourdieu (1989), que contribui para “despir” e analisar discursos que 

fazem parte de “lutas simbólicas” e que se encontram em conflito nos mais diferentes campos; 

Charles Tilly (2009) acerca da compreensão das ações coletivas e dos repertórios de confronto, 

que trata sobre as mais variadas formas de confronto político entre grupos com diferentes 

interesses.  

 

3.1 A ocupação da Fazenda Igarashi no dia 02 de novembro 

Os episódios precedentes à ação do dia 02 provocaram um acúmulo de tensões que 

deixou latente novas situações de conflito no município de Correntina, que encontrava-se numa 

espécie de “panela de pressão”. Como foi demonstrado até aqui, não apenas o caso da fazenda 

despertou a revolta, sobretudo de camponeses e ribeirinhos do Vale do Arrojado, mas o próprio 

histórico de grilagem e diminuição constante dos rios fizeram acumular descontentamentos, 

revolta e indignação diante do “acesso desigual dos recursos”, sentimentos que desde a década 

de 1970 já estavam presentes na população rural, a saber, entre os geraizeiros, camponeses, 

ribeirinhos, brejeiros, etc, que há muito viam seu ambiente, seus rios e terras sendo apropriados 
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de forma ilegal pelos processos capitalistas que estavam se realizando no Oeste Baiano. 

Zimerman (2008)51 resgata que o modelo de “panela de pressão”, no qual a opressão sistemática 

da elite e do governo geram nas massas uma reação violenta, insere-se na explicação que se 

refere ao sentimento de justiça a decisão de se rebelar (ZIMERMAN, 2008, p. 43).   

No dia 02 de novembro de 2017, centenas de pessoas ocuparam a fazenda do grupo 

Igarashi, quebraram e incendiaram maquinário, rede elétrica e bombas de água que realizavam 

a captação do Rio Arrojado, além de outras benfeitorias pertencentes à fazenda. A “Lavoura E 

Pecuária Igarashi Ltda”,52 é responsável pelas Fazendas Rio Claro e São João Vianez, cujo 

endereço localiza-se na BR 349, no quilômetro 256 da zona rural do município de Correntina. 

Além das fazendas no município, o grupo, como está descrito no site da empresa, detêm outras 

três fazendas no estado da Bahia, nos municípios de Palmeira, Nova Redenção e Ibicoara, além 

de deter outras fazendas nos estados de Goiás e Santa Catarina. Abaixo, a imagem de satélite 

indica a distância da sede do município de Correntina até à Fazenda Rio Claro, localizada 

próxima ao distrito de Rosário. 

 

 

Figura 8 – Mapa de distância entre Correntina e a Fazenda da Igarashi. Elaboração com base no   

Google Earth. VICENZI, Christian. 
  

A ação – que segundo os meios de comunicação e os próprios depoimentos colhidos 

em campo teria contado com uma quantidade que varia de 500 a 1000 pessoas – foi feita com 

 
51 ZIMERMAN, Artur. Peguem a foice e vamos à luta: determinantes agrários da guerra civil. São Paulo: 

Humanitas, 2008. 
52 A “Lavoura e Pecuária Igarashi Ltda” atua desde 1960 e possui cerca de 5.500 funcionários. Atualmente, produz 

tomate, cebola, cenoura e batata. 
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o suporte de transportes que pudessem levar tal quantidade de pessoas ao local do protesto; 

além dos recursos humanos houve, também, os recursos materiais, a exemplo do uso de 

automóveis. Segundo McAdam, Tarrow e Tilly, o confronto político depende da “mobilização, 

da criação de meios e de capacidades para a interação coletiva” (MADAM, TARROW, TILLY, 

2009, p. 12). Uma ação em uma fazenda que mobilizou considerável número de pessoas de uma 

cidade com cerca de 32.137 habitantes,53 de fato, despertou a atenção da mídia e das autoridades 

não apenas locais, mas estaduais, que reagiram majoritariamente de forma negativa à ação. 

 É importante destacar a forma como as autoridades e entidades se referiram não 

apenas à ação, considerada por eles como “vandalismo”, mas também às pessoas que ocuparam 

a Fazenda Rio Claro: classificando-as de “bando”, “vândalos” e “criminosos”. 

Em 06 de novembro, 4 dias depois da ação na fazenda Rio Claro, entidades 

patronais do Oeste Baiano foram até a capital de Salvador para se reunirem com o governador 

Rui Costa54 e cobrar investigações, como especificado na matéria escrita pela ABAPA em que 

se resume algumas das resoluções da reunião: 

 

O governador Rui Costa determinou que a Secretaria da Segurança Pública 

(SSP) apure rigorosamente as invasões de terras ocorridas no oeste da Bahia 

e reforce o policiamento na região. A decisão foi tomada após reunião com 

representantes de associações e sindicatos locais nesta segunda-feira (6), na 

Governadoria, em Salvador (ABAPA, 07/11/2017).55 

 

Embora não se tenha uma linha cronológica clara devido aos desencontros dos 

depoimentos e notícias que só datassem desse momento (reunião do dia 06), talvez seja possível 

dizer que uma das primeiras ações do governo tenha sido a referida reunião, que contou com as 

seguintes representações: os secretários da Agricultura e da Segurança Pública, ASSOCAFÉ, 

ABAPA, AIBA, Associação dos Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja), Sindicato dos 

Produtores Rurais de Barreiras, Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, 

Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, além do secretário de Meio Ambiente e da 

diretora geral do INEMA. 

A mesma matéria aborda, ainda, trecho do depoimento do então secretário da 

segurança pública do estado, o qual pontua que “a polícia militar se fez presente desde o 

 
53 População estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2019. 
54 Rui Costa é do Partido dos Trabalhadores (PT) e o seu vice, João Leão, do Partido Progressista (PP).  
55 Governo investiga invasões e reforça policiamento na região oeste da Bahia. ABAPA. 07/11/2017. Disponível 

em:< https://abapa.com.br/mais-noticias/governo-investiga-invasoes-e-reforca-policiamento-na-regiao-oeste-da-

bahia/>. Acesso em 06/02/2020. 

https://abapa.com.br/mais-noticias/governo-investiga-invasoes-e-reforca-policiamento-na-regiao-oeste-da-bahia/
https://abapa.com.br/mais-noticias/governo-investiga-invasoes-e-reforca-policiamento-na-regiao-oeste-da-bahia/
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primeiro momento” e será feito o “envio de tropas especializadas”, além do reforço da polícia 

civil enviada para atuar nas investigações no município.  

Assim, o tom da reunião das entidades junto ao governador e demais secretários de 

governo, foi, no primeiro momento, não só o de acionar um instrumento específico do estado, 

“o uso legítimo da violência”,56 nas figuras da polícia militar, polícia civil e tropas 

especializadas, mas, também, o de “acolher” as preocupações e o posicionamento do setor 

agronegociante da região, que encarou a invasão à fazenda Rio Claro, não só como um ato de 

vandalismo, mas sobretudo como uma possível ameaça ao setor como um todo, que temia que 

esse tipo de ação pudesse ocorrer em demais propriedades da região do Oeste Baiano. 

Diante da ação do dia 02, as principais entidades do agronegócio manifestaram-se 

através de notas oficias. A AIBA classificou a ação como “extremista e sem embasamento 

técnico científico”; na nota, conclui apontando que “produtores rurais da Bahia são os que mais 

preservam os recursos hídricos”, contestando o discurso dos camponeses e ribeirinhos do Vale 

do Arrojado, que consideram justamente as atividades do setor como as responsáveis pela 

alteração hidrológica da região. Assim como a AIBA, a ABAPA classificou a ação como um 

“ato de destruição e vandalismo”, e ainda coloca que: 

 

A entidade acredita que muito dos manifestantes podem estar sendo 

incentivados, de forma inconsequente, por lideranças que se recusam a 

dialogar ou se inteirar dos fatos científicos e das leis que autorizam os mais 

diversos usos das águas (Jornal online Matopiba Agro, nota oficial da 

ABAPA, 03/11/2017).57 

  

A Igarashi, também publicou uma nota de esclarecimento a respeito do dia, na qual 

classifica a ação em sua fazenda como criminosa: 

 

[...] instalações no Município de Correntina, Estado da Bahia, foram ilegal e 

arbitrariamente invadidas por indivíduos que, arrebentando cercas, ateando 

fogo nas instalações, destruindo maquinários, todo sistema de energia, 

tratores, ameaçando seus colaboradores, promoveram um ato de vandalismo 

injustificável e criminoso, ferindo, inclusive, um de seus colaboradores.58 

 

 
56 WEBER, Max. Ciência e Política como duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2011. 
57 Aiba emite nota de esclarecimento sobre invasão de fazenda em Correntina (BA); Abapa repudia atos de 

vandalismo. Matopiba Agro. 03/11/2017. Disponível em: <https://matopibaagro.com.br/2017/11/03/aiba-emite-

nota-de-esclarecimento-sobre-invasao-de-fazenda-em-correntina-ba-abapa-repudia-atos-de-vandalismo/>. 

Acesso em: 03/01/2020. 
58 Nota de esclarecimento Lavoura e Pecuária Igarashi. Revista Cafeicultura. 04/11/2017. Disponível em: 

<https://revistacafeicultura.com.br/?mat=65375>. Acesso em: 18/09/2019. 

https://matopibaagro.com.br/2017/11/03/aiba-emite-nota-de-esclarecimento-sobre-invasao-de-fazenda-em-correntina-ba-abapa-repudia-atos-de-vandalismo/
https://matopibaagro.com.br/2017/11/03/aiba-emite-nota-de-esclarecimento-sobre-invasao-de-fazenda-em-correntina-ba-abapa-repudia-atos-de-vandalismo/
https://revistacafeicultura.com.br/?mat=65375
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Após a ação, a Igarashi entrou com um pedido de recuperação judicial, alegando 

perdas que ultrapassavam mais de dez milhões de reais, cujo deferimento foi dado em janeiro 

de 2019. 

A Confederação Nacional da Agricultura também se manifestou sobre a ação na 

Fazenda Rio Claro, além de classificar a ação como um “ato criminoso”, a CNA cobrou das 

esferas estadual e federal ações para investigar a ação e identificar os “responsáveis”: 

 

A Diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 

estarrecida e indignada com os atos criminosos perpetrados na última quinta-

feira (2/11) contra propriedades rurais localizadas no município de Correntina 

(BA), vem a público exigir dos órgãos estatais de segurança pública a adoção 

das mais enérgicas medidas de investigação, de modo a identificar os 

responsáveis. 

Ações coordenadas de depredação e vandalismo, como as verificadas na 

Fazenda Igarashi, demandam elevado grau de planejamento, típico de 

organizações criminosas dotadas de comando centralizado e apoio logístico, 

cujos movimentos não podem passar despercebidos pelas forças de segurança 

e pelas agências de inteligência do Estado brasileiro.59 

 

Todas essas declarações convergem com os encaminhamentos da reunião do dia 06 

que ocorreu na governadoria, em Salvador, que deliberou o envio de tropas especializadas para 

Correntina e maior investigação para identificar “lideranças”. Não pode passar despercebido o 

fato de a reunião não ter tido nenhuma presença de entidades e órgãos públicos da cidade de 

Correntina, haja vista que o encontro tinha como pauta exclusiva a ação do dia 02 e quais as 

medidas seriam tomadas para “amenizar” o conflito. Assim, a priori, o governo do estado da 

Bahia junto às entidades patronais decide medidas para resolução do “problema” sem a 

presença de qualquer representatividade do município, deixando de ouvir, mais uma vez, a 

população que há décadas solicita maior presença e diálogo com o estado para a resolução dos 

problemas que acometem a região.60 

Além das entidades patronais e da Igarashi terem se posicionado, o governador do 

estado da Bahia, Rui Costa (PT), durante entrevista no programa local “Linha de frente”, 

denominou as centenas de pessoas presente na ação como um “bando” por não terem se 

 
59 CNA lamenta ações de vandalismo ocorridas em propriedade rural de Correntina (BA). CNA Brasil. 06/11/2017. 

Disponível em: <https://www.cnabrasil.org.br/notas-oficiais/cna-lamenta-a%C3%A7%C3%B5es-de-vandalismo-

ocorridas-em-propriedade-rural-de-correntina-ba>. Acesso em 04/02/2020. 
60 Na década de 1980, um grupo de 13 fecheiros acompanhados do presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Correntina, foram até a capital de Salvador denunciar a grilagem de terras e solicitar a intervenção do 

governo. Como relata o jornal “A foice”, o governador não recebeu os fecheiros, que tiveram que ser atendidos 

pelo chefe da casa civil do estado. Vê-se, assim, algumas posturas adotadas pelo governo que se assemelham às 

posturas atuais para lidar com os conflitos dessa natureza. Para mais informações ver: Centro de Documentação e 

Pesquisa Vergueiro. 

https://www.cnabrasil.org.br/notas-oficiais/cna-lamenta-a%C3%A7%C3%B5es-de-vandalismo-ocorridas-em-propriedade-rural-de-correntina-ba
https://www.cnabrasil.org.br/notas-oficiais/cna-lamenta-a%C3%A7%C3%B5es-de-vandalismo-ocorridas-em-propriedade-rural-de-correntina-ba
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intitulado como um movimento social. De modo rígido, o governador afirmou ter enviado 

tropas da polícia para o município e destacou que, mesmo havendo dispersão, pretende 

identificar “quem financiou, quem está por trás disso e quem patrocinou esse tipo de 

destruição”. 61  

Com relação à visão que se tem das revoltas populares, bem como de seus agentes, 

Thompson (1998) oferece uma perspectiva de análise interessante. Ao analisar a revolta dos 

“motins da fome” na Inglaterra do século XVIII, Thompson (1998), que rejeita a visão 

“espasmódica” da história popular, isto é, uma visão que considera motins como sendo isentos 

de racionalidade e por não enxergar as pessoas como agentes históricos, descreve várias 

situações nas quais os fazendeiros e negociantes eram ameaçados pelos “motins” por elevarem 

o preço dos cereais e do trigo, o que era considerado uma afronta e violação à economia moral 

“dos pobres”, que possuía completa legitimidade na multidão. Até mesmo a ameaça do motim 

fazia com que negociantes, padeiros, fazendeiros e moleiros voltassem atrás e se adequassem 

para não sofrerem sanções, muitas vezes, marcadas por violência (THOMPSON, 1998, p. 150). 

No nosso caso, muito se assemelha o “trato” dado às pessoas, que são lidas como 

incapazes de reagir e agir racionalmente, atendendo, como coloca o autor, à uma visão que 

considera esses atores sociais como aqueles que são isentos de racionalidade e passivos diante 

de situações assimétricas. 

A ação também foi discutida na comissão de agricultura da Assembleia Legislativa 

da Bahia (ALBA), presidida então por um dos operadores políticos do setor agronegociante, o 

deputado estadual Eduardo Salles, do Partido Progressista. O deputado, em um vídeo publicado 

nas redes sociais no ano de 2019, mencionou o ocorrido na fazenda Rio Claro e, com tom 

negativo, o fato de que pessoas envolvidas na ação que causou, segundo ele, prejuízos 

financeiros à Igarashi, não tivessem sido presas. Ainda durante o vídeo, o deputado diz não ter 

tido conhecimento das providências que foram tomadas, bem como se houve prisões e como 

caminha o processo. Logo após, coloca que irá cobrar mais ações do ministério público: 

 

Então eu, como deputado estadual e defensor do setor produtivo, vou agora 

solicitar ao Ministério Público ações efetivas, pra poder nos dizer o que que 

aconteceu com aquela questão lá de Correntina, quem foram as pessoas 

indiciadas o que que aconteceu ali (vídeo publicado em rede social do 

deputado Eduardo Salles, em 05/ 07/2019). 
 

 
61 REIS, Pablo. Quero saber quem patrocina o bando de destruição do oeste. Linha de Frente. Novembro de 2017. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VpgXPmDN6Ok>. Acesso em: 23/07/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpgXPmDN6Ok
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Ao final do vídeo, publicado em sua conta pessoal, que teve como intuito principal 

repudiar uma invasão ocorrida na fazenda da Veracel no município de Eunápolis, Eduardo 

Salles, a partir desses dois casos, alerta sobre a “bagunça” que o estado pode se tornar caso atos 

dessa natureza continuem ocorrendo, além de chamar atenção à repercussão de atos como esses 

em mídias internacionais, o que, segundo ele, poderia produzir uma imagem negativa do estado 

por não oferecer segurança legal e jurídica para futuros investimentos. 

Bourdieu (1989), considera que os mais diversos discursos fazem parte das lutas 

simbólicas que são travadas nos diferentes campos pelos atores sociais, que, por sua vez, 

disputam o poder simbólico a fim de “confirmar ou transformar a visão de mundo”, e também 

o de “fazer ver e fazer crer” para conservar ou transformar sistemas simbólicos (BOURDIEU, 

1989, p. 14).  No que tange ao campo político, os atores sociais que estão inseridos nas lutas 

simbólicas produzem discursos não apenas para suprir “demandas internas”, mas também para 

atender às demandas que se encontram fora do campo – e que dele se utiliza as de visões de 

mundo -, produzidas pelos atores sociais que mais se destacam nas disputas colocadas. As 

visões de mundo ou as ideologias produzidas pelos atores sociais fazem parte das lutas 

simbólicas que buscam o “monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social”.62 

Ademais, para Bourdieu (1989), os discursos políticos que são produzidos por profissionais são 

duplamente determinados, primeiro por haver dois campos de referências, e segundo por ter a 

“necessidade de servir ao mesmo tempo os fins esotéricos das lutas internas e os fins exotéricos 

das lutas externas” (BOURDIEU, 1989, p. 177). Assim, os atores sociais pertencentes ao campo 

político buscam, igualmente, atender as necessidades e aspirações daqueles que são exteriores 

ao campo, mas que reproduzem o discurso político que se projeta como uma leitura legítima do 

mundo social. 

Nesse sentido, o próprio discurso veiculado pelas entidades patronais faz parte das 

lutas simbólicas, havendo atores sociais “responsáveis” – pela produção de saberes - que lutam 

para que seus discursos tornem-se verdade acerca do mundo social, o que corrobora para a 

modificação do habitus de indivíduos que consomem os bens simbólicos produzidos pelo 

campo. 

As classificações direcionadas às pessoas que participaram do ato do dia 02, não só 

as desqualificam e inferiorizam; mas, principalmente, a atribuição dada a elas da falta de 

“entendimento” real da situação dos rios da região, se utilizando de um discurso técnico 

científico acionado pelas entidades como a AIBA e ABAPA, deslegitima e rebaixa a concepção 

 
62 Ver: BOURDIEU, Pierre. O poder Simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989.  
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defendida pelos camponeses e ribeirinhos de que os rios estão secando, ao mesmo tempo em 

que os acusa de não terem nenhum embasamento científico, como bem demonstra a nota da 

AIBA. Essa prática é amplamente utilizada por entidades do setor agronegociante, que mobiliza 

o discurso da “difusão” da modernidade e do profundo conhecimento técnico científico para 

legitimação de suas práticas para a produção agrícola (HAESBAERT, 1995, p. 16). Como nos 

aponta Porto Gonçalves e Samuel Chagas (2018), existe uma tensão entre as visões de mundo 

e os modos de conhecimento acerca da natureza e das práticas culturais adotadas. Parte dessas 

tensões estão postas em padrões de acordo com o mercado e com o tecnicismo e, outra, centrada 

em populações que possuem o conhecimento acumulado da vivência em seus territórios, sendo 

a primeira, marcada fortemente por uma matriz eurocêntrica (PORTO-GONÇALVES, 

CHAGAS, 2018; HAESBAERT, 1995). 

A nota da AIBA e da ABAPA, além de deslegitimar a ação por esta não possuir 

“embasamento técnico científico” e ao acreditar que pessoas foram “incentivadas” por 

“lideranças” a participarem da ação do dia 02, retira qualquer visão que atribua a esses atores 

sociais capacidade mobilizadora e transformadora enquanto pessoas autônomas e capazes de 

reagir, tendo, ainda, a visão de que são pessoas “inocentes” que foram manipuladas de forma 

inconsequente por “lideranças” que se negam a dialogar e adotar uma visão científica dos fatos, 

indicando que “pessoas pacíficas” não fariam isso, pois tal ação diz respeito a ato “criminoso” 

e de “vandalismo”.  

Mesmo o modo através do qual agronegociantes pertencentes às entidades do 

agronegócio enxergaram a ação, mais uma vez, reforça a ideia de um povo “sem entendimento”, 

“inocente”, manipulado e sem conhecimento das condições nas quais se encontram os rios. 

Como colocado anteriormente, Thompson (1998) critica determinados historiadores que 

tratavam os motins apenas como “espasmos” da história, o que contribuía para impedir uma 

análise mais profunda das motivações e do sentido dos motins em si, considerados por ele como 

atos imbuídos de complexidade, disciplina e organização. 

A contribuição de Thompson, dessa maneira, lança uma luz crítica à visão 

superficial que considera que a ação tenha sido algo espontâneo e isolado, encerrando qualquer 

meio de explicação e de entendimento das motivações ali colocadas. Ao analisar os efeitos da 

barragem de Sobradinho, Ligia Sigaud (1989),63 expõe a visão pela qual a população 

camponesa era vista por técnicos do estado, como aqueles que eram “condicionados pelo rio”, 

 
63 Sigaud, Ligia. Efeitos sociais de grandes projetos hidrelétricos: as barragens de sobradinho e machadinho. Rio 

de Janeiro: Programa de Pós graduação em Antropologia Social (UFRJ), 1986. 
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“analfabetos”,  “sem qualificação profissional”, percepção essa que condicionava escolhas e 

tomadas de decisão pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco e pelas empresas que faziam 

parte do projeto (SIGAUD, 1986, p. 24-25). Essa ideologia produzida por atores sociais do 

âmbito político a respeito da população local – como pessoas “ignorantes” - se contrapunha à 

imagem do “homem branco” citadino, moderno, o que muito se assemelha à visão do 

colonizador. 

 

O “barranqueiro” que aparece nessa carta [do diretor de obras da CHESF], a 

rigor, é uma construção ideológica,  sem qualquer suporte na realidade da vida 

social, construção esta montada a partir de sinais negativos escolhidos por 

oposição a um suposto cidadão de primeira categoria, alfabetizado, ligado aos 

meios de comunicação, voltado para os contatos diversificados, ou seja, a 

partir de um conjunto de sinais positivos que compõe a imagem, também 

desenraizada do concreto da vida social, do cidadão urbano (SIGAUD, 1986. 

P. 25). 

 

Essa reflexão levantada por Sigaud (1986), muito se assemelha a alguns trechos da 

carta publicada pela ABAPA e AIBA, que representam camponeses e ribeirinhos como pessoas 

ingênuas e manipuláveis.  

Assim, a percepção que demonstraram ter acerca dos atores sociais que 

participaram da ação do dia 02 legitima as decisões tomadas com base na ideologia sustentada 

pelo campo político hegemônico; significa dizer que a percepção mesma desses grupos 

participantes condicionou decisões como a busca por possíveis “lideranças” e “punição” dos 

que participaram da ação. 

Além da manifestação de entidades patronais através de notas e cobranças diretas 

ao estado, alguns indivíduos com considerável expressão a nível nacional e expoentes do 

conjunto de ideias do agronegócio brasileiro também expuseram suas opiniões através de 

entrevistas e matérias em jornais de alta circulação. O coordenador do Centro de Agronegócio 

da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues,64 redigiu uma matéria em que buscava 

“rebater” o discurso apresentado pelos camponeses e ribeirinhos de que o Rio Arrojado 

apresenta, de modo constante, baixa vazão comparado a anos anteriores. Outro ponto 

fundamental que também foi mobilizado não apenas pelo Grupo Igarashi mas por discursos 

como o de Roberto Rodrigues, é justamente o debate da legalidade, isto é, a mobilização 

discursiva a respeito do empreendimento estar de acordo com as exigências estipuladas pelos 

órgãos competentes do estado. 

 
64 Roberto Rodrigues foi Ministro da Agricultura no período de 2003-2006. 
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Os proprietários da área, produtores profissionais competentes, tomaram todas 

as providências legais, técnicas e institucionais para procederem à irrigação 

de suas culturas, que são: alho, batata, cebola, cenoura, feijão, milho, soja e 

tomate (60% da batata consumida no Nordeste do Brasil seria produzida na 

região). Todas as licenças ambientais foram concedidas, as outorgas de água 

também, sempre com projetos meticulosamente avaliados pelos exigentes 

órgãos ambientais do Estado, e sob critérios técnicos rigorosos quanto ao 

volume de água que pode ser usado sem prejuízo de abastecimento de cidades, 

vilas, aglomerações ou ribeirinhos. Assim, não é verdade que faltaria água 

(RODRIGUES, Roberto. “Inaceitável”. Estadão, novembro, 2017).65  

 

Esse argumento acerca da legalidade coloca, então, que não haveria quaisquer 

motivos para que acontecesse “ataques” à fazenda, haja vista que esta cumpria uma série de 

exigências, regras e obrigações legais determinadas pela racionalidade burocrática do Estado. 

Assim, esses discursos pressupõem que a própria legalidade do empreendimento dá 

prerrogativa à sua legitimidade. Como aponta Weber (2011), esses discursos partem da “crença 

na validez de um estatuto legal e de uma competência positiva, fundada em regras 

racionalmente estabelecidas”.66 Entretanto, as contestações e manifestações populares que 

questionaram o empreendimento, partiram de um pressuposto moral, ou seja, apesar de todo o 

aparato legal e o parecer do estado, camponeses e ribeirinhos contestam essa “legalidade”, 

sobretudo pela violação dos princípios básicos do direito à água, como nos mostra o discurso 

de Carlos, geraizeiro e fecheiro: 

[...] o empreendimento...projeto era todo legal, muito legal mesmo, 

dentro da lei, dentro de  tudo os trâmites legais da lei, mas muito imoral 

também né? porque pelo fato de ser uma coisa que tava colocando em 

risco a dignidade, a sobrevivência do povo (Entrevista concedida 

durante trabalho de campo, agosto de 2019, Correntina, Bahia). 

 

Outras declarações sobre a ação do dia 02 também foram veiculadas através de 

jornais e blogs online. Uma dessas declarações foi a do ex-deputado federal Xico Graziano,67 

em que ele faz uso de diversos termos negativos para se referir ao ocorrido na Fazenda Rio 

Claro: 

Por que aquela turba raivosa invadiu e destruiu as instalações produtivas da 

Fazenda Igarashi, comandada por uma família de japoneses no distrito de 

Rosário, em Correntina? Não se sabe ao certo. Em sua narrativa, comprada 

facilmente pelos jornalistas descuidados, diziam defender os recursos hídricos 

da região. Balela (GRAZIANO, Xico. MST promove verdadeiro terrorismo 

no campo. Poder 360, novembro, 2017). 

 
65 Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/colunas/roberto-rodrigues>. Acesso em 06/02/2020. 
66 Ibidem. 
67 Foi deputado federal pelo PSDB no período de 1999-2003 e 2005-2007. É professor de Master of Business 

Administration (MBA) na Fundação Getúlio Vargas e colunista do jornal online “Poder 360”. 

https://economia.estadao.com.br/colunas/roberto-rodrigues
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Em sua narrativa, Graziano utiliza o termo “balela” para se referir à justificativa 

veiculada pela mídia de que a ação foi, sobretudo, segundo os camponeses e ribeirinhos, para a 

defesa dos recursos hídricos. O que chama atenção, primeiramente, como também aponta Porto-

Gonçalves e Chagas (2018), é o fato de que a prévia acusação feita ao Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra se dá pela organização figurar no próprio título do texto, mesmo não 

havendo qualquer reivindicação de participação do MST, que, inclusive, publicou uma nota 

negando a sua participação (PORTO-GONÇALVES e CHAGAS, p. 8-9). Assim como a 

declaração já citada de Roberto Rodrigues que destaca as providências técnicas tomadas, em 

última instância, da legalidade do empreendimento e de sua autorização para funcionamento, 

Graziano expõe em sua matéria que os “supostos” secamentos de rios e córregos não são 

comprovados, e se refere às pessoas que participaram da ação como uma “turba raivosa”. 

 

Não são comprovados tecnicamente os aludidos impactos ambientais, como a 

suposta morte de nascentes e pequenos córregos. Nem o Rio Arrojado, que 

serve à fazenda, teve sua vazão ameaçada. Suas águas, com a devida 

autorização pública, abastecem 32 pivôs de irrigação capazes de molhar 2.530 

hectares de lavouras, incluindo soja, milho, batata, cenoura, feijão, tomate, 

alho e cebola. Comida básica, arrasada pela insanidade humana (GRAZIANO, 

Xico. MST promove verdadeiro terrorismo no campo. Poder 360, 

novembro).68 

 

Almeida (2009) destaca que uma das modalidades que tem sido de uso de 

“estrategistas dos agronegócios”, é justamente a divulgação de seus dados através de colunas 

de “opinião” em importantes mídias de grande circulação, utilizando-se de um “jornalismo 

científico” abrindo mão de autores acadêmicos (ALMEIDA, 2009, p. 111). 

 

3.2 A água sob a ótica camponesa ribeirinha 

Antes de adentrarmos, propriamente, nas narrativas que contrapõem os discursos 

hegemônicos tanto no âmbito político quanto nos próprios veículos de comunicação, se faz 

necessário expor a relação existente das comunidades locais com os rios da região, havendo 

desse modo uma construção social do que o rio significa para essa gente e a própria percepção 

delas sobre essa questão. 

É preciso resgatar o fato de que camponeses e ribeirinhos do Vale do Arrojado 

observavam cotidianamente a diminuição da vazão de rios locais e, consequentemente, dos 

 
68 Disponível em: <https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/mst-promove-verdadeiro-terrorismo-no-campo-

escreve-xico-graziano/>. Acesso em: 06/02/2020. 

https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/mst-promove-verdadeiro-terrorismo-no-campo-escreve-xico-graziano/
https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/mst-promove-verdadeiro-terrorismo-no-campo-escreve-xico-graziano/
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regos de irrigação, o que inviabiliza a produção de novas lavouras e ameaça a sobrevivência na 

própria terra. Alguns depoimentos relatam a velocidade com que a água “baixava” conforme 

bombas de captação eram ligadas, impactando na vazão do rio em intervalo de poucas horas. A 

própria secretária do Meio Ambiente de Correntina descreveu uma situação na qual percebeu a 

diminuição da vazão do rio em um curto espaço de tempo: 

 

[...] eu fui na região de Arrojelândia e, por incrível que pareça, a gente chegou, 

o rio tava normal, seu leito normal, quando liga a bomba...sabe quando aquela 

sensação que você chupa um canudo com água? A água... o rio, quando a gente 

voltou era umas 15h, a gente voltou de lá era quase 18h, o rio tava lá embaixo! 

(Entrevista concedida durante trabalho de campo, Correntina, BA, agosto de 

2019.) 

 

Observa-se o espanto presente na fala da secretária ao relatar ter presenciado uma 

situação concreta em que o rio sofre bruta mudança de vazão. Essa situação, portanto, já era 

bastante vista pelas populações tradicionais do Vale do Arrojado. Independente do ligamento 

ou não das bombas de captação, já era um fato conhecido entre as pessoas a diminuição do 

volume de água, que atribuem esse fato justamente ao processo de ocupação pelo agronegócio 

das chapadas e chapadões,69 chamados popularmente de gerais pelas comunidades locais, 

responsáveis pelo processo de captação de água da chuva sobretudo pela alta capacidade de 

permeabilização do solo que são fundamentais para a manutenção das águas superficiais e 

subterrâneas. As chapadas e chapadões são as áreas de recargas e descargas hídricas do bioma 

Cerrado, considerado a “caixa d’água” do Brasil. Como nos aponta Gaspar (2016), através de 

estudos realizados pela Agência Nacional de Águas - ANA, o Sistema do Aquífero Urucuia 

possui uma área equivalente a 67% de recarga e de 33% de descarga, sendo o maior responsável 

pela manutenção das vazões do Rio São Francisco, principalmente em períodos de estiagem, 

que ocorrem nos meses de agosto a outubro (GASPAR, 2016).70 

Sendo essas áreas importantes para o sistema hidrológico geral, não só para a região 

em si mas para demais bacias hidrográficas do país,71 camponeses e ribeirinhos locais atribuem 

a mudança dos cursos d’água, secamentos e diminuição da vazão de rios justamente ao processo 

de ocupação dos gerais pelo agronegócio, que atua sob o prisma da racionalidade técnico-

científica que visa a transformação da natureza e aplicação das tecnologias para seu uso 

 
69 Áreas extensas com altitudes elevadas e topografia plana. 
70 GASPAR, Maria Tereza Pantoja. Estudos de casos dos aquíferos Urucuia e Cárstico. Brasília: ANA, 2016. 
71 O Sistema Aquífero Urucuia (SAU), além da bacia do Rio São Francisco, contribui para manutenção das bacias 

hidrográficas do Tocantins, Parnaíba e Paranaíba (GASPAR, 2016). 
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econômico. O campo moderno, assim, opera com uma nova racionalidade e incorporado em 

uma lógica competitiva, o que permite o aprofundamento das relações técnicas e capitalistas. 

Sobre isso, Milton Santos (2006) expõe, portanto, que, com a globalização, ocorre 

maior avanço da racionalidade no campo, nas cidades e também nas relações interpessoais, 

considerando que: 

Nesse mundo rural assim domesticado, implanta-se um império do tempo 

medido, em que novas regularidades são buscadas. Muitas delas só se tornam 

possíveis quando tem êxito a vontade de se subtrair às leis naturais. O respeito 

tradicional às condições naturais (solo, água, insolação etc.) cede lugar, em 

proporções diversas, segundo os produtos e as regiões, a um novo calendário 

agrícola baseado na ciência, na técnica e no conhecimento (SANTOS, 2006, 

p. 207). 

 

A ocupação das áreas de recarga pelo agronegócio, que faz uso de aditivos químicos 

para “correção” do solo através da aplicação de gesso e calcário, é questionada por camponeses 

e ribeirinhos, que acreditam que essas áreas não deveriam ter sido ocupadas justamente por 

serem as responsáveis pela “produção de água” no Cerrado, mantendo a alimentação dos rios 

da região e o equilíbrio dos mananciais superficiais e subterrâneos. As populações geraizeiras, 

que desenvolveram múltiplos saberes a partir de suas práticas cotidianas e de relação íntima 

com o seu meio, alertam que uso recorrente do calcário e do gesso podem ocasionar  a 

impermeabilização do solo, o que contribui para a pouca infiltração de água nas chapadas e 

incide de forma negativa nas áreas de descarga, quais sejam: as nascentes, olhos d’água, brejões, 

etc. 

Porto Gonçalves e Chagas (2018), chamam atenção ao fato de a questão hídrica não 

estar descolada da questão agrária; ao contrário, os autores consideram que as duas questões 

são um só elemento, até porque não se vive em uma terra sem qualquer sinal de água, princípio 

básico da sobrevivência humana. Como bem demonstra o estudo da ANA a respeito da 

importância das chapadas e chapadões para o Sistema Aquífero Urucuia, e apontado também 

pelos autores, a terra-solo é fundamental para que a água infiltre e abasteça as reservas de água, 

havendo aí uma relação interdependente para manter a dinâmica natural dos aquíferos, bacias e 

rios. Assim, o uso da terra implica na própria dinâmica do sistema hidrológico (PORTO-

GONÇALVES e CHAGAS, 2018, p. 31-33). A ocupação dessas regiões” por populações 

tradicionais que possuem uma relação não capitalista baseada nos conhecimentos tradicionais 

com o meio natural, corroborou para que saberes fossem desenvolvidos para se adaptarem ao 

meio em que vivem e para a própria sobrevivência dessas comunidades, assim, as experiências 

nesses territórios ocupados historicamente não podem ser desconsideradas.  
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Como qualquer forma de vida é impossível sem água – até porque a vida bem 

pode ser considerado o quarto estado da matéria água – todo o processo 

ancestral e histórico de ocupação da região guarda uma grande expertise no 

conhecimento da disponibilidade de água, seja em seus córregos, riachos, 

lagoas, veredas ou em seus rios [...] O uso de rodas d’água, o plantio em sítios 

irrigados, a construção de inúmeros canais de terra batida é uma marca da 

agricultura regional. Assim, antes mesmo da instalação dos pivôs nas grandes 

chapadas ou nos vales de alguns rios, já se praticava há séculos a irrigação nas 

comunidades ribeirinhas (PORTO-GONÇALVES; CHAGAS, 2018). 

 

 Muitos interlocutores descreveram histórias pessoais envolvendo não só o Rio 

Arrojado como os demais rios da região. Alguns depoimentos relataram a estreita relação que 

essas pessoas possuem com o Arrojado desde a infância, os momentos de pesca, de divertimento 

e também o de “renovação das forças”, o que demonstra relações, também, de ordem subjetiva 

e até espiritual. 

 Certo dia da minha estada na comunidade do Grilo no Vale do Arrojado, fui junto 

com Francisca, ribeirinha moradora da comunidade, à beira do Rio Arrojado em uma 

comunidade localizada mais à frente. Ao chegarmos até as margens do rio, Francisca olhou com 

espanto e fez um gesto de reprovação com a cabeça indicando que a situação estava pior do que 

da última vez de sua ida até aquela parte específica do rio. Durante esse episódio, me contou de 

histórias antigas e das pescas feitas praticamente à mão nos trechos que haviam buracos onde 

os peixes se prendiam, facilitando a pesca. Nesse mesmo local, já não se pesca há muitos anos 

havendo somente pedras lisas como sinal de que em algum momento ali já correra água, 

indicando o quanto a margem do rio recuou. O sofrimento e o lamento feito pelo estado em que 

o rio se encontra, é motivo de tristeza para aqueles que enxergam o Arrojado não apenas como 

aquele que garante a subsistência das pessoas, mas igualmente como aquele que sempre esteve 

presente na vida de todos, nos diversos ciclos e dinâmicas da vida de muitos que nasceram e 

desde já viviam em suas margens. 
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Foto 6 – Rio Arrojado, comunidade do Grilo, Correntina, BA. Santos, Bianca Suzy dos Reis dos. 

 

A relação dessas pessoas com o rio, como elas mesmas afirmam, remete à ideia de 

vida (sobrevivência) e de pertencimento. Em uma entrevista com José, que morava no 

município de Santa Maria da Vitória e mudou-se ainda criança pra Correntina devido ao 

processo de grilagem que acometeu a terra de sua família, ele afirma que são muitas as visões 

que se pode ter de um rio dependendo da necessidade buscada pelas pessoas.  

[...] o capital ele não...ele não enxerga um rio desse como um...um morador 

daqui, ele vê aquele rio...eu costumo dizer, cada mundo é uma cabeça né, se 

você mostrar uma foto de um rio cada um vai ter uma visão daquele rio, por 

exemplo se for um gaúcho do agronegócio ele vai ver aquele rio não como um 

rio, vai ver uma fonte pra irrigação pra lucro, se você vê...um pescador ver 

aquele rio ele vai pensar em peixe, se você leva uma pessoa que pratica esporte 

aquático ele vai ver ali um trecho de esporte, então cada pessoa vê aquele 

corpo, aquele rio com um olhar diferente [..] 

 

O rio, dessa maneira, possui diversas representações para os mais diferentes atores 

sociais. José, ao citar o que o rio significa para um gaúcho, deixa implícita a visão de grande 

parte de grupos oriundos da região sul do país, que operam a partir uma lógica financeira e 

mercadológica com relação ao ambiente. Ao ser perguntado sobre sua relação com os rios da 

região, José destaca a ideia de vida e de “pertencimento” ao rio: 

ah minha cabeça eu vejo (o rio) como vida, vejo como fonte de inspiração, 

vejo vida...é vida. Enquanto uns vê lucro, no caso do agronegócio vê os rios 

como fonte de lucro né, aqui eu falo e posso falar que a maioria vê o rio como 

ser dele, é tanto que na maioria dos atos quando você vê, você vê pessoas 

como “ah o rio é nosso, o cerrado é nosso”, é o ato de pertencer a esse rio. Eu 

mesmo falo, quando...o primeiro banho que eu tomei foi desses...desse rio. 

Então minha mãe me precisou ter...quando a gente tá na barriga da mãe da 

gente, tá sendo gerado, a gente tá sendo gerado dentro de água, então a gente 

precisa de água. E eu particularmente, eu tenho uma relação muito forte com 

água, eu quando eu visito uma cidade assim que eu não conheço, primeiro 

ponto que quero conhecer é o rio porque pra mim parece que...eu a partir do 

rio que eu começo a...compreender a dinâmica da cidade. Agora quando eu 
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chego na cidade que não tem rio eu fico assim...sem um norte (Entrevista 

concedida em Julho, Correntina-BA 2019). 

 

Um ponto importante que demonstra o quanto o rio está presente nas subjetividades 

desses atores sociais, é justamente tê-lo como ponto de referência, que José adota quando está 

fora de Correntina. Ao visitar outro lugar ele procura primeiramente um rio para “conhecer”, 

de fato, a cidade. 

Em outra entrevista realizada com Luiz, morador de Correntina e que 

frequentemente se desloca para a zona rural do município, ele descreve qual é o tipo de relação 

estabelecida dessas comunidades com rio. 

 

O rio é tudo na relação...o rio, o riacho, as fontes que têm, o rio...essa água é 

tudo na vida desse povo aqui, na verdade a água na vida de qualquer pessoa 

em qualquer lugar é tudo! Mas a relação que o pessoal estabeleceu é esse, uma 

relação sagrada, é uma relação de parentesco, o rio é algo da família, a fonte 

das pessoas é como se fosse a casa das pessoas, faz parte do hábitat, é uma 

extensão da casa, a fonte a beira rio é como se fosse uma pia onde você lava 

os pratos por exemplo. Então a relação é essa, é a relação mais forte possível, 

de crianças que aprenderam a nadar com quatro, cinco anos, numa fonte, num 

riacho que pescou nesse riacho todos os tipos de peixe e hoje passa lá tá seco. 

Então assim, é essa relação que o pessoal estabeleceu aqui no oeste (Entrevista 

concedida durante trabalho de campo, Correntina-Ba, agosto, 2019). 

 

Dessa forma, essa relação estabelecida transcende aspectos materiais e objetivos, 

diz respeito também a identidade, reconhecimento e pertencimento. A relação “sagrada” e de 

“parentesco”, destacada por Luiz, são elementos importantes que nos ajudam a compreender o 

quanto o povo dos gerais possui uma forte relação com esse ambiente, como ele mesmo diz, 

que perpassa gerações e faz parte da vida de cada pessoa, chegando mesmo a ser visto como 

extensão da casa. Brandão (2009), traz algumas das visões que populações tradicionais ou 

rurais possuem de seu ambiente, considerando que estar na floresta, ou nesse caso, estar 

intimamente ligado ao seu meio natural, implica não apenas a relação do sustento e subsistência, 

mas também envolve “gestos entre o mágico e o sagrado” (BRANDÃO, 2009, p. 44). 

Em uma outra situação, da minha ida à comunidade do Tatu para acompanhar um 

velório de uma senhora moradora do local, foi possível observar, logo no início, um conjunto 

de buritizais totalmente secos, apenas com o caule. Ao longo do caminho, foram vários os leitos 

de rios e regos que se apresentavam sem qualquer sinal de umidade72. O fato de esta comunidade 

 
72 É importante, pois, lembrar ao leitor que o trabalho de campo foi realizado entre o período de julho e agosto, 

sendo esses meses marcados pelo período de seca na região.  
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apresentar grande quantidade de regos secos e falta de água em geral ocasionou a saída de várias 

pessoas para cidade, que já não mais encontravam condições de produção e permanência. Para 

demonstrar o quanto esse fato marca a vida dessas pessoas que possuem uma relação peculiar 

com a água, durante o ritual fúnebre uma das pessoas da família, que atualmente reside na 

cidade de Correntina, relembrou dos tempos em que vivia na comunidade e citou, 

primeiramente, o quanto aquela região possuía água em abundância para todos os âmbitos da 

vida, seja para diversão das crianças, seja para a produção do sítio. O fato desta pessoa ter 

relembrado os momentos de fartura e abundância, diz muito do quanto essa mudança está 

presente nas subjetividades desses atores sociais. 

Em uma outra conversa, com Lúcia, moradora do município de Santa Maria da 

Vitória, ela também cita a peculiaridade que há entre as comunidades camponesas e ribeirinhas 

do Cerrado baiano com os gerais, sendo esse termo uma categoria que engloba todo o conjunto 

de “recursos naturais”,  que fazem parte da construção de uma identidade própria, com modos 

de vida e saberes peculiares que estão em consonância com esse meio. 

 

[...] mas o povo, é... se juntam para defender um direito vital que é a água, a 

terra, é...essa relação dessas comunidades com o cerrado ela é de uma 

reciprocidade muito grande né, que é o cerrado que dá ao povo a terra, a água, 

os frutos nativos, os remédios, é...o ar, os animais, a beleza, e o povo devolve 

zelando desse espaço, né (Lúcia moradora de Santa Maria da Vitória. 

Entrevista concedida durante trabalho de campo, agosto, Correntina, 2019). 

 

Lúcia cita a relação recíproca existente entre esse povo e os gerais, e destaca não 

apenas a relação de uso que essas comunidades fazem desse ambiente, mas, igualmente, do que 

esse ambiente fornece a essas pessoas, como a produção de frutos como o buriti, o puçá, a 

cagaita, o pequi e diversas espécies utilizadas para produção de remédios, além da presença de 

diversos rios e da própria paisagem em si. Essa relação recíproca, da qual nos fala Lúcia, pode 

ser entendida no cuidado que essas comunidades possuem ao fazer uso desses “recursos 

naturais”. Há assim uma relação de troca em que essas comunidades, como ela mesmo afirma, 

devolve todos esses “bens naturais” em forma de zelo e cuidado ao ambiente. 

 

3.3 A contrapartida camponesa ribeirinha 

A partir das entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo, as conversas com 

camponeses e ribeirinhos foram primordiais para que se pudesse traçar uma linha de 

compreensão sobre a ação do dia 02, bem como identificar as motivações que levaram pessoas 
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“comuns” a praticarem atos tidos como violentos por autoridades públicas e também pelo 

conjunto do setor agronegociante da região.  

O primeiro ponto, portanto, é destacar que oficialmente nenhum movimento social 

reivindicou a autoria da ação, o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi 

acusado inicialmente nos meios de comunicação por colunistas, como demonstramos no 

discurso de Xico Graziano, que responsabilizou o movimento pela organização da ação antes 

mesmo de obter qualquer informação mais consistente de confirmação ou não do MST a 

respeito de sua participação. Entretanto, isso não exclui o fato de que há atuação de movimentos 

sociais na região, a exemplo do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que possui 

militantes no município de Correntina, e também de outros movimentos ou entidades que 

prestam apoio às manifestações populares, como o Coletivo de Fundo e Fecho de Pasto, 

Comissão Pastoral da Terra e Associação Ambientalista Corrente Verde, todos atuantes no 

município de Correntina e que atuam junto às comunidades rurais do município. 

O segundo ponto diz respeito à motivação presente no momento de decisão de se ir 

à fazenda, que foi interpretada pelas mídias e entidades patronais, desde o primeiro momento, 

como uma ida violenta a priori. O que foi possível detectar durante as entrevistas, foi 

justamente o fato de que a violência que caracterizou a ação em sua totalidade não estava 

presente no momento da decisão que as pessoas tomaram de ir até a Fazenda Rio Claro. 

 

Santos: qual era a pretensão inicial do ato?  

Ribeirinha: Ó a pretensão inicial era ir lá e conversar com o 

responsável né do que tava fazendo, retirando a nossa água (...) quando 

a gente chegou lá que viu aquela atrocidade aí o povo...se rebelou!  

 

Dessa maneira, o que podemos compreender é justamente que essa “virada” 

violenta tenha ocorrido apenas após a presença dessas pessoas na Fazenda Rio Claro, havendo 

assim um elemento presente naquele momento que possa ter despertado práticas e ações antes 

não previstas. Uma das motivações iniciais era a do diálogo e do questionamento ao responsável 

da fazenda acerca da diminuição do nível de água do rio, que há muito vinha causando 

preocupação a todos que dependem diretamente dos regos para o cultivo de alimentos. A 

“atrocidade”, apontada por Francisca, diz respeito às bombas de captação de água que estavam 

instaladas no Rio Arrojado. Apesar de muitos saberem do uso das bombas, pode-se dizer que 

ao entrever aquilo que, na visão de camponeses e ribeirinhos, era o causador da diminuição da 

água, o sentimento de injustiça e revolta foi despertado nas pessoas, que já possuíam acúmulo 
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de situações relacionadas à perda de terras e do secamento de córregos importantes para as 

comunidades. 

 

 

Foto 7 - Bombas de captação no Rio Arrojado destruídas. Fonte: Jornal Mais Oeste.73 

 

A materialidade das bombas de água despertara não só revolta nas pessoas, mas, 

sobretudo, ação.  

[...] uma coisa é você ouvir dizer que está acontecendo isso e isso, isso lá em 

cima, outra coisa é você chegar lá e ver, aí é completamente...aí aonde a gente 

tem aquela reação né? de uma coisa é você ouvir falar e lá tá acontecendo isso, 

isso, isso, e você chegar lá e ver com os próprios olhos aí a bomba explode né, 

é por aí (Francisca entrevista concedida durante trabalho de campo, 

Correntina, BA – Agosto de 2019) 

 

Foi justamente no momento de verem as bombas no rio que, segundo os 

depoimentos, as pessoas se revoltaram e deram início à “quebradeira” de máquinas e das 

bombas de captação, além de derrubarem a rede elétrica. As bombas de captação eram naquele 

momento a materialização e o concreto de tudo que representava o “ganho de uns” e a “perda 

total” de outros, o que foi classificado por camponeses e ribeirinhos como algo “imoral”.74  

Ao contrário das narrativas veiculadas pela mídia e pelas entidades já citadas que 

se referiram às pessoas como “criminosas” e “vândalos”, os dados colhidos em campo 

demonstram que os participantes da ação nada mais eram do que pessoas “comuns” que usavam 

diretamente a água do rio para manter sua produção e demais atividades domésticas. Vale 

 
73 Disponível em: <https://www.maisoeste.com.br/2017/11/02/mil-invasores-provocam-destruicao-e-panico-em-

fazenda-de-correntina/>. Acesso em: 20/01/2020. 
74 Cabe aqui, pois, fazer menção às manifestações de trabalhadores e campesinos que ocorreram no início do século 

XIX, que ficaram conhecidas como movimento ludista e que tinha como principal meio de protesto a destruição 

das máquinas de fábricas, vistas pelos trabalhadores do período como um símbolo de degradação de sua vida 

material e da situação de miséria em que viviam na época, como bem demonstra Bartra (2014). 

https://www.maisoeste.com.br/2017/11/02/mil-invasores-provocam-destruicao-e-panico-em-fazenda-de-correntina/
https://www.maisoeste.com.br/2017/11/02/mil-invasores-provocam-destruicao-e-panico-em-fazenda-de-correntina/
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ressaltar aqui que o rio para essas comunidades possui um valor que extrapola a lógica de 

produção capitalista, como apontado anteriormente. Após ser questionado sobre a pretensão da 

ida até a fazenda, Carlos, que é fecheiro e morador de uma das comunidades do Vale do 

Arrojado, afirma que a pretensão inicial não era a de “destruição”, mas que ao ver as bombas 

no rio a reação “da massa” foi incontrolável, tomando repercussão que nem eles mesmos 

imaginavam. 

 

Não, a intenção, a repercussão não era pra tanto, ninguém pensava que ia dar 

no que deu. A questão era pra fazer um manifesto mesmo, entendeu, e...mas 

não era pra fazer o que...assim é porque chegando lá o pessoal quando viu 

aquilo ali era desesperador, é. Tem pessoas aqui que nunca deu um beliscão, 

nunca fez nada...pessoas muito contrita a Deus, mas que chega lá e que viram 

aquilo ali xingava palavrão, entendeu? “Isso é um abuso!” então...pessoal não 

foi pra fazer mídia não, tanto é que se fosse pra fazer mídia o pessoal não ia, 

eu acho que não, pra poder fazer assim, fato de sair no jornal, ninguém ia 

(Carlos, entrevista concedida durante trabalho de Campo, Correntina, BA – 

agosto de 2019). 

 

A partir destes relatos podemos considerar, então, alguns fatores que podem ter 

contribuído para que pessoas “comuns” protagonizassem uma ação extrema. A primeira e a 

mais visível é o próprio sentimento de insatisfação em relação às posturas adotadas pelo estado 

da Bahia, visto pelos camponeses e ribeirinhos como aquele que aprova outorgas sem ao menos 

ouvir seus alertas a respeito das mudanças na dinâmica hidrológica da região, e o próprio papel 

desempenhado por órgãos competentes, considerados “negligentes” e “ausentes” nas situações 

de conflitos que já ocorreram. O outro fator é a própria perda ou diminuição do nível de água 

dos regos de irrigação e a ameaça concreta à produção. E, por último, o acesso desigual aos 

recursos, como disse um dos fecheiros, a “ousadia” do fazendeiro de demandar tamanha 

quantidade de água enquanto centenas de pessoas estavam enfrentando problemas com a 

diminuição considerável dos regos. Esses fatores, junto à materialidade daquilo considerado 

como “abuso” (bombas), podem ter sido elementos que contribuíram para que a ação tomasse 

contornos de violência. De acordo com McAdam, Tarrow e Tilly (2009), que se debruçam 

acerca da teoria dos movimentos sociais e das ações coletivas, um confronto político se inicia 

quando pessoas se unem coletivamente para fazerem reivindicações a  grupos que teriam seus 

próprios interesses atingidos caso aquelas reivindicações fossem atendidas (McADAM; 

TARROW;TILLY, 2009, p. 11) 

Como já colocado, as pessoas que participaram da ação do dia 02 eram “comuns”, 

ribeirinhos, camponeses, fecheiros, pessoas que, segundo Carlos, são contra o “vandalismo”: 
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Olha, assim, o pessoal é contra o vandalismo que foi dado, o povo é contra 

[...] Mas quando o pessoal depara com o tamanho da imoralidade, da ousadia 

do fazendeiro, do estado fazer uma coisa daquela, pra uma pessoa, liberar tanta 

água pra uma pessoa e colocano em risco a sobrevivência de milhares de 

pessoas, aí as pessoas não tinha costume de fazer aquilo, não fazia, nunca fez! 

Aí o pessoal se sente na vontade de fazer muito pior, muito mais (Carlos, 

entrevista concedida durante trabalho de Campo, Correntina, BA – agosto de 

2019). 

 

Moore (1987), ao analisar as bases sociais da obediência e da revolta, destaca que 

a violação às normas sociais gera nos indivíduos sentimento de injustiça e ira moral, isto é, a 

própria violação das normais sociais têm como componentes a ira e a injustiça de forma 

indissociável. 

Sobre isso, é relevante expor uma “norma social” implícita entre aqueles que 

utilizam os regos de irrigação. Quando os regos atingem o menor nível de vazão é preciso fazer 

seu uso através do racionamento para que todos usufruam da água. Assim, através do consenso 

entre aqueles que utilizam um rego específico, fica determinado que cada família tem o direito 

de usar a água um dia, podendo também utilizar em um dia que seja de direito de outra família, 

desde que peça permissão. Quando esse cronograma não é utilizado, outro acordo possível é a 

divisão por sítio, ou seja, se um sítio possui o cultivo de três culturas, em um momento de 

racionamento apenas uma cultura pode ser irrigada. 

Quando há momentos de “escassez” de água, ou melhor, de drástica diminuição de 

seu volume, a comunidade decide qual melhor forma de divisão deve ser adotada para que todos 

tenham acesso e possam irrigar, mesmo que de forma limitada, sua lavoura. Cabe, pois, destacar 

aqui a chamada “economia moral” presente nas comunidades que fazem o uso dos regos para 

irrigação, que são utilizados tradicionalmente desde as antigas gerações. 

Thompson (1998) ressalta que as queixas realizadas pelos camponeses em torno da 

alta dos preços dos cereais, funcionavam através do consenso popular que decidia sobre práticas 

que eram ou não legítimas. Essa visão estava completamente amparada na ideia tradicional das 

normas e obrigações sociais das funções econômicas das comunidades, assim sendo constituída 

a economia moral dos pobres.  

 

É certamente verdade que os motins eram provocados pelo aumento dos 

preços, por maus procedimentos dos comerciantes ou pela fome. Mas essas 

queixas operavam dentro de um consenso popular a respeito do que eram 

práticas legítimas e ilegítimas na atividade do mercado, dos moleiros, dos que 

faziam o pão e etc. Isso, por sua vez, tinha como fundamento uma visão 

consistente tradicional das normas e obrigações sociais das funções 

econômicas peculiares a vários grupos na comunidade, as quais, consideradas 

em conjunto, podemos dizer que constituem a economia moral dos pobres. O 
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desrespeito a esses pressupostos morais, tanto quanto a privação real, era o 

motivo habitual para a ação direta (THOMPSON, 1998, p. 152). 

  

Ao partir desse pressuposto, podemos afirmar que um dos princípios da economia 

moral de camponeses e ribeirinhos do Vale do Arrojado foi violado. Sobretudo porque 

desrespeita uma questão moral que possui legitimidade na comunidade, quando o volume está 

em sinal de alerta, um modelo de divisão é adotado para que ninguém fique sem água, 

garantindo as condições básicas de subsistência. Entretanto, ao passo que ocorre a vigência 

desse modelo durante esses períodos, a fazenda Rio Claro possui pelas vias institucionais legais 

outorgas autorizadas para captação de água, ou seja, um outro modelo que foge aos modelos 

tradicionais locais adotados. Assim, o modelo que está amparado pelas vias legais e 

burocráticas de estado, acaba por entrar em choque com a economia moral das comunidades, 

que operam através de valores morais fundamentados em costumes comuns que fogem da 

lógica de produção capitalista, como bem aponta Zimerman (2008): 

 

A economia moral, visão em parte desenvolvida por Scott (1976), mostra que 

o rompimento da vida tradicional camponesa, com a chegada do capitalismo 

às zonas rurais, pode ativar conflitos e levar setores da população à guerra. O 

camponês procura assegurar sua renda mínima, em vez de buscar uma 

maximização com ganhos excedentes, reduzindo seus possíveis riscos. Ele 

não busca a igualdade, mas a mínima condição de subsistência (ZIMERMAN, 

2008, p. 45) 

 

Desse modo, a violação ou privação das normas morais estabelecidas podem eclodir 

em conflitos sociais. De fato, a ação do dia 02 foi marcada por violência e “descontrole”, mas 

também estava imbuída de sentimentos comuns que mais tarde seriam legitimados pelo 

conjunto da população correntinense.  

A ação do dia 02 foi classificada por muitos interlocutores como uma reação, como 

algo que já era esperado acontecer, haja vista, segundo eles, os insultos cometidos contra 

aquela população por parte do estado e também pelo próprio processo de territorialização das 

fazendas que ocupam o Vale. Alguns trechos das entrevistas classificam o ato como uma 

espécie de “vômito” e “grito pela vida”. 

 

Bom, ali foi assim...um grito pela vida. Porque se a gente tem nossas tradições 

aqui, o nosso modo de vida né e a gente vê ameaçado a única coisa que vem 

na cabeça da gente é uma reação, né. Porque num dá pra você ver as coisas se 

acabando e a gente ficar de braço cruzado, então aquilo ali foi uma forma de 

gritar não só pro munícipio, nem pro estado, nem no Brasil, mas sim para o 

mundo o que a gente estava passando aqui (Francisca, entrevista concedida 

durante trabalho de campo, Correntina, BA – agosto de 2019). 
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Muitos outros também destacaram a necessidade de se fazer alguma coisa, de não 

ficar de braços cruzados, o que demonstra para nós um forte convencimento de que alguma 

providência precisaria ser tomada, caso contrário, a sobrevivência das pessoas estaria 

ameaçada. 

O ato de dia 2 nada mais nada menos foi uma reação! Pra toda ação tem uma 

reação né? então o pessoal reagiu aquilo que tava colocando em risco a sua 

dignidade, nada mais nada menos é isso (Carlos, entrevista concedida durante 

trabalho de campo, Correntina, BA – agosto de 2019). 

 

Há aqui, portanto, uma forte convicção a respeito da ação ter sido necessária e, 

sobretudo, legítima, mesmo com todos os riscos postos em jogo (prisões e punições). As 

pessoas estavam convencidas de que se a ação não tomasse o caráter que foi concretizado, o rio 

estaria em risco e, consequentemente, todos e todas estariam ameaçados de não mais terem 

acesso à água. A própria ação é vista por camponeses e ribeirinhos como uma forma de “defesa 

das águas”, como o próprio depoimento de seu Domingos, fecheiro e morador do Vale do 

Arrojado, demonstra: 

Bom, eu acho o seguinte, que a maioria das pessoas que foram pra lá, que 

foram arreunir e foram pra lá, foi somente pela uma defesa das nossas águas. 

Porque eu acho se eles não tivesse (...) ninguém ia lá mexer com eles. Se eles 

tirasse a água por servidão da fazenda, acho que ninguém ia lá mexer com 

eles. Porque eu acredito que todo mundo não vevi sem água, ninguém vevi 

sem água, ninguém! Agora fazer um serviço daquele lá, eu acho que não tem 

quem...não tem quem chegasse lá pra não ter...pra não doer...pro coração não 

doer dum serviço que tava feito lá, deus me livre! Não podia, não tinha como. 

Então a gente foi pra lá, reuniu pra lá pra defesa da nossa água, do nosso rio 

(Domingos, entrevista concedida durante trabalho de campo, Correntina, BA 

– agosto de 2019). 

 

Cabe aqui, pois, trazer a “noção legitimadora” posta por Thompson (1998), que 

acredita que a multidão de mulheres e homens que praticavam os motins estava convencida de 

estarem defendendo seus costumes comuns, suas tradições e sua própria moral, tendo forte 

apoio e consenso da comunidade. Esse consenso, segundo Thompson, era tão inabalável “a 

ponto de passar por cima das causas do medo ou da deferência” (THOMPSON, 1998, p. 152). 

Essa “noção legitimadora” está presente nas narrativas daqueles que estiveram presentes na 

ação do dia 02, que através de seus depoimentos demonstram que, naquele ato de revolta e de 

agonia, estavam defendendo os rios, os gerais, e por fim, seus meios de subsistência. Apesar 

da repercussão negativa do dia 02, o convencimento não só das pessoas que participaram da 

ação, mas da própria população em sua maioria, atribuiu à ação o sentido de necessidade, algo 

certo a se fazer. 
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Chama atenção, igualmente, o fato de esta ação não ter pego ninguém de surpresa. 

Assim, tendo como base tais depoimentos, a ação do dia 02 de novembro na fazenda Igarashi, 

não foi nenhuma surpresa, isto é, não foi um ato inesperado para a população de Correntina, 

sobretudo, para a área rural do município. Em um certo momento de outra entrevista, uma 

interlocutora, de fato, mencionou a grande possibilidade de uma ação mais firme ter quase 

acontecido em 2015 devido à construção dos piscinões. Assim, era só “questão de tempo” para 

que algo mais concreto eclodisse. Para Lúcia, o episódio ocorrido na Fazenda Rio Claro era 

uma possibilidade prevista e cita que a violência também se faz presente quando se trata das 

empresas em relação às comunidades rurais. 

O ato do 2 de novembro de 2017, ele foi um momento que nós já esperávamos 

que ele podia acontecer. A modalidade é...ela foi maior porque ela foi regional 

e foi de impacto maior, da entrada numa fazenda, mas as fazendas...a violência 

em que as empresas e as fazendas tratam as comunidades tradicionais, isso em 

pequena escala ela vem acontecendo, esse impacto direto. Então existe a 

violência praticada contra às comunidades e existe as resistências, só que ela 

não tinha esse...essa visibilidade porque era local e agora ela foi regional, né. 

Mas...esse era um episódio que a gente já esperava que podia acontecer numa 

escala maior devido também a maior agressividade com que as fazendas e 

empresas têm tratado esses territórios, né (Lúcia, entrevista concedida durante 

trabalho de campo, Correntina, BA – agosto 2019) 

 

Como Lúcia relata, a violência contida na ação do dia 02 equivale, diretamente, ao 

modo violento com que fazendas e empresas se relacionam com essas comunidades, assim 

como Carlos afirmou: pra cada ação há uma reação. Não somente Lúcia relatou a “falta de 

surpresa” com a ação, mas muitos interlocutores já esperavam e, inclusive, afirmam que mais 

ações desse porte venham a ocorrer caso não haja ações mais firmes por parte do governo da 

Bahia.  

Também houve reações de entidades, universidades e organizações a respeito do 

dia 02. Uma nota intitulada “Cansado do descaso das autoridades, o povo de Correntina reage 

em defesa das águas”, foi publicada com o apoio de mais de vinte organizações75 que 

reconheceram a ação do dia 02 como legítima. A publicação foi feita no dia 07 de novembro 

por entidades como a CPT, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e o MAB. A nota 

descreve conflitos anteriores e acusa o agronegócio de nunca ter assumido a responsabilidade 

por sua “nefasta atuação”.  

As ações do agronegócio possuem a chancela do Estado baiano e brasileiro, 

que age como incentivador e promotor, é insuficiente ou omisso nas 

fiscalizações e tem sido conivente com a sua expansão por meio da concessão 

de outorgas hídricas e licenças ambientais para o desmatamento, algumas sem 

 
75 Dentre essas organizações e entidades estão a AATR, o MST, o grupo de pesquisa GeograFAR/UFBA, PJMJ e 

a Articulação Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto.  
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critérios bem definidos [...] A ganância do agronegócio e as conveniências dos 

que representam o Estado são os responsáveis pelo desespero do povo (Nota 

pública, CPT, novembro de 2017).76 

 

Assim como as entidades patronais, que se manifestaram publicamente para expor 

suas opiniões acerca do acontecido do dia 02, dezenas de entidades, organizações e movimentos 

também reagiram às declarações da mídia questionando a atuação do agronegócio e se 

contrapondo às classificações que foram utilizadas nas notas públicas lançadas pelo setor 

agronegociante da região.  

De acordo com Bourdieu (1989), as mais diversas classes e frações de classe estão 

colocadas em uma grande luta simbólica para imporem sua definição da realidade social de 

acordo com os seus interesses. O que de fato faz com que as palavras pronunciadas - seja da 

ordem de manter ou de subverter uma lógica - tenham poder, é a “crença na legitimidade das 

palavras e daqueles que a pronuncia”, ou seja, não são as palavras por si só que têm poder, mas 

sim a legitimidade que é dada e de quem as profere. Dessa maneira, não apenas as entidades 

patronais reagiram frente ao dia 02, mas entidades e organizações populares saíram em defesa 

da população do município. 

A ação do dia 02 faz parte de uma série de resistências realizadas pelos camponeses 

e ribeirinhos do Vale do Arrojado quando veem seu ambiente ameaçado, a perda de água e de 

terras comuns. Domingos, durante seu relato, menciona algumas práticas que podem ser lidas 

como resistência aos processos que estão presentes nessa região. Uma delas é quando um grupo 

se “arreuni” ao ter conhecimento da presença de máquinas e tratores nos fechos para derrubada 

da vegetação nativa. Quando se ouve o barulho das máquinas e tratores, que chegam até as 

comunidades, os grupos se deslocam até os gerais através de carros e motos para impedir que 

a ação de desmatamento continue. Nesses momentos, uma mediação e negociação é buscada 

para não haver de imediato o confronto direto com pistoleiros e “peões” que, em sua maioria, 

estão a serviço de alguma empresa ou fazenda. Os grupos que se deslocam vão em uma 

quantidade considerável de pessoas como forma de proteção. Essa ação muito se assemelha aos 

chamados “empates”, ocorridos na região norte do Brasil. Os “empates” ficaram bastante 

conhecidos durante a luta de seringueiros do Acre – tendo à frente a liderança de Chico Mendes 

–, que buscavam impedir o desmatamento da floresta Amazônica.77 O “empate de derrubada” 

 
76 Cansado de descaso das autoridades, o povo de Correntina reage em defesa das águas. CPT. 07/11/2017. 

Disponível em: < https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/4101-nota-publica-

cansado-do-descaso-das-autoridades-o-povo-de-correntina-reage-em-defesa-das-aguas>. Acesso em 06/02/2020. 
77 “Empate dos povos da Amazônia – uma lição de Chico Mendes”. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=iDRygwkeTZg>. Acesso em: 14/03/2020. 

https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/4101-nota-publica-cansado-do-descaso-das-autoridades-o-povo-de-correntina-reage-em-defesa-das-aguas
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/acoes-dos-movimentos/4101-nota-publica-cansado-do-descaso-das-autoridades-o-povo-de-correntina-reage-em-defesa-das-aguas
https://www.youtube.com/watch?v=iDRygwkeTZg
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era organizado através de mutirões que se deslocavam até os locais que estavam sendo 

desmatados a fim de impedir, dialogar e desmobilizar acampamentos de “peões” que estavam 

a serviço de fazendas; esses diálogos eram feitos no sentido de forçar a retirada desses do local 

e, dessa maneira, evitar que o desmatamento prosseguisse.  

Além da ida dos grupos geraizeiros até os fechos, para impedir a ação de máquinas 

e tratores e negociar a saída imediata daqueles que estavam a serviço de alguma empresa ou 

fazenda, outras formas de resistências são acionadas nessa zona de conflito, como a prática que 

consiste no corte de cercas feitas de modo ilegal em áreas de fecho ou a destruição de alguma 

benfeitoria construída nas áreas comuns por grupos que estão na disputa pelo território. 

Domingos, durante a entrevista de campo, relatou uma ação da qual participou que consistiu na 

destruição de uma casa levantada de forma ilegal em área de fecho: 

[...] cortemo cerca, derrubemo casa, fizemo e acontecemo, é...a casa menina 

fazia dó, eu mesmo senti doído, toda bonitinha, toda caiadinha, beleza, todo 

no piso, tinha um bocado de cerâmica pra completar lá [...] Aquilo me doía, 

mas foi assim que a gente fez. Cerca lá...só duas cerca que tinha ela não tinha 

menos de 15km, duas cercas e nós cortou tudo, cerca tudo de arame liso de 5 

fio cortamo tudo, madeira...[...] Dentro...da...união é que faz a força né? 

quando nós une 4, 5, 10, 20, 30, e aí a força cresce, 1, 2 num adianta, num 

adianta (Domingos, entrevista concedida durante trabalho de campo, 

Correntina – BA, agosto de 2019) 

 

Esse depoimento também demonstra a importância do número de pessoas nessas 

ações, como diz Domingos, “1, 2 num adianta”. Assim como os empates, essas ações 

necessitam de uma grande quantidade de pessoas não só para fazer a ação acontecer - como 

cortar 15 quilômetros de cerca - mas também como forma de proteção das próprias pessoas em 

si, se forem um ou dois, como diz Domingos, a exposição e o risco de enfrentamento armado 

são bem maiores. Nessa mesma entrevista, Domingos diz que no caso Igarashi “deveria ter ido 

o triplo de gente”, só que, segundo ele, o entendimento de muitas pessoas era de que se lutava 

por algo que não surtia efeito algum e por isso não foi tão massivo quanto deveria ser. A 

narrativa de Domingos demonstra o “espírito de comunidade”, ou seja, quando algo comum às 

comunidades é ameaçado, é imperativo que ações aconteçam para que o modo de vida, a 

subsistência e a própria moral não estejam ameaçadas.  

Luiz, trabalhador do município de Correntina, em seu relato classifica o dia 02 

como um vômito, indicando ainda a possibilidade de que mais ações como essa voltem a 

ocorrer, não sendo, mais uma vez, novidade para a população correntinense. 

O dia 2, o ato do dia 2 é uma espécie de...de vômito, né. É...aqui há registro 

de 1980, nós temos registro de 1980, dos pequenos fecheiros pedindo socorro 

porque já estava vendo os tratores derrubarem suas...suas últimas nascentes 
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que tinha aqui na região, e seus fechos sendo dizimados um por um. ...o ato 

do dia 2 é de uma espécie de...de repulsão coletiva, no fundo no fundo é uma 

convulsão social. O ato do dia 2 é uma espécie de um grão de areia no oceano 

do que tá por vir. Os rios tão secando... E esses agricultores eles...eles 

praticamente vomitaram, aquilo é um processo de convulsão social inicial, 

pode ter mais, mas isso não é uma novidade também pra ninguém (Luiz. 

Entrevista concedida durante trabalho de campo, Correntina – BA, agosto de 

2019).  

 

Assim como Luiz, Carlos também considera que outra ação possa vir a ocorrer caso 

a Fazenda Rio Claro continue captando água do Rio Arrojado e mais autorizações de outorgas 

sejam aprovadas pelo estado na figura do INEMA, segundo ele “se essa ação continuar então 

essa reação pode voltar novamente”. Outro aspecto do dia 02 foi a “função” de demonstrar a 

nível regional a insatisfação de comunidades rurais com o modelo de irrigação adotado a partir 

do sistema de pivôs. Outra interlocutora, Dulce moradora da cidade de Correntina, coloca que 

o “recado foi dado”: 

Nesse ato de revolta e de agonia, o recado foi dado né? foi dado não somente 

pra Igarashi mas foi dado pra toda a região do oeste da Bahia, das outras 

empresas que estão instaladas aqui como foi dado o recado para o...o 

governador com a sua equipe, como foi dado pra sociedade de Correntina 

(Dulce. Entrevista concedida durante trabalho de campo, Correntina – BA, 

agosto de 2019). 

 

Essa referência feita à possibilidade de que mais ações desse cunho voltem a 

ocorrer, demonstra aqui os recursos utilizados de não apenas se contrapor mas, principalmente, 

de “reestabelecer”, ou pelo menos tentar, o padrão moral de uso dos recursos naturais 

disponíveis. Portanto, a ferramenta que se apresenta, e nesse contexto como uma necessidade, 

está associada à recorrência à “violência coletiva”, posta por Zimerman (2008) com base no 

conceito de escassez severa desenvolvido por Gur (1970),78 como uma forma de recuperarem 

aquilo que acreditam ser de seu direito, haja vista que não possuem nada mais a perder nem 

tampouco temer. Isso ocorre quando há a privação de acesso dos “menos favorecidos” aos 

recursos naturais. Zimerman ressalta que essa desigualdade de distribuição dos recursos pode 

gerar sentimentos como frustração que possibilita uma “violência coletiva das massas” quando 

há oportunidades para reação (ZIMERMAN, 2008, p. 44).  

A respeito disso, Charles Tilly, que busca padrões de ações coletivas a partir da 

análise histórica, desenvolve na década de 1970 o conceito de repertório, que nada mais é do 

que formas de ação coletiva que são compartilhadas por atores sociais. No entanto, na década 

de 1990 o termo de repertório de ações coletivas é alterado pelo autor que reconhece que o 

 
78 Ver mais em: GURR, T. R. Why Men Rebel. New Jersey: Princeton University Press, 1970. 
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termo anterior estava mais relacionado ao “ator singular” (individual ou coletivo). Desse modo, 

Tilly elabora o termo de repertório de confronto, no âmbito da sociologia política, 

compreendendo que o repertório pertence ao conjunto dos atores sociais em conflito. O 

conceito de repertório estaria assim mais associado à forma do que propriamente ao conteúdo, 

ou seja, uma ação específica seria escolhida por um grupo em um contexto que possibilite essa 

ação e os atores sociais lhe confeririam sentido de acordo com seus objetivos e interesses 

(TILLY apud ALONSO, 2012). Os repertórios estão relacionados às interações entre os grupos 

sociais, havendo aí acordos e memórias compartilhadas, e surgem, sobretudo, da luta. 

Esses repertórios, portanto, seriam compostos de “rotinas de ação coletiva”, que 

passam a ser aprendidas, compartilhadas e postas em ação; uma rotina poderia ser, assim, uma 

manifestação a favor ou contra algo estabelecido (ibidem). Os repertórios de confronto 

englobam experiências de ações anteriores, e passam, assim, a serem padrões que se 

estabelecem e que são utilizados pelos atores sociais que ao longo do tempo os modificam.  

A ação coletiva que ocorrera no dia 02 pode, a partir da análise de entrevistas, ter 

gerado distintas consequências de ordem material, subjetiva e até mesmo simbólica. Seriam, 

assim, os “efeitos” provocados por uma ação de cunho violento. O primeiro deles, sem dúvidas, 

foi a própria suspensão das atividades do grupo Igarashi na Fazenda Rio Claro. 

 

 

3.4 Todos juntos num só passo: a manifestação do dia 11 

Além da ação do dia 02 de novembro, que teve como aspecto característico a 

“violência coletiva” que repercutiu a nível estadual e nacional, outro momento que marcou a 

história do município procedeu se apresentando como um importante desdobramento da ação 

do dia 02: a manifestação realizada no dia 11 de novembro. A manifestação do dia 11 de 

novembro ocorreu no centro da cidade de Correntina e teve a participação de cerca de 10 mil 

pessoas,79 muitas das quais vindas de municípios como Santa Maria da Vitória, São Desidério, 

Bom Jesus da Lapa, Baianópolis, entre outros. Diferente da ação do dia 02, a manifestação do 

dia 11 contou com a participação de movimentos populares, setores da igreja católica, entidades 

e políticos locais.  

No dia 06 de novembro, foi publicada uma matéria no site da Secretaria de 

Segurança Pública da Bahia (SSP) informando que a delegacia de Correntina seria a 

responsável por apurar a ação do dia 02 na Fazenda Rio Claro. Nesse mesmo dia, o delegado 

 
79 Esse número, de acordo com a polícia militar, com os meios de comunicação e dos próprios movimentos da 

cidade, varia de 4 mil a pouco mais de 10 mil participantes. 
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titular Marcelo Calçado instaurou um inquérito a fim de identificar “as pessoas que estavam à 

frente da invasão”. De acordo com o informativo, o delegado já havia ouvido funcionários do 

grupo Igarashi e afirmou que a fazenda tinha todas as licenças permitidas para a captação de 

água do rio.80 De acordo com um jornal local do Oeste Baiano,81 no dia 09 de novembro cerca 

de dois ônibus das forças de segurança chegaram à cidade. Estavam envolvidos na operação a 

Polícia Militar e Civil, a Polícia do Cerrado, a tropa de choque, a Companhia Inteligente de 

Policiamento Especializado (CIPE) e o Centro de Operações Especiais (COE), que, além da 

investigação, acompanhariam a manifestação.  

Após o acontecido no dia 02, o quadro que se estabeleceu foi de buscas policiais a 

procura de possíveis “lideranças” que teriam organizado a ação.82 Não só moradores das 

comunidades do Vale do Arrojado estavam sendo procurados, mas lideranças de movimentos 

e pessoas com o histórico de participação política no município também foram procuradas e 

indiciadas para prestarem esclarecimentos na delegacia da cidade. Essa “ofensiva” das forças 

militares durante a conduta do caso, soou de forma negativa para grande parte das pessoas, 

sobretudo por considerarem que ali “não haviam criminosos”, além de, segundo as entrevistas, 

se sentirem intimidadas pela quantidade de policiais presentes na cidade, o que não é comum 

no município. O vice-prefeito Michael Delgado, do Partido Verde, também foi intimado a 

prestar depoimentos na delegacia junto a outros políticos, como os vereadores da cidade. 

Durante a entrevista do trabalho de campo, a secretária de meio ambiente relatou que a forma 

como o governo do estado agiu causou ainda mais revolta na população. 

[...] envolveu a cidade inteira. E depois disso eles ainda ficaram assim 

revoltados, não sei se você leu sobre isso, porque a forma que chegou lá, que 

o pessoal tinha invadido a propriedade, aí chegou o governador, governador 

mandou descer helicóptero, mandou o batalhão inteiro da corporação da 

Polícia Militar ficou aqui com medo de invadir as outras coisas, queimar coisa 

em Correntina. Mas na verdade o objetivo deles era lá mesmo, chamar atenção 

lá, sobre a questão das outorgas desenfreadas que tavam saindo em grande 

quantidade, mas aqui dentro da cidade não teve nada, bem pacífico todo 

mundo...o povo aqui tava com medo de tanta polícia que tava aqui. Aí eles 

mandaram, o governo do estado, ai criou uma certa revolta dos populares né, 

das comunidades com o governo do estado, tanto que pra vir aqui é maior 

confusão, muita gente nem vai nos atos quando fala oh o governador vem, 

muita gente nem comparece, que acha que ele foi assim...ele ficou do lado do 

 
80 Assessoria de Comunicação da Policia Civil. Secretaria de Segurança Pública (SSP). Delegacia de Correntina 

vai apurar invasão à fazenda. SSP, 06/11/2017. Disponível em: 

<http://www.ssp.ba.gov.br/2017/11/2893/Delegacia-de-Correntina-vai-apurar-invasao-a-fazenda.html>  
81 RODRIGUES, Samuel. Muita tensão – cerca de 100 policiais chegam em Correntina para acompanharem 

manifestação para defesa das águas. Jornal O Eco, Novembro, 2017. Disponível em: 

<https://oecojornal.com.br/muita-tensao-cerca-de-100-policiais-chegam-em-correntina-para-acompanharem-

manifestacao-pela-defesa-das-aguas/> 
82 Dados de campo. 

http://www.ssp.ba.gov.br/2017/11/2893/Delegacia-de-Correntina-vai-apurar-invasao-a-fazenda.html
https://oecojornal.com.br/muita-tensao-cerca-de-100-policiais-chegam-em-correntina-para-acompanharem-manifestacao-pela-defesa-das-aguas/
https://oecojornal.com.br/muita-tensao-cerca-de-100-policiais-chegam-em-correntina-para-acompanharem-manifestacao-pela-defesa-das-aguas/
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agronegócio (Secretária de Meio Ambiente. Entrevista concedida durante 

trabalho de campo, Correntina, BA, agosto de 2019). 

 

 

Diante do modo como a investigação estava sendo conduzida, o que foi relatado 

pelos nossos interlocutores como um processo arbitrário, o tom de encontrar “a todo custo o 

líder” e tendo pessoas não só das comunidades rurais, mas da própria cidade indiciadas pela 

polícia, acabou por gerar, mais uma vez, um sentimento de revolta em grande parte da 

população correntinense. Cabe aqui resgatar o sentimento que foi aflorado em 2015 devido aos 

piscinões, que também teve como expressão uma manifestação no centro da cidade – como o 

abraço ao Rio Correntina – e a possibilidade de uma ação mais concreta ter quase ocorrido 

naquele momento. Podemos, talvez, colocar que esse acúmulo mais recente tenha facilitado a 

mobilização para a manifestação do dia 11, que teve como pontapé inicial uma “convocação” 

através de mensagens de aplicativo em apoio irrestrito às pessoas que participaram da ação do 

dia 02 e que se sentiam “criminalizadas” pelo estado da Bahia. Cabe aqui, pois, colocar a ideia 

de “rotinas de ação coletiva”, que compõem um repertório de confronto posta por Charles Tilly, 

nesse caso, as manifestações seriam uma das “formas” de se reivindicar que uma ordem violada 

se reestabeleça. Essa “convocação” teve grande circulação entre os moradores do município, 

que em sua maioria “abraçaram o chamado” para comparecerem à manifestação no centro da 

cidade e prestarem apoio em “defesa dos rios”. Dulce, que mora no centro de Correntina, relata 

como foi o dia 11: 

As portas dos comércios aqui foram fechadas esse dia. Fecharam para apoiar 

o movimento. Porque isso assim, teve a contribuição das redes mas porque, é 

aquilo que eu disse, as coisas não estão desligadas né, quando o povo de 

Correntina de fato toma conhecimento dos piscinões e que visivelmente o rio 

estava baixando a cada dia, aquilo que se achava isolado que era um conflito 

numa região ou outra, passou a vir pra cidade. E aí dentro dos vários espaços 

se discutiam sobre isso né. Então quando ocorreu então a situação dos 

piscinões, ela ajudou a sensibilizar para o momento que ocorreu em 2017, 

porque foram dois anos ali de situação que a comunidade já estava 

vivenciando (Dulce. Entrevista concedida durante trabalho de campo, 

Correntina, BA, agosto de 2019). 

 

A manifestação do dia 11 possui alguns elementos de grande relevância. O primeiro 

deles, como já citado, é a demonstração de apoio e de legitimidade dada pela população 

correntinense à ação do dia 02 e, consequentemente, às pessoas que estavam sendo indiciadas 

para prestarem esclarecimentos à polícia. Mesmo quem não participou da passeata demonstrou 

apoio, como relata Dulce, com o fechamento do comércio. Esse primeiro elemento, invoca mais 

uma vez, a “noção legitimadora” da qual nos fala Thompson (1998). No nosso caso, essa “noção 
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legitimadora” extrapola os limites circunscritos apenas às comunidades rurais, atingindo as 

pessoas da cidade que também sentem no cotidiano alguma mudança no rio que corta o centro 

do município. 

Durante a manifestação que seguiu pelas ruas principais, muitas pessoas estavam 

com cartazes e camisas com dizeres relacionados à campanha nacional de defesa do Cerrado, 

de mote “Sem Cerrado, sem água, sem vida” e faixas escritas “Se o governo se omite o povo 

age” e “Não somos terroristas, somos defensores dos nossos rios”, contrapondo-se de modo 

direto às classificações dadas não somente pelas entidades patronais e “especialistas da 

produção simbólica”83 do setor agronegociante, mas também pelo estado.  

Houve participações de figuras públicas e políticas, a exemplo do prefeito da cidade 

Nilson José Rodrigues (PCdoB) e de demais políticos locais. O juiz federal da subseção 

judiciária do município de Bom Jesus da Lapa, Leonardo Hernandes Santos Soares, também 

participou da manifestação e fez uma fala no carro de som, onde disse que “nem sempre é muito 

bom a autotutela, a justiça com as próprias mãos, mas nem sempre somos ouvidos [..] ouvirei 

todos os lados”. De acordo com a matéria de um jornal local, o juiz prestava um excelente 

trabalho em vinte e dois municípios da região. O juiz Leonardo Hernandez assumiu a subseção 

judiciária de Bom Jesus da Lapa no início de 2017 e tinha uma atuação bastante próxima das 

demandas populares da região, demonstrada em sua própria presença na manifestação do dia 

11. Em dezembro do mesmo ano, o juiz foi removido para a 5ª Vara Federal do Amapá, onde 

assumiu no dia 08 de janeiro de 2018.84  

O bispo da diocese de Bom Jesus da Lapa, Dom João Cardoso, também esteve 

presente na manifestação e iniciou a sua fala em “agradecimento a Deus” e destacou a luta do 

povo pelos recursos naturais, logo depois colocou que a “consciência ecológica nos 

compromete a defender a vida dos rios, das plantas, de todas as espécies viventes”; em seguida, 

concluiu com a oração do “Pai-nosso” e deu a benção ao povo correntinense.  

A presença do bispo da diocese na cidade, pode-se dizer, eleva o grau de 

“seriedade” da manifestação, justamente pelo fato de padres e bispos serem figuras bastante 

respeitadas e ouvidas pela população como autoridades, com grande peso social e simbólico. 

 

 
83 Ver Bourdieu (1989). 
84 Notícias da Lapa. Juiz dr. Leonardo é transferido da subseção judiciária de Bom Jesus da Lapa; magistrado 

atuará agora no AP. 19/12/2017. Disponível em: < https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/bom-jesus-da-

lapa/juiz-federal-dr-leonardo-e-transferido-da-subsecao-judiciaria-de-bom-jesus-da-lapa-magistrado-atuara-

agora-no-ap/> 

https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/bom-jesus-da-lapa/juiz-federal-dr-leonardo-e-transferido-da-subsecao-judiciaria-de-bom-jesus-da-lapa-magistrado-atuara-agora-no-ap/
https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/bom-jesus-da-lapa/juiz-federal-dr-leonardo-e-transferido-da-subsecao-judiciaria-de-bom-jesus-da-lapa-magistrado-atuara-agora-no-ap/
https://www.bomjesusdalapanoticias.com.br/bom-jesus-da-lapa/juiz-federal-dr-leonardo-e-transferido-da-subsecao-judiciaria-de-bom-jesus-da-lapa-magistrado-atuara-agora-no-ap/
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 Foto 8 - Manifestação do dia 11 de novembro em Correntina. Fonte: Comissão Pastoral da Terra/BAUER, 

Thomas. 

 

A presença de diversas forças militares na cidade e no próprio acompanhamento da 

manifestação, demonstra a “gravidade” com que o estado interpretou esse fato. É importante 

destacar que no dia 11, além do forte aparato militar nas ruas, também houve sobrevoo do 

helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Militar sobre a cidade. Esse episódio chama atenção 

pelo fato de Correntina estar localizada no interior do estado e ter menos de 33 mil habitantes, 

sendo assim uma operação policial que não faz parte da dinâmica de vida da cidade. Como 

divulgado no informativo da página da SSP, o tempo de estadia das forças militares seria 

indeterminado no município. 

 

Além das unidades locais, o Grupamento Aéreo, Batalhão de Choque e 

Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado 

permanecem na região por tempo indeterminado (MARAUX, Alberto, SSP, 

2017).85 

 

Apesar da presença de atores sociais julgados importantes pela população em suas 

posições sociais, como o próprio juiz e o Bispo da diocese, ambos de Bom Jesus da Lapa, houve 

uma reação contrária à participação do bispo da diocese na manifestação de outra figura 

importante da cidade. O padre da paróquia de Correntina, Albanir da Mata (que assumiu a 

paróquia no ano de 2016) estava em Salvador quando houve a manifestação. Durante a 

entrevista de campo,86 Pe. Albanir disse que “até hoje não entendeu como aconteceu o ato” 

 
85 Disponível em: < http://www.ssp.ba.gov.br/2017/11/2944/Policia-acompanha-manifestacao-pacifica-na-

cidade-de-Correntina.html>. Acesso em: 14/02/2020. 
86 Padre Albanir não deu permissão para que a entrevista fosse gravada. Os dados relativos à sua percepção   acerca 

da manifestação foram registrados no caderno de campo. 

http://www.ssp.ba.gov.br/2017/11/2944/Policia-acompanha-manifestacao-pacifica-na-cidade-de-Correntina.html
http://www.ssp.ba.gov.br/2017/11/2944/Policia-acompanha-manifestacao-pacifica-na-cidade-de-Correntina.html
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(ação do dia 02) e que aconselhou o bispo a não participar da manifestação justamente para não 

parecer que a igreja estava envolvida ou, até mesmo, “parecer” que organizou a manifestação. 

Segundo ele, a “igreja não trabalha por destruição e violência, mas recorrendo à justiça”. A 

posição do padre demonstra a heterogeneidade e a diversidade de grupos com diferentes 

percepções acerca da realidade social que compõe a comunidade cristã. 

De acordo o depoimento de Pe. Albanir, durante sua ausência na cidade quatro viaturas 

da polícia estiveram na casa paroquial. O tenente da polícia militar solicitou ao padre um 

“espaço” na rádio Carícia, veículo de comunicação da paróquia, para que a polícia avisasse à 

população da presença militar e demais informes relativos à operação. Essa solicitação, de 

acordo com o padre, foi feita mais de uma vez, totalizando duas intervenções da polícia militar 

na rádio. A intervenção acaba por gerar desconfortos em alguns setores da igreja ligados, ainda, 

à dinâmica de trabalho desenvolvida por Padre André e que consideram que a rádio deixou de 

cumprir um papel de denúncias de situações locais. Esse elemento expõe, dessa maneira, a 

disputa existente entre setores da igreja, sendo um desses aqueles que estão coadunados às lutas 

populares locais e que não mais possuem o controle direto da rádio como uma ferramenta, 

também de uso político. Igualmente, vê-se aqui a disputa pela rádio por entender seu alcance e 

importância na cidade. Essa disputa se verifica tanto entre os setores internos da igreja quanto 

demonstra, também, a solicitação de uso feita pela polícia para melhor alcançar a população 

que poderia contribuir ou não com as denúncias de participação. 

 

 

3.5 A audiência pública do dia 01: desabafo de um povo 

As duas ações coletivas, do dia 02 e do dia 11, culminaram na convocação de uma 

audiência pública pelo Ministério Público do Estado da Bahia para o dia 01 de dezembro, no 

ginásio de esportes da cidade. A audiência foi convocada, em caráter de urgência, por Luciana 

Khoury87, promotora de justiça regional ambiental do município de Bom Jesus da Lapa, que 

possui grande histórico de defesa das questões ambientais daquela região.88 O edital de 

convocação da audiência pública pontua os objetivos da audiência, bem como quais partes 

seriam convocadas. 

[...] Objetivo: Discussão sobre a problemática vivenciada na Bacia do 

Corrente quanto aos conflitos de uso de água, redução de vazão dos rios da 

Bacia, avaliar os impactos das outorgas concedidas e impactos para as 

comunidades tradicionais do Cerrado, bem como prestar esclarecimentos a 

população quanto às medidas que veem sendo adotadas pelo MP. Público 

 
87 Coordenadora do Núcleo de Defesa do Rio São Francisco – NUSF do Ministério Público da Bahia. 
88 Dados de trabalho de campo. 
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alvo: Todos os órgãos públicos relacionados ao tema de meio ambiente, 

relacionados a questão agrária, movimentos sociais, entidades ambientalistas, 

comunidades tradicionais, membros de comitês de bacia, produtores, bem 

como a comunidade em geral (Edital de convocação de audiência pública n. 

02/2017 – 1 de dezembro de 2017 do TJBA. Jus Brasil. 29/11/2017).89 

 

Antes da audiência pública, no dia 22 de novembro foi realizada uma reunião para 

tratar da gestão do uso das águas na região, que contou com a presença do governador Rui 

Costa, a procuradora-geral do estado, promotoras de justiça e secretários estaduais, que 

apresentaram uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que indica, dentre as 

medidas recomendadas, a regularização de outorgas concedidas pelo INEMA para os 

empreendimentos da região oeste, tendo em vista a existência de captações irregulares.  

Por este motivo, explica Luciana Khoury, foi apresentada ao Estado a proposta 

de TAC, que prevê uma série de obrigações, dentre as quais a conclusão dos 

estudos para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica para o Rio Corrente; 

que o Inema se abstenha de autorizar novas outorgas de direito de uso de água, 

sejam superficiais ou subterrâneas, até a aprovação pelo Comitê do Plano de 

Bacia; a suspensão das outorgas concedidas após a Deliberação nº 01/2015; a 

revisão das outorgas de direito de uso de água concedidas para grandes 

empreendimentos; a realização de um cadastramento para o uso dos recursos 

hídricos na Bacia do Rio Corrente e do Aquífero do Urucuia; e o 

monitoramento de vazões. “Essas serão medidas indispensáveis para o 

controle de gestão de águas, permitindo que as captações de água na Bacia 

pelo agronegócio não impactem os rios da região no seu equilíbrio 

ecossistêmico, bem como as comunidades tradicionais”, afirmou a promotora 

(DE’ÇA, Aline. Ministério Público do Estado da Bahia, 24/11/2017).90 

 

A deliberação de número 1/2015 de 11 de dezembro de 2015, citada na notícia, 

dispõe a respeito das outorgas e do monitoramento da racionalização do uso das águas do Rio 

Corrente e do Aquífero Urucuia, a qual solicita “que o INEMA deverá abster-se de autorização 

de novas outorgas de direito de uso dos recursos hídricos na RPGA do rio corrente e dos riachos 

do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Verde [...]”. O documento ressalta que essa decisão deverá 

ser cumprida até que sejam definidos critérios e diretrizes indicados pelo plano de recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do Rio Corrente, Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo 

Verde, com exceção da liberação de outorgas para o abastecimento humano, dessedentação 

animal e para a agricultura familiar. A promotora Luciana Khoury menciona o fato de esta 

deliberação não ter sido respeitada, e que novas outorgas de uso de água foram liberadas após 

a decisão do comitê.91 

 
89Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/526575631/edital-de-convocacao-de-

audiencia-publica-n-02-2017-01-de-dezembro-de-2017-do-tjba?ref=topic_feed>. Acesso em: 14/02/2020. 
90 Disponível em: < https://www.mpba.mp.br/noticia/40614>. Acesso em 14/02/2020. 
91 O Comitê de Bacia Hidrográfica do Corrente, dessa maneira, realiza uma importante deliberação que confronta, 

diretamente, interesses pautados pelo agronegócio e coloca para o estado, na figura do INEMA, que não mais autorize 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/526575631/edital-de-convocacao-de-audiencia-publica-n-02-2017-01-de-dezembro-de-2017-do-tjba?ref=topic_feed
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/526575631/edital-de-convocacao-de-audiencia-publica-n-02-2017-01-de-dezembro-de-2017-do-tjba?ref=topic_feed
https://www.mpba.mp.br/noticia/40614
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 O dia 01 de dezembro teve ampla mobilização e forte presença popular na 

audiência pública – reuniu mais de 3 mil pessoas – que, apesar da convocação do ministério 

público, não teve a participação de demais órgãos do estado e nem representantes do setor 

agronegociante. O prefeito da cidade e a delegada, que também estava acompanhando o caso, 

estiveram presentes junto aos demais políticos. Diante de sua ausência, o estado da Bahia alegou 

que precisaria de um prazo de 90 dias para analisar melhor a situação para oferecer alguma 

proposta (PORTO-GONÇALVES, CHAGAS, 2017). Esse, portanto, foi um fato que marcou a 

audiência, considerada naquele momento como uma conquista para aqueles que há muito 

solicitam maior diálogo e espaços para resolução de conflitos, mas também como um momento 

de frustração pela ausência de partes importantes que apontariam possíveis mediações e 

soluções ao conflito. O fato de não haver a presença de algum representante do INEMA ou 

mesmo de alguém do governo, gerou mais indignação nas pessoas por se sentirem, mais uma 

vez, abandonadas pelo estado da Bahia. 

A ausência do estado na audiência se refletiu como frustração no depoimento de 

alguns interlocutores, como no caso de Francisca.  

 

A audiência a gente esperava uma assim...uma resposta bem mais concreta do 

estado, né. A gente esperava que o governador vinha, que outros 

representantes vinha e tal, tal, mas na verdade eles não apareceram [...] Apesar 

da gente não ter tido uma resposta concreta do estado da Bahia mas pelo 

menos a gente jogou pra fora também aquilo que tava entalado né, que isso a 

gente gostaria de falar exatamente pra o governador mas infelizmente ele 

nunca nos ouve, ele não vem aqui pra nos ouvir em momento nenhum, mas 

foi muito bom, muita boa (Entrevista concedida durante trabalho de campo, 

Correntina – BA, agosto, 2019). 

 

José também menciona a frustração provocada pela ausência do estado que, em suas 

palavras, deveria ser o primeiro a se representar na audiência e ouvir as pessoas; ele especula o 

que pode ter provocado a ausência do estado e dos representantes do agronegócio da região, 

mencionando o “medo da quantidade” de pessoas que estiveram presentes nas ações anteriores 

e também na audiência.  

 

[...] eu acho que teve um caráter assim mais de cobrança, mas ficou frustrada 

assim porque o estado não compareceu, o principal personagem que teria que 

tá na audiência seria o estado da Bahia né, o órgão ambiental no caso o 

 
outorgas para os grandes empreendimentos nos territórios compreendidos pela bacia. É importante destacar que é no 

ano de 2015 que a população de Correntina se manifesta contra os “piscinões”, ou seja, se coloca contrária à perfuração 

de 17 poços, sendo 15 outorgados pelo INEMA e 2 negados, para captação subterrânea na fazenda do grupo Sudotex, 

produtora de algodão.  
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INEMA, SEMA, infelizmente eles não compareceram, o agronegócio também 

não compareceu, alegando que eles não foi comunicado em cima do prazo, 

mas na verdade eu acho que eles não quiseram participar mesmo da audiência 

por causa de...de...ficaram com medo da quantidade [de pessoas] (Entrevista 

concedida durante trabalho de campo, Correntina – BA, agosto, 2019). 

 

 

Foto 9 - Audiência pública do dia 01 de dezembro. Fonte: Movimento dos Atingidos por Barragens. 

 

Dessa forma, o caráter da audiência pública foi o de denúncia e “desabafo” de 

diversas pessoas – sejam militantes de movimentos sociais como o MAB, seja aqueles que 

vivenciam diretamente esse conflito –, a respeito da situação dos rios e também da conduta por 

parte das forças militares presentes na cidade. Nesse espaço foi reafirmada a legitimidade da 

ação do dia 02 e a contestação das classificações atribuídas como “terroristas” e criminosos”. 

Em uma das falas realizadas na audiência, um fecheiro morador de uma das comunidades rurais, 

diz que não se importa caso seja preso, pois está defendendo algo que é comum a todos. 

 

Se hoje, a partir dos 60 eu for preso por causa que eu to lutando pelas águas, 

eu vou pra cadeia satisfeito. Porque eu to lutando pela uma coisa que não 

beneficeia só eu não, beneficia a população inteira.92 

 

Outro importante fato que se apresenta como um desdobramento da audiência 

pública, foi o compilado da opinião do “povo de Correntina” a respeito da audiência pública 

que se concretizou no envio de uma carta para o Governador Rui Costa (PT), que abordava a 

situação geral do conflito e da “omissão” do governador na referida audiência pública. 

 

 
92 Documentário “A sede do capital”, Movimento dos Atingidos por Barragens, 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YBLdwiCzk_c&t=550s). Acesso em: 18/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=YBLdwiCzk_c&t=550s
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Figura 9 – Carta de Correntina ao Governador Rui Costa. Fonte: Sindicato dos Engenheiros da Bahia, 

22/07/2017.93 

 

A carta menciona o fato de o governo do estado ter tratado o conflito social como 

“caso de polícia” e ceder a eventuais posicionamentos e pressões de representantes do 

agronegócio. Algumas denúncias relacionadas à postura como a investigação estava sendo 

realizada também foram levantadas na carta, que relata abordagens policias a menores de idade 

para recolher informações a respeito de endereço para intimação, abuso de autoridade por parte 

de delegados, ameaça de prisões, etc., além de invasão policial a escolas rurais do município 

em busca de “lideranças” (PORTO-GONÇALVES, CHAGAS, 2018, p. 05).  

Ao fim, a carta responsabiliza o estado da Bahia pelos conflitos instaurados na 

região oeste e o acusa de ser parcial – haja vista as reuniões e encontros que aconteceram entre 

o estado e as entidades patronais, que possuem interesses que estão diretamente implicados no 

próprio conflito como o uso da água para irrigação – e solicita uma audiência com o governador 

para tratar a respeito das autorizações de outorgas, apuração dos casos de abusos policiais e a 

necessidade de se realizar planos de bacia para toda a região. 

 

3.6 Estado: agente importante no conflito 

Na teoria de Pierre Bourdieu, o Estado moderno aparece tendo como uma de suas 

principais dimensões o poder simbólico, sendo também um espaço de forças e de sentido que 

 
93 Disponível em: < http://sengeba.org.br/carta-de-correntina-ao-governador-rui-costa/>. Acesso em 14/03/2020. 

http://sengeba.org.br/carta-de-correntina-ao-governador-rui-costa/
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produz princípios de classificação e, por fim, se constitui como uma representação legítima do 

mundo social (BOURDIEU, 2014).  

 

Se eu tivesse de dar uma definição provisória do que se chama “o Estado”, 

diria que o setor do campo do poder, que se pode chamar de “campo 

administrativo” ou “campo da função pública”, esse setor em que se pensa 

particularmente quando se fala de Estado sem outra precisão, define-se pela 

possessão do monopólio da violência física e simbólica legítima 

(BOURDIEU, 2014, p. 33-34).94 

 

Assim, Bourdieu acrescenta ao conceito cunhado em outro momento por Weber – 

o de monopólio legítimo da violência física -, o termo de violência simbólica legítima, a qual 

considera condição de posse do exercício da violência física. Assim como considerações e 

afastamentos da teoria de Weber, Bourdieu também rejeita determinados aspectos da ideia de 

Estado em Durkheim e mantêm sua ideia de integração lógica e integração moral do mundo 

social, as quais considera serem fundamentadas pelo Estado (ibidem).  

No que tange à leitura do Estado pela tradição marxista, que o considera como 

aparelho de coerção social e cuja manutenção da ordem acaba por beneficiar a classe 

dominante, Bourdieu considera, dessa maneira, que a tradição marxista não busca compreender 

o Estado pela sua própria essência, i.e., pelas bases de sua fundamentação, mas ao contrário, o 

Estado é caracterizado por suas funções, pelas suas atividades e o impacto dessas nas diferentes 

classes sociais. Como principais expoentes dessa tradição estão Althusser e Gramsci (ibid.). De 

acordo com Bourdieu, embora tal tradição tenha uma leitura questionável acerca do Estado, 

isso não significa que elementos levantados pela análise marxista não sejam, de fato, 

correspondentes à análise da função que cumpre o Estado de manutenção da acumulação de 

capital e da conservação social desempenhada na sociedade capitalista contemporânea. 

Outro importante teórico que irá analisar as características do Estado moderno é 

Charles Tilly (1996). Ele está interessado no desenvolvimento histórico do Estado, e em suas 

obras o autor demonstra o quanto a guerra e sua preparação tiveram forte influência na formação 

dos Estados modernos. De acordo com Monsma (1996), para Tilly: “do ponto de vista dos 

governantes, muitas vezes era conveniente uma proteção seletiva para aquelas classes que 

tinham condições de ajudar no fornecimento dos recursos necessários para a guerra”. Essa 

necessidade de recursos para viabilizar a guerra, acabava por ocasionar alianças entre 

governantes e comerciantes, porque esses, que tinham monopólio dos meios de violência, 

 
94 Ver em: BOURDIEU, Pierre. Sobre o estado: Cursos no Còllege de France (1989-92). São Paulo: Companhia 

das Letras, 2014. 
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podiam oferecer proteção àqueles que podiam contribuir com os recursos materiais necessários. 

Assim, as alianças estabelecidas entre governantes e comerciantes, contribuem para pôr limites 

às ações por parte de dirigentes políticos em geral, na medida em que esses passam a depender 

de recursos materiais das classes capitalistas (TILLY apud MONSMA,1996). 

Segundo Tilly (1996), em locais onde o capital possuía ainda inversão, o Estado 

teve importante papel de fortalecimento de contratos sobre os direitos burgueses de 

propriedade. A própria estrutura de classe das populações irá igualmente determinar a 

organização do Estado, como o próprio aparelho repressivo e a administração fiscal.  O autor 

chama atenção sobre os esforços realizados pelos Estados para homogeneizar sua população, 

como a imposição de línguas, moedas, sistemas legais comuns e religião. Entretanto, essa 

“inovação administrativa” imposta a essas populações, quando passa a ameaçar as identidades 

coletivas nas quais eram baseadas suas relações sociais diárias, diz Tilly, uma resistência em 

massa é gerada (TILLY, 1996, p. 162-163). Antes, as resistências às medidas do Estado numa 

esfera local ocorreram de modo mais brando, como as sabotagens, chantagens e evasão por 

parte das populações (SCOTT apud TILLY, 1996).  

No entanto, Tilly coloca que tais resistências transformaram-se em grandes 

rebeliões em massa, principalmente quando: (i) as exigências do Estado passam a insultar o 

padrão de justiça das pessoas e fere suas identidades coletivas; (ii) cidadãos que se sentiram 

ofendidos por tais exigências possuíam antes laços sociais duradouros; (iii) cidadãos que 

possuíam pessoas “poderosas” dentro e fora do Estado; (iiii) interações e ações por parte do 

Estado que demonstraram sua vulnerabilidade ao ataque. Assim, tais circunstâncias 

contribuíram para que rebeliões populares acontecessem. Desse modo, a necessidade de ter que 

negociar com artesãos e camponeses contribuiu para a organização fiscal do estado. Tais 

negociações e acordos que precisaram ser feitos para frear as rebeliões também contribuíram 

para a criação de instituições do Estado moderno (ibidem).  

O Estado é, portanto, uma instituição vista pela sociedade como aquela que detêm 

a leitura e legitimação do mundo social, que governa, a priori, para todos os cidadãos. O fato 

de o estado da Bahia ter aparecido de forma recorrente nos discursos dos interlocutores, 

demonstra, talvez, a falta de ações concretas que pudessem se fazer sentir de modo “menos 

parcial” na vida dos cidadãos. É importante ressaltar, porém, que nesse caso não houve omissão 

de forma majoritária de ações que partem do próprio estado da Bahia, a exemplo da própria 

atuação do MP, que cumpriu importante papel ao convocar uma audiência de interesse público 

a fim de “ouvir” todas as partes do conflito e articular mediações. 
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O estado da Bahia, por muitas vezes, é citado pelos interlocutores como aquele que 

“toma lado”, que se coloca a favor de determinados grupos em detrimento de outros. A falta de 

presença de representantes do governo na própria cidade para mediar os conflitos ali existentes, 

é interpretado de forma negativa por moradores, que veem maior proximidade do governo com 

o setor agronegociante - localizado na mesma região e que possui visitas constantes do vice-

governador e do próprio governador. Essa relação, portanto, é questionada não apenas pelos 

atores sociais implicados no conflito, mas como vimos na carta, entidades locais também 

apontam a “proximidade” desses setores com os aparelhos públicos do estado.  

Porto-Gonçalves e Chagas (2018), registram o fato de que “várias das investidas da 

polícia se fizeram contando com o apoio de carros da Associação dos Produtores da Bahia”. 

Esse elemento explicita a estreita relação existente entre os atores sociais que detêm alta 

concentração de capital econômico  e que auxiliam o estado através de ações que deveriam ser 

de função daquele, como suporte para hospitais públicos e obras em estradas da região, 

remetendo à ideia de um Estado com limites indefinidos entre o público e o privado, em última 

instância, o estado apoiado em uma ordem privada (DUARTE, 2006, p. 179). Essa relação 

também pode ser relacionada à maneira como Tilly concebe o Estado, cujas funções de seus 

governantes passam a ser limitadas justamente pela dependência econômica de grupos com 

elevado capital econômico. 

A menção ao estado da Bahia esteve presente em todas as entrevistas com forte 

ênfase na relação deste com setores de interesse privado e com a própria postura estatal em 

situações conflituosas. O estado da Bahia, assim, é visto como aquele que mantém uma relação 

de relativa subserviência com setores privados da região, sobretudo com entidades patronais. 

Essa proximidade entre ambas as partes, acaba por gerar desconfiança de setores populares com 

relação ao estado. 

 

Agora assim, nós não temos dúvida de que o agronegócio ele aqui...a violência 

que o agronegócio pratica ela é de mão dada com o estado, ela não é...o estado 

é tão violento quanto o agronegócio, nós temos essa clareza, de que...por 

exemplo, as licenças é...que são dadas são o estado que dá, quando tem uma 

reintegração de posse a polícia vem bater no povo, né. Então o estado está 

muito presente nisso, claro que tem a pistolagem! Direta, tem a pistolagem 

direta, tem a agressão direta, mas o estado sempre tem se colocado muito junto 

com as grandes fazendas e empresas nessa violência contra o povo, pra nós 

não tem muita diferença do agronegócio e do estado aqui não (Lúcia. 

Entrevista concedida durante trabalho de campo. Correntina, BA, agosto, 

2019). 
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Não raro, durante a entrevista foi levantado pelos interlocutores a função que o 

estado deve cumprir, tendo sido por muitas vezes associado a um “árbitro”, que media situações 

onde há interesses diferentes em jogo. Assim como Lúcia, José considera que o papel do 

governo deveria ser o de mediador, não assumindo posições favoráveis em relação às partes 

envolvidas. 

 

Qual o papel do estado? O estado tem que fazer o papel de mediador. Agora 

quando o estado assume o papel de defender o agronegócio, ele perde a ...ele 

perde a noção das leis, e aí é perigoso, porque aí você só enxerga o lado do 

grande. Então nesse ponto de vista aí...aquele caso lá foi culpa do estado! O 

estado não reconhece que abaixo da fazenda existe milhares e milhares de 

pequenos agricultores que dependem daquela água (José. Entrevista 

concedida durante trabalho de campo, Correntina, BA, agosto, 2019). 

 

A respeito da ação do dia 02, as entrevistas apontam que a ação se deve, em grande 

parte, à maneira como o conjunto dos órgãos do estado se colocam nos territórios e nas próprias 

situações de denúncias e reivindicações da população, que atribuem esse cenário conflituoso à 

forma como esses órgãos tratam a população, sem diálogo e negociação. 

 

[...] projeto de ação megalomaníacos totalmente absurdos não deve existir no 

município de Correntina sem nenhum tipo de regulamentação da própria 

população, sabe também que o governo do estado da Bahia, que é o estado 

principal autor desses processos, “ah! mas como o estado?”, o estado sim! O 

estado nas sociedades civilizadas é o árbitro, e se o árbitro perde o controle do 

jogo vai dar pancadaria. E é isso que aconteceu. Quem é o árbitro do estado 

da Bahia? Aqui no Oeste chama AIBA e ABAPA. É a AIBA que faz estrada 

junto com a ABAPA, é a AIBA junto com ABAPA que faz complexo 

penitenciário, é a AIBA que compra as viaturas, é a AIBA que fornece os 

helicópteros. Pera aí, mas a AIBA é o irrigante interessado? e porque 90% 

outorgas do estado da Bahia que acontece no oeste da Bahia, é isso! O estado 

não é estado, o estado deixou de existir e deixou que grupos particulares 

controlem... (Luiz. Entrevista concedida durante trabalho de campo, 

Correntina, BA, agosto, 2019). 

 

A relação do estado da Bahia com a AIBA e ABAPA, é bastante mencionada pelos 

interlocutores como uma relação que está fora do princípio básico da impessoalidade. De acordo 

com Mello (2010), um dos princípios do direito administrativo é justamente a supremacia do 

interesse público, ou seja, o estabelecimento do interesse da coletividade sobre o particular, a 

fim de que todos se sintam garantidos e sejam resguardados (MELLO, 2010, p. 70).95 

 

 
95 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2010. 



104 
 

3.7 AIBA e ABAPA: ação e influência política 

Ao longo do desenvolvimento produtivo da soja e do algodão no oeste baiano, 

formam-se importantes associações representativas do setor agronegociante, sendo os postos 

de direção de sua estrutura organizacional ocupados, sobretudo, por produtores oriundos da 

região sul do Brasil. Essas associações ou entidades são chamadas por Elias (2015) de “redes 

de poder inerentes ao agronegócio”, com grande influência política e econômica. A AIBA e a 

ABAPA criadas, respectivamente em 1990 e 2000, se constituem como as redes mais 

importantes da região do Oeste Baiano, com grande influência na produção do espaço agrícola 

e urbano (ELIAS, 2015, p. 34).  

As ações desenvolvidas tanto pela AIBA quanto pela ABAPA, se traduzem através 

de atividades realizadas nos municípios da região, tais como cursos de capacitação de mão de 

obra, palestras em escolas com temáticas que englobam a sustentabilidade e a educação 

ambiental; benfeitorias construídas pelo setor; construção e pavimentação de estradas em 

municípios da região, como no próprio município de Correntina; “ações solidárias” como 

entrega de kits para pequenos agricultores; doação de materiais para hospitais, doação de 

agasalhos para famílias carentes, etc. Essas entidades também desenvolvem pesquisas e estudos 

científicos voltados para o conhecimento e desenvolvimento da região. O mais recente foi o 

“estudo do potencial hídrico da região Oeste da Bahia”, que teve como objetivo “quantificar e 

monitorar a disponibilidade dos recursos do aquífero Urucuia e superficiais nas bacias dos rios 

Corrente e Grande”. O estudo teve como principais instituições a Universidade de Viçosa, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Nebraska, dos Estados Unidos, 

além de órgãos do estado como o INEMA. Durante o primeiro trabalho de campo, o assessor 

da Secretaria de Agricultura citou o estudo realizado por essas instituições.  

 

Esse estudo busca dimensionar o potencial hídrico de superfície de subsolo, 

pra que se possa explorar mais racionalmente a água pra irrigação. Uma 

preocupação, inclusive, que partiu da própria classe produtora, preocupada 

inclusive com o futuro, evitar uma sobre-exploração que venha a prejudicar a 

própria produção agropecuária (Assessor especial da SEAGRI. Entrevista 

concedida durante trabalho de campo, fevereiro, Salvador, 2019). 

 

Um dos pontos que merece destaque a partir da referida entrevista, é justamente a 

maneira como os “produtores rurais” são vistos e tratados não apenas, evidentemente, por suas 

respectivas associações, mas também por atores sociais que estão inseridos em órgãos públicos 

do estado, como pelo assessor da SEAGRI. Essa imagem diz respeito à “solidariedade” e 

“generosidade” do produtor rural do Oeste Baiano quando se trata do “bem-estar” das pessoas 
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e do meio ambiente. A imagem de um “produtor rural que contribui para o desenvolvimento do 

estado” é veiculada através dos próprios meios de comunicação das associações, que constroem 

não apenas a nível do discurso, mas também a partir da imagética a ideia de um 

desenvolvimento geral da região indissociável da presença de tais entidades e produtores, que 

interferem na política local e estadual e na própria transformação da zona urbana, como nos 

aponta Elias (2015). 

O estudo solicitado pela AIBA e pela ABAPA disputam, dessa maneira, a narrativa 

acerca da real situação hídrica da região, o que se contrapõe à narrativa das comunidades rurais 

do município de Correntina. A respeito disso, o entrevistado José questionou o estudo realizado 

pelas associações e instituições dizendo não haver “valor científico” justamente pelo fato de 

essas possuírem, diretamente, interesse no estudo que implica na expansão econômica do setor. 

 

E não só da gente como várias pessoas já questionaram isso. Porque não 

precisava, o estado tem dinheiro pra isso. Eu acho que, na verdade, a AIBA tá 

fazendo e quer usar só o nome do estado pra não dizer assim “o estudo é da 

AIBA”, aí pra dar aquele ar de legalidade...dizer “não, o estudo tem a parceria” 

[...] Depois a pressão foi tão grande que aí eles botaram outros, colocaram por 

exemplo a CPRM, incluíram a ANA, colocaram a UFBA, porque 

curiosamente eles não botaram...aqui tem a universidade federal que conhece 

muito bem a região, poderia ser ela, ué, você vai trazer uma universidade lá 

do sul de Minas pra fazer um estudo do oeste sendo que aqui já tem vários...já 

tem várias pesquisas, já tem professores, já tem Phds que já fizeram diversos 

estudos na região, você vai pegar um...um técnico que vai primeiro conhecer 

a região pra depois fazer o estudo, não é melhor você pegar já uma pessoa 

especialista, um pesquisador da região? (José. Entrevista concedida durante 

trabalho de campo, Correntina, BA, agosto, 2019). 
 

Assim, uma das principais críticas é justamente a falta de universidades do estado 

da Bahia e da própria região presentes no estudo, como a Universidade Federal da Bahia e a 

Universidade Federal do Oeste Baiano. Além do fato de o estudo ter sido solicitado por ambas 

as associações que possuem interesse econômico na região, o que desperta uma certa 

“desconfiança” entre aqueles que se contrapõem a essa narrativa. 

Essas ações, muitas vezes, se aproximam da ideia de uma política “assistencialista”, 

voltada para população mais empobrecida. As benfeitorias realizadas por esses setores acabam 

por costurar, também, relações políticas locais em municípios, diga-se de passagem, que 

possuem grandes demandas e deficiências de políticas públicas. Assim, essas ações, muitas 

vezes cobradas pela própria população ao estado – e também por produtores rurais, como a 

pavimentação de estradas para escoamento das safras –, acabam sendo atendidas via esfera 

privada. 
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No caso de Correntina, a atual secretária de meio ambiente do município citou a 

parceria entre a prefeitura e as associações AIBA e ABAPA através de um Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT). O acordo consiste no mapeamento, identificação e recuperação de 

nascentes, bem como “preservação e conservação das áreas de Preservação Permanente”.96 A 

secretária também citou horas de máquinas agrícolas concedidas por essas associações para a 

limpeza de bacias de contenção e fornecimento de demais materiais, como insumos, mudas para 

reflorestar áreas degradadas e cercamentos de áreas protegidas.97 

Virgínia Fontes (2019) em um de seus artigos busca compreender a atuação de 

entidades empresariais brasileiras e as consequências de seu “ativismo empresarial”. De acordo 

com a autora, que mantém alinhamento teórico à análise gramsciana, a relação existente entre 

a sociedade civil e o Estado – podendo aí haver associações de ordem popular ou empresarial 

–  podem ocorrer em duas direções distintas, sendo uma delas “a aproximação entre partidos 

políticos e partidos-entidades (Aparelhos Privados de Hegemonia), que facilita a presença de 

seus membros no Estado “restrito”, através de meios como comissões, eleições, concursos, etc. 

Dessa forma, os Aparelhos Privados de Hegemonia (APHs) não estariam apenas 

compondo o Estado, mas a sua própria construção (FONTES, 2019, p. 212). 

 

Este é caso da elaboração e implantação do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio no Brasil, formulado, implementado e operado em 

seus primeiros anos por uma entidade associativa de uma certa fração 

da burguesia agrária, aglutinada em torno de sua Sociedade Nacional 

de Agricultura (SNA), em disputa com outra entidade agrupando outro 

setor da burguesia agrária, a SRB (Sociedade Rural Brasileira). Nos 

dois casos, as entidades associativas – ambas defendendo interesses 

corporativos e constituídas por setores patronais e seus pupilos – 

apresentam-se como expressão “nacional”, confundindo seus próprios 

interesses com os da totalidade do país ou, no mínimo, como expressão 

da “agricultura nacional” (FONTES, 2019, p. 212). 

 

De acordo com as observações de Fontes (2015), o interesse privado de entidades 

patronais se reveste como “interesse público” e “nacional”. Esse tipo de discurso também está 

presente nas referidas associações do Oeste Baiano, que, embora sejam corporativas, 

consideram seus interesses os mesmos dos que estão colocados na esfera pública. Utilizando a 

noção de elite orgânica, sugerida pelo cientista político René Dreifuss, Fontes (2015) coloca 

que a elite política seria aquela que realiza a mediação da classe dominante e do próprio conflito 

 
96 O projeto foi anunciado no final de 2018 e teve como recurso o valor total de R$70.000 reais. Disponível em: 

<https://www.correntina.ba.gov.br/noticias/meio-ambiente/parceria-vai-possibilitar-a-recuperacao-de-nascentes-

em-correntina/>. Acesso em: 24 jun. 2019. 
97 Dados a partir de entrevista realizada com a Secretária de Meio Ambiente de Correntina. 

https://www.correntina.ba.gov.br/noticias/meio-ambiente/parceria-vai-possibilitar-a-recuperacao-de-nascentes-em-correntina/
https://www.correntina.ba.gov.br/noticias/meio-ambiente/parceria-vai-possibilitar-a-recuperacao-de-nascentes-em-correntina/


107 
 

de classe, havendo aí o desenvolvimento de uma política efetiva em oposição à política do 

Estado e empreendendo uma “diplomacia privada”. Esses elementos favorecem a consolidação 

de uma liderança do setor, que desenvolve ações e facilita a inserção político-ideológica e a 

conversão de projetos particulares da classe dominante em demandas sociais, nacionais ou de 

ordem do senso comum (DREIFUSS apud FONTES, 2015, p. 219). 

Como expoente dessa política, os projetos desenvolvidos por essas associações 

cumprem o papel de preencher uma “responsabilidade social”. Em 2018, a ABAPA junto com 

a prefeitura da cidade e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

lançaram o “Curso de Operadores de Máquinas de Beneficiamento de Algodão”; o curso iria 

ser oferecido a cerca de 30 pessoas moradoras da zona rural do município de Correntina. Outro 

projeto intitulado “apoio aos pequenos agricultores familiares”, feito em parceria com a 

prefeitura, teve Correntina como um dos municípios selecionados para o projeto que visa não 

apenas a distribuição de kits de irrigação, mas garante no primeiro ano as condições necessárias 

para a produção, como o preparo do solo, assistência técnica, adubação, sementes e defensivos 

agrícolas. No ano de 2019, a ABAPA, através de seu Centro de Treinamento, ofereceu novos 

cursos no município, como o curso de “Operação e Manutenção de Pivôs Centrais” e o de 

“auxiliar administrativo”, cursos geralmente realizados no distrito de Porto Rosário, “centro 

nervoso” do agronegócio na cidade. 

Todavia, essas ações do setor agronegociante são vistas por alguns com 

desconfiança a respeito dos interesses por detrás dessas diversas ações, haja vista que o setor 

foi um dos primeiros a se reunir com o governo do estado para debater medidas sobre a ação 

do dia 02, considerada por esse setor como um crime. Assim, as entrevistas realizadas em 

campo levantaram desconfiança em atividades que tinham relação direta com as referidas 

entidades. 

 

Porque eles faz, faz lá os seus acordos, prefeitura, secretaria de meio ambiente 

com os fazendeiros, pra depois dá nisso aí! Viver vendando os olhos das 

pessoas. Eu assim, eu concordaria com isso a partir do momento que fosse as 

comunidades, até mesmo a secretaria de meio ambiente em parceria com as 

comunidades, agora quando coloca AIBA e ABAPA junto pra mim isso é 

fachada, pra mim isso é fachada! (Francisca. Entrevista concedida durante 

trabalho de campo. Correntina – BA, ago. 2019). 

 

Na visão de Francisca e de outros interlocutores, esses grupos representam os 

mesmos grupos que adentraram a região em meados da década de 1960 e 1970; assim, essas 

entidades são associadas, por alguns atores sociais, à lógica de desenvolvimento capitalista que 

mudou as relações presentes no território. Todavia, é importante destacar que embora haja 
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atores sociais que compartilham de tal visão, há aqueles que, por sua vez, consideram essas 

parcerias um avanço para a cidade e para o próprio desenvolvimento do município, inclusive 

agricultores de diversas comunidades rurais. 

 

3.7.1 A feirinha como espaço de disputa política 

Durante minha estadia na cidade de Correntina, houve o aniversário de dois anos 

da feira da agricultura familiar do município, chamada de “feirinha” pelos frequentadores 

locais. A feirinha98 foi criada em julho de 2017 por meio da Secretaria de Agricultura e 

Desenvolvimento rural do município, com o objetivo de fortalecer a produção da agricultura 

familiar, bem como a cultura do local com comidas típicas e músicas sertanejas. É importante 

ressaltar que as feiras locais de cidades de pequeno porte, como o caso de Correntina, se 

constituem como importantes espaços públicos para as relações sociais locais e também uma 

oportunidade, principalmente para os residentes da zona rural, de comunicar fatos cotidianos e 

de rever parentes e amigos.  

Talvez aqui possamos considerar a feira um espaço estratégico de disputas político-

ideológicas, que envolvem distintos interesses e grupos. Muitas entrevistas apontaram o fato de 

haver uma aproximação por parte dos agronegociantes com a cidade após a ação do dia 02 - e 

seus desdobramentos - por meio dos acordos realizados com a prefeitura do município e com a 

própria parceria com a Central das Associações de Agricultores Familiares (CAAF). A CAAF 

gere a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar, criada posteriormente à criação da 

feirinha. A parceria que foi realizada entre a CAAF e a ABAPA permite que produtos que não 

foram vendidos na feira sejam então comercializados e vendidos para as fazendas parceiras da 

associação, como as fazendas XinguAgri, Talismã e J&H Sementes.99 

Durante a programação de aniversário da feira da agricultura familiar, o prefeito da 

cidade caminhava cumprimentando agricultores e apresentando a culinária para os 

representantes de fazendas que também estavam junto ao prefeito. A fazenda J&H Sementes, 

inclusive, confeccionou chapeis de palha com sua marca e distribuiu durante o evento. Esse 

fato é importante justamente por esse “corpo a corpo” indicar a aproximação citada pelos 

 
98 A feirinha ocorre semanalmente às quartas-feiras na praça do mercado velho, parte central da cidade e ao lado 

do rio Correntina. De acordo com informações oficiais da prefeitura, a feirinha reúne cerca de 330 agricultores 

familiares. Durante uma conversa com um morador local, foi mencionado o fato da participação de uma baiana de 

acarajé (única do município) na feirinha e isto ter ocasionado questionamentos por parte de agricultores, que 

consideraram a participação como uma possível descaracterização da cultura local. Isso demonstra, mais uma vez, 

a falta de identificação com a cultura e com a culinária provenientes exclusivamente da capital de Salvador. 
99 A feira também contou com uma tenda da J&H Sementes (atuante em Tocantins, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, 

Goiás e Pará) com mudas de plantas que poderiam ser retiradas gratuitamente. 
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interlocutores ao se referirem aos grandes produtores da região, que estão mais presentes no 

distrito de Rosário. Assim, a feira talvez se constitua como um importante espaço para 

“articulações”, “disputas” e maior aproximação com agricultura familiar local, podendo ser 

vista, inclusive, como uma agroestratégia. 

 

Então eles têm buscado diversas formas...inclusive também eles também faz 

muita propaganda na tv dizendo que eles estão fazendo práticas que não são 

agressivas ao meio ambiente, que eles estão muito preocupados, se colocando 

à disposição pra colaborar em cursos, aulas pra educação ambiental, pra...pros 

movimentos, escolas, escola família, eles têm colocado muito à disposição né. 

Então assim, nem todos aceitam essa proposta, mas isso minimiza a imagem 

deles aqui na região (Lúcia. Entrevista concedida durante trabalho de campo. 

Correntina – BA, agosto, 2019). 

 

Como coloca Lúcia, algumas práticas realizadas pelo setor agronegociante através 

de suas associações (pavimentação de estradas, construção de sedes de associações, cursos 

profissionalizantes) contribuem de alguma forma para “amenizar” a imagem “negativa” que 

pessoas da cidade possuem do agronegócio em geral, justamente pelos conflitos ocorridos. O 

próprio suporte oferecido pelas associações ao estado durante as ações relacionadas ao dia 02 

de novembro reforçou a imagem negativa que essas pessoas possuem desse setor. Assim como 

ressalta Almeida (2009) a respeito do uso da mídia para difusão de opiniões, Lúcia também 

menciona o fato de propagandas feitas por essas mesmas associações ajudarem a “amenizar” 

essa imagem, embora muitas pessoas continuem rejeitando as parcerias realizadas com a 

prefeitura. 
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Foto 10 - Festa de aniversário de dois anos da Feira da Agricultura Familiar. Na foto, uma máquina agrícola que 

estava exposta durante o evento, meio de produção que não faz parte do cotidiano de trabalho de agricultores 

familiares do município. SANTOS, Bianca Suzy dos Reis dos Santos. Correntina – BA, julho, 2019. 

 

 

Foto 11 - Aniversário de dois anos da Feira da Agricultura Familiar do município. Na foto, barracas de agricultures 

com produtos como pamonhas, polvilho e biscoitos caseiros. SANTOS, Bianca Suzy dos Reis dos. Correntina – 

BA, julho, 2019. 

 

O palco principal contou com as presenças do Secretário Estadual do Meio 

Ambiente, João Carlos Oliveira, alguns deputados (tanto estaduais quanto federais), e 

representantes das fazendas já mencionadas, que foram homenageadas por sua “contribuição”, 

assim como a ABAPA e agricultores locais que se destacaram pelas vendas. Foi repetido muitas 

vezes que Correntina é a cidade que mais representa a agricultura familiar do estado da Bahia. 

 

O secretário estadual João Carlos Oliveira afirmou que Correntina desponta 

como cidade modelo para o estado da Bahia na Agricultura Familiar. “Saio 

daqui e vou dizer ao governador que é em Correntina que está a grande 

transformação, onde o povo dá o exemplo que precisa ser seguido por todos 

os municípios da Bahia”, frisou o secretário que chegou cedo e acompanhou 

o prefeito Maguila na feira, conversou com os feirantes, e ficou surpreso com 

a diversidade da produção e a expressão da Agricultura Familiar em 

Correntina.100  
 

Não pode ser desconsiderado, todavia, o espaço da feira da agricultura familiar após 

os momentos de tensão que ocorreram após os atos do dia 02 e as disputas de narrativas. Apesar 

de ter sido um evento exclusivo para agricultores familiares, foi observada grande inserção de 

empresas e atores sociais do agronegócio com seus símbolos (stand de máquinas agrícolas). 

 
100 Prefeitura de Correntina, jul. 2019. Disponível em: 

<https://www.correntina.ba.gov.br/noticias/agricultura/correntina-se-destaca-como-modelo-de-agricultura-

familiar-na-bahia/>. Acesso em: 02/04/2020. 

https://www.correntina.ba.gov.br/noticias/agricultura/correntina-se-destaca-como-modelo-de-agricultura-familiar-na-bahia/
https://www.correntina.ba.gov.br/noticias/agricultura/correntina-se-destaca-como-modelo-de-agricultura-familiar-na-bahia/
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Assim, o espaço da feira se coloca como o principal espaço de aproximação desse setor com os 

moradores da cidade. 

Hoje mesmo lá no Banco do Brasil [...] tinha na área jurídica lá, antes só tinha 

a plaquinha né “atendimento pessoa jurídica”, aí hoje eu cheguei lá fiquei 

indignada, tinha “atendimento pessoa jurídica”, “atendimento agronegócios”. 

Cara eu fiquei desgraçadinha com aquele trem ali. E essa placa lá é nova lá, 

ela não existia até uns dias atrás [...] Atendimento jurídico e atendimento 

agronegócios, e a cidade da agricultura familiar (Francisca. Entrevista 

concedida durante trabalho de campo. Correntina – BA, agosto, 2019). 

 

A observação feita por Francisca é bastante válida, pois demonstra as “entradas” do 

setor na cidade, lembrando que os símbolos, atores sociais e as próprias empresas estão 

localizadas no distrito de Rosário, cerca de 200km de distância do centro de Correntina. Assim, 

ao mesmo tempo que na festa de aniversário houve forte afirmação da potência da cidade 

através de sua agricultura familiar, também se percebe a maior presença do setor agronegociante 

não apenas em parceria com o poder público local, mas também com a própria população. 

O espaço da feira também foi utilizado para anúncios locais, como o Aldeia Praia 

Park101. O anúncio informava preços de lotes a partir do valor de R$247,00 reais, concebendo 

o distrito de Rosário como uma “nova cidade” para se morar. Sobre isso, Alves (2015), aponta 

que a modernização da agricultura propiciou transformações importantes, incluindo aí o avanço 

da urbanização em regiões de cerrado, o que colabora para emancipação de distritos que se 

encontram distantes das sedes de seus municípios. Assim, talvez a construção de loteamentos e 

do parque aquático em Porto Rosário, se constituam etapas indispensáveis para a criação das 

condições materiais para maior povoamento e, consequentemente, para sua emancipação. 

 

 

 

  

 
101 Empreendimento idealizado pelo empreendedor Walter Gama. Tem como proposta levar o “mar para dentro do 

cerrado” e está situado no loteamento “Primavera do oeste”. O empreendimento está situado no distrito de Porto 

Rosário e possui um stand de venda no centro de Correntina.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou contribuir, de alguma forma, para o entendimento geral dos 

processos que ocorreram na região do Oeste baiano – inserida no Vale do São Francisco – tendo 

como principal objeto de análise a ação do dia 02 de novembro de 2017 na Fazenda Rio Claro, 

de propriedade do Grupo Igarashi. A pesquisa evidenciou que o ato extremo aqui analisado, 

está inscrito num processo histórico de organização e mobilização social que remonta a várias 

décadas e remete a diversos atores políticos. Como demonstrado, a referida ação foi construída 

e efetivada por pessoas comuns que utilizam a água do rio para irrigação de seus sítios e que 

sentiram-se prejudicadas pela captação feita de forma desproporcional pela Fazenda Rio Claro.  

Para esse fim, realizou-se o trabalho empírico e o uso de entrevistas com atores 

sociais do Vale do Arrojado e com aqueles que experenciaram conflitos anteriores. A partir da 

confrontação das classificações utilizadas pela mídia, entidades patronais e pelo Estado com os 

dados qualitativos recolhidos em campo, bem como a articulação com a bibliografia, concluiu-

se que a referida ação não apenas foi efetivada por pessoas comuns, mas que faz parte de uma 

sequência de reações que ocorrem, geralmente, quando os princípios morais dessas 

comunidades são violados.  

Ao longo da realização do trabalho empírico, surgiu um questionamento: que 

condições presentes em Correntina favoreceram a realização de uma ação coletiva que 

ocasionou perdas materiais e econômicas a uma fazenda a fim de estabelecer uma “ordem 

moral” e o bem comum?  

Essa pergunta ocorreu durante o trabalho empírico, sobretudo pelo conhecimento 

que tive de outras cidades que vivenciavam situação semelhante com fazendas do agronegócio, 

mas possuíam ausência de manifestações populares. A hipótese por mim levantada, estava 

baseada na observação participante realizada em diversos espaços que, a partir de conversas 

informais e participações em encontros coletivos, apontavam a existência de um “legado” 

político no município como resultado de longos anos de trabalho de conscientização e 

mobilização social. A partir dessas observações, aliada às leituras bibliográficas, a hipótese 

formulada indica que os longos anos de atuação de agentes religiosos e de quadros comunistas, 

criaram em Correntina condições de ordem objetiva e, principalmente, subjetiva, que não 

estavam presentes em outras localidades; esse “legado” político criou uma certa “tradição” de 

lutas na região o que contribuiu para o “estopim” desse conflito, claro que, também, somada às 

“novas dinâmicas” mediadas por tecnologias e avanço das terras privadas com o apoio do 
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estado. Esse acúmulo qualitativo, acaba por forjar novos repertórios de confronto que podem 

ser acionados em diversos momentos de conflito e modificados ao longo da história (TILLY, 

1995).  

No desenrolar de conflitos sociais que eclodem entre os mais diversos atores 

sociais, narrativas também passam a ser produzidas e formuladas a fim de disputar a verdade 

sobre a ação. Antes da realização do trabalho empírico na cidade, já havíamos estabelecido 

como um dos objetivos identificar e analisar os discursos que foram produzidos de forma 

atrelada ao conflito do dia 02. Para esse fim, foi realizado um mapeamento dos principais atores 

sociais implicados no conflito – Camponeses/ribeirinhos; entidades patronais; Estado. Os 

discursos analisados produzidos por agronegociantes e por suas entidades representativas, deu-

se a partir do uso de reportagens em jornais de expressiva circulação, pelas “notas públicas” 

que comunicaram o posicionamento das entidades frente à ação do dia 02, e por declarações 

dadas na mídia e rádios. A partir da análise do material recolhido, foi possível detectar no 

discurso agronegociante elementos comuns de interpretação que ajudaram a moldar a visão da 

ação como um caso “violento e inaceitável”. Está presente nesses discursos, de forma 

recorrente, o uso de classificações para fazer referência às pessoas que participaram da ação do 

dia 02 como uma “massa homogênea” de “vândalos” e “criminosos”. O que se confirmou a 

partir da análise desse conjunto de materiais, foi a existência de dois fundamentos centrais que 

sustentam e que “validam” esse discurso: (i) o “crime” de violação à propriedade privada 

resguardada de modo absoluto pelo Estado e principal meio de produção dos agronegociantes; 

(ii) a legalidade comprovada por órgãos competentes da atividade de captação hídrica realizada 

pela Fazenda Rio Claro, que, segundo os discursos analisados pressupõe a legitimidade 

incontestável do empreendimento realizado. 

Concluiu-se, também, que essa visão comum produzida pela ala agronegociante, 

contribuiu de forma significativa para o modo com que seria tratado esse episódio pelo estado 

da Bahia. A partir de uma entrevista concedida pelo governador do estado em um programa 

local, identificou-se, mais uma vez, o uso de classificações que faziam menção à violência, ao 

vandalismo e desordem social para se referir às pessoas envolvidas na ação. Esse discurso, abre 

então precedentes para atuação demasiadamente repressiva do estado, que adota de antemão o 

mesmo discurso difundido por entidades representativas do agronegócio. Foi evidenciado, 

portanto, através do mapeamento de ações pós-conflito do estado e da leitura dos boletins da 

Secretaria de Segurança Pública, que uma das primeiras ações do estado foi a realização de uma 

reunião entre secretários do governo e representações de entidades patronais. Esse fato aponta 

um afinamento discursivo entre as partes relacionado ao modo como deveria proceder a 



114 
 

apuração do conflito para que a “ordem” fosse estabelecida, dessa forma, fica comprovado que 

o modelo de investigação adotado pelo estado da Bahia, esteve de acordo com a visão, 

demandas e condições elencadas pelo setor agronegociante.  

O objetivo de analisar a atuação do estado da Bahia, foi atingido através do 

mapeamento de ações realizadas pelos órgãos públicos em situações conflituosas que já 

ocorreram na história do município e da atuação particular do protesto na fazenda. Para esse 

fim, além de reportagens de jornais que informavam as ações e o comportamento do estado 

frente ao conflito, foram feitas leituras de atas e relatórios produzidos por órgãos como o 

INEMA e o Ministério Público. Buscou-se, a partir das teorias utilizadas, não generalizar o 

estado como um todo único, mas composto por diversas dimensões e constituído por diferentes 

forças e sentidos. Assim, evidenciou-se que, embora haja uma prática de conduta por parte do 

estado que não dialogue diretamente com as populações rurais atingidas pelos processos 

“modernos” que lhe são incutidos, a atuação do Ministério Público da Bahia buscou formas e 

mecanismos que contribuíssem, de alguma forma, para a resolução de conflitos presentes nesse 

território, como a realização de audiências públicas. 

No que se refere ao objetivo de identificar os possíveis efeitos gerados pelo ato de 

2017, o que pôde ser detectado foram algumas ações realizadas após o conflito que há muito 

eram solicitadas pelo CBHC, como a efetuação do cadastramento de usuários do Vale do 

Arrojado com o mapeamento das captações realizadas no Rio Arrojado, e a realização dos 

trâmites legais para a execução do Plano de Bacia do território do Rio Corrente. Foi observado, 

igualmente, uma maior presença de atores do agronegócio local em espaços populares da 

cidade, como a Feira da Agricultura Familiar, com o uso de símbolos que constituem a imagem 

do agronegócio na região, como a exposição de máquinas agrícolas na feira. O oferecimento de 

atividades educativas e profissionalizantes oferecidas pela AIBA e ABAPA, além das parcerias 

realizadas com a prefeitura, podem ser identificadas aqui como possíveis efeitos que adentram 

o território a fim de reverter a “visão negativa” com a qual são vistos pelas comunidades rurais 

do município.  
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