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RESUMO 
 

Os Projetos de desenvolvimento realizados pelo Governo Federal na década de 
1970 foram importantes para o crescimento econômico do Brasil. Essa ação 
incentivou a construção de hidrelétricas, dentre elas, a Barragem de Itaparica, 
localizada no município de Petrolândia/PE. A esse projeto atrelou-se o Projeto de 
Reassentamento e o mesmo serviu para reassentar os agricultores ribeirinhos em 
áreas da Caatinga. Esse cenário gerou vários conflitos, causando muitas 
consequências estruturais. Diante dessa conjuntura o objetivo desse trabalho foi 
investigar a trajetória social dos moradores do Projeto Fulgêncio, no município de 
Santa Maria da Boa Vista/PE. Para essa investigação utilizou-se dos conceitos 
teóricos e metodológicos do sociológico Pierre Bourdieu, habitus, campo e capital. 
Foi feito um levantamento bibliográfico e documental, e realizada entrevista 
semiestruturada, tendo como produto final a confecção de um vídeo contando a 
trajetória social em cordel e com as personagens em xilogravura. Para compor os 
resultados encontrados na pesquisa elaboraram-se esquemas mostrando as 
posições e capitais acumulados pelos agentes mais representativos e suas relações 
de poder ao longo dos três campos que foram identificados, respectivamente sendo, 
o das lutas, os primeiros anos no Projeto Caraíbas e após a implantação do sistema 
de irrigação. As conclusões mostraram que a implementação do projeto de 
reassentamento foi o instrumentalizador das demais consequências que foram 
acometidas a comunidade, com vários danos sociais a curto e longo prazos. A 
vulnerabilidade socioeconômica causada pela demora da instalação do sistema de 
irrigação deu espaço há várias consequências, sendo uma delas, a facilitação da 
entrada da cannabis sativa na vida dos moradores. Esse elemento polêmico afetou a 
construção da trajetória social da comunidade e diretamente a formação do habitus 
de seus agentes, influenciando o surgimento da violência velada, sendo esse 
atualmente o aspecto que ajuda a moldar a vida cotidiana da região. O assassinato 
de Fulgêncio Manoel da Silva, grande liderança da região, também foi um aspecto 
que ajudou na reconfiguração local. Por fim, a água se mostrou um amuleto de 
poder, sendo o prêmio disputado pela busca ou conservação da posição de maior 
destaque entre os plantadores da cannabis, o Distrito Irrigado Fulgêncio, o Sindicato 
de Santa Maria da Boa Vista/PE e, talvez no futuro, de um grupo de jovens que 
desponta na comunidade.  
 
Palavras-chave: Reassentamento. Relações de poder. Habitus. Campo. Capital. 
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ABSTRACT 

 

Development projects carried out by the Federal Government in the 1970s were 
important for Brazil's economic growth. This action encouraged the construction of 
hydroelectric dams, including the Itaparica Dam, located in the municipality of 
Petrolândia / PE. This project was linked to the Resettlement Project and served to 
relocate the riparian farmers in Caatinga areas. This scenario has generated many 
conflicts, causing many structural consequences. Given this conjuncture the 
objective of this work was to investigate the social trajectory of the residents of 
Projeto Fulgêncio, in Santa Maria da Boa Vista / PE. For this investigation we used 
the theoretical and methodological concepts of sociological Pierre Bourdieu, habitus, 
field and capital. A bibliographic and documentary survey was made, and a semi-
structured interview was conducted, having as its final product the making of a video 
telling the social trajectory in cordel and with the characters in woodcut. To compose 
the results found in the research, schemes were elaborated showing the positions 
and capital accumulated by the most representative agents and their power relations 
along the three fields that were identified, respectively, being the struggles, the first 
years in the Caribbean Project and after the implementation of the irrigation system. 
The conclusions showed that the implementation of the resettlement project was the 
instrumentalizing of the other consequences that affected the community, with 
several short and long term social damages. The socioeconomic vulnerability caused 
by the delayed installation of the irrigation system has given rise to several 
consequences, one of which is facilitating the entry of cannabis sativa into the lives of 
residents. This controversial element affected the construction of the social trajectory 
of the community and directly the formation of the habitus of its agents, influencing 
the emergence of veiled violence, which is currently the aspect that helps shape the 
daily life of the region. The murder of Fulgencio Manoel da Silva, the region's great 
leader, was also an aspect that helped in the local reconfiguration. Finally, water 
proved to be an amulet of power, with the prize vying for the pursuit or conservation 
of the most prominent position among cannabis growers, the Irrigated Fulgencio 
District, the Santa Maria da Boa Vista / PE Union, and perhaps in the future of a 
group of young people emerging in the community. 

Keywords: Resettlement. Power relations. Habitus. Field. Capital. 
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1.    INTRODUÇÃO  

O trabalho aqui apresentado pesquisou a trajetória social da comunidade do 

Projeto Irrigado Fulgêncio, localizado no interior de Santa Maria da Boa Vista – 

PE/Brasil, que foi acometida a uma migração compulsória para construção da 

Barragem de Itaparica/PE, fruto das políticas governamentais de desenvolvimento 

do Nordeste nos anos de 1970. 

 O despertar para essa pesquisa veio de algumas questões, uma delas foi pela 

trajetória social da autora se misturar à da comunidade, pois é uma atingida da 

Barragem e filha de reassentado. Por chegar aos quatro anos de idade na 

comunidade Fulgêncio e fazer parte da construção identitária de lá, por crescer 

percebendo as nuances que envolviam as práticas sociais entre as pessoas e as 

Instituições que lá se implantaram, por querer entender os motivos que levaram a 

acontecimentos específicos e consequências que até a atualidade envolvem a 

região, se propôs esse estudo. 

 Outra questão se refere à inquietação para o entendimento das consequências 

geradas a partir da migração compulsória e seus desdobramentos num cenário 

físico e sociocultural novo e cheio de desafios que formaram a comunidade, cenário 

esse que corroborou para a seguinte questão de pesquisa: considerando as 

estruturas formadoras das práticas sociais de seus moradores, agentes, quais 

aspectos identificam a trajetória social da comunidade Fulgêncio? 

Como procedimento metodológico foi utilizada a abordagem conceitual do 

sociólogo Pierre Bourdieu, a qual considera o habitus dos ribeirinhos, posteriores 

reassentados, o qual corroborou para os comportamentos e decisões em torno da 

trajetória social daquele povo, as formas de capital acumulados, e os 

posicionamentos no campo relacional dos reassentados e órgãos envolvidos nessa 

mudança, para entender até que ponto tudo isso influenciou no desenvolvimento 

daquela comunidade. 

Nesse contexto foram encontradas algumas publicações sobre construções de 

barragens e suas consequências nas comunidades atingidas, inclusive sobre a 

Barragem de Itaparica, sendo tratada com riqueza de detalhes por Galvão (1999), 

mas pouco foi exposto sobre a comunidade Fulgêncio/PE, mostrando assim a 

importância desse estudo. 
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Dentre os autores que publicaram estudos transversais com essa temática, tais 

como, questões relacionadas à prática da plantação da cannabis sativa para 

sobrevivência e sobre a falta de políticas públicas influenciando diretamente nessa 

prática, às violências dentro da região conhecida como Polígono da maconha, estão 

Moreira (2004), Lima et al (2005), Fraga (2006), Fraga (2011), Duque (2015) e Dias 

(2018), tendo, este último, feito pesquisa dentro da comunidade Fulgêncio, sobre as 

práticas da plantação para sobrevivência.  

Não foram encontradas publicações relacionas às práticas sociais no 

Fulgêncio/PE, sendo uma oportunidade para discutir as consequências que 

formaram a referida comunidade e refletir sobre a trajetória social relacionando aos 

conceitos de Bourdieu, podendo esquematizar desenhos que mostram a 

estruturação de toda a trajetória, discutindo as consequências vividas por mais uma 

comunidade de atingidos por barragens, nesse caso, de forma diferenciada. 

Para dar respaldos gerais ao estudo, foram desenvolvidas em subtópicos 

reflexões em torno das políticas públicas governamentais no Nordeste, nos anos 70, 

políticas essas que foram regimentadoras de todo contexto basilar para as 

construções das barragens e posteriores expropriações e reassentamentos, 

inclusive na Caatinga.  

Ainda nesse contexto foram apontadas as comunidades atingidas, explicando 

com maiores detalhes a comunidade foco do estudo e os órgãos do Governo 

envolvidos diretamente com essas obras, as relações de poder e negociações entre 

governo e população e as consequências dessas.  

Para refletir sobre as consequências da vulnerabilidade socioeconômica 

causada por esse tipo de mudança local, explanou-se sobre isso para compreender 

a nova forma de vida na caatinga, sem muitos recursos, e o impacto que causou 

essa condição na vida financeira da comunidade e na plantação da cannabis sativa 

como alternativa de sobrevivência de alguns e sobre as práticas sociais 

conceituadas por Pierre Bourdieu.  

Ainda foram explicitados os objetivos, o material e métodos utilizados, os 

resultados e as discussões, as considerações finais e o produto final.  

Em relação aos resultados e discussões trazidos mais adiante, ficou claro o 

aparecimento de três campos principais, delimitados por momentos históricos 

importantes vividos pelos agentes pesquisados, quais sejam, (campo 1) o período 

das lutas pelo projeto de Reassentamento enquanto acontecia a construção da 
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Barragem de Itaparica; (campo 2) os primeiros dez anos dos reassentados na 

comunidade, antes da instalação do sistema de irrigação; (campo 3) os anos 

posteriores até a atualidade, pós lotes irrigados.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL X COMUNIDADES ATINGIDAS  

 

As políticas públicas de desenvolvimento regional começaram a ser 

implantadas desde os anos de 1950, fazendo com que várias políticas públicas e 

projetos viessem a ser implementados, tais como construções de usinas, de 

estradas, de barragens, de portos, transposições de rios, entre outras estruturas que 

fizeram as regiões desencadearem um desenvolvimento econômico considerável, 

mas um desenvolvimento humano e social questionável.  

Confirmando a informação supracitada em relação ao período no qual se 

ouviu falar em políticas para desenvolvimento, Ivo (2012, p. 187) afirma que “A 

noção de desenvolvimento aparece no horizonte da economia e da política e no 

campo das práticas dos atores políticos e institucionais... Pós-Segunda Guerra.” 

Para Ivo (2012, p. 187):  

 

Da perspectiva do desenvolvimento, abrange um repertório de problemas 
de interpretação da nação brasileira e se projeta no futuro, como “solução 
possível”, mas também deliberada, no sentido de ser promovida pelo 
Estado, com vistas a superar os óbices da tradição e implementar um 
projeto de modernização nacional urbano-industrial para o país. 

 
 

 Ivo (2012) faz uma crítica em relação aos “problemas na interpretação” das 

reais necessidades do país, que subestimada pelo Estado, no sentido de pensar a 

solução de forma generalizada e deliberada, entende que a partir da implementação 

da modernização e industrialização virá à resolução de todos os problemas de 

desenvolvimento do país e isso se projeta no futuro. Isso também se remete ao 

pensamento do quanto às comunidades tradicionais e gerais são escanteadas em 

todo esse processo. 

Para Pérez e Gonçalves (2012) as políticas públicas de desenvolvimento no 

Brasil, especialmente no Nordeste, foram criadas pelos órgãos internacionais de 

controle, quais sejam, FMI (Fundo Monetário Internacional), BM (Banco Mundial) e 
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BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), implementadas pelos governos 

federais e elas “Visam a reprodução do capital através da modernização dos 

diversos setores.” (PÉREZ e GONÇALVES, 2012, p. 166).  

Por serem conduzidas basilarmente pelos órgãos internacionais, os modelos 

eram estruturados com a modernização e industrialização ocidental como 

parâmetro, especialmente. Vários foram os presidentes que planejavam e agiam 

nesse contexto desenvolvimentista em relação ao país, mas o Nordeste começou a 

ser contemplado com tais políticas um pouco tardiamente, como afirmou Mendes 

(2017, p. 288): 

 
Kubitscheck, sem dúvida, pretendia reverter a má impressão que seu 
governo inspirava entre políticos do Nordeste, região que até então parecia 
não fazer parte dos seus audaciosos planos para o desenvolvimento 
nacional ou, na melhor das hipóteses, figurava neles como mera 
coadjuvante.  
 

 

Apenas por volta dos anos 60 começa-se a percepção do Nordeste como 

território importante para o desenvolvimento, e nos anos 70 iniciam-se as práticas 

com execução de alguns projetos regionais. 

 Embora se fale em desenvolvimento como lógica principal das políticas 

aplicadas pelos governantes, Oliveira (2015, p. 02) afirma que o conceito da palavra 

“desenvolvimento” é absorvido e discutido nas várias ciências sociais, mas ainda de 

forma acrítica e vaga, principalmente nos governos, tanto pelos da direita, como da 

esquerda. Não sendo a única justificativa, essa falta de definição conceitual tratada 

por Oliveira (2015) e as formas e justificativas de aplicação das políticas públicas de 

desenvolvimento no Brasil podem levar a alguma rejeição por alguns.  

Oliveira (2015, p. 05) traz a discussão sobre a importância das formas de 

vidas tradicionais que serão impactadas por esse desenvolvimento, que, na maioria 

das vezes são impostos sem prévio aviso ou instigação de interesse das 

comunidades que serão atingidas com as obras ou estruturações que serão feitas e 

se as mesmas estão preparadas para receber tal desenvolvimento. Sobre isso, 

Pérez e Gonçalves (2012, p. 175-176) completam: 

 
Em nome do desenvolvimento beneficiam-se diretamente as empresas que 
se apropriam do território, dos recursos, da mão de obra barata e das 
isenções fiscais do Estado, em definitiva, para a reprodução do capital. Os 
impactos negativos são para as comunidades moradoras desse território 
que sofrem expropriações, marginalização, dependência, exclusão.  

 



             21 

 

 Entendendo que, as políticas de desenvolvimento também permitem 

consequências positivas, tais como, fluidez entre recursos naturais, mercados e 

empresas, isso configura a realidade de minorias. Nesse sentido, em detrimento à 

vida das comunidades locais são valorizadas as empresas e a reprodução do capital 

em nome do desenvolvimento econômico.  

Também há de considerar que, onde há crescimento econômico, nem sempre 

há desenvolvimento social e humano, muitas vezes acontece o contrário, as 

comunidades envolvidas sofrem as consequências das políticas públicas que seriam 

para desenvolver a região e acabam sendo vítimas delas, a depender de como são 

implantadas e perduradas.  

 

2.1.1 Projeto de Reassentamento Itaparica  

 

     Na década de 1970, iniciou-se a construção da Barragem de Itaparica (figura 

01), localizada no município de Petrolândia/PE, fazendo divisa com a Bahia/BA, 

projeto do Governo Federal para alcançar o desenvolvimento no Nordeste, hoje 

denominada Luiz Gonzaga, a qual entrou em operação com capacidade total no ano 

de 1990. Essa obra foi palco definitivo das lutas dos ribeirinhos pelo direito ao 

reassentamento, acordado em 1986, que aconteceu após a paralisação das 

atividades da construção por 6 dias.  

Atrelado a esse projeto, outro chamado Projeto de Reassentamento Itaparica 

foi desenvolvido, na época, considerado o maior empreendimento governamental, 

que segundo dados da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco (2017, p. 01), esse foi estruturado “a fim de compensar o impacto 

causado sobre [...] 10,5 mil famílias [...] na zona urbana e [...] na área rural, entre 

essas, 200 famílias indígenas da tribo Tuxá”. 

Esse projeto tiraria a população das áreas que seriam alagadas pela 

construção da barragem para alocá-la em áreas improdutivas da caatinga e com 

isso, promover o desenvolvimento de uma região com a implantação da cultura 

irrigada.  

A seguir está exposta a foto da vista aérea da Hidrelétrica Luiz Gonzaga e 

sua represa. (Figura 1) 
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Figura 01 - Vista aérea da Hidrelétrica Luiz Gonzaga e represa de Itaparica, Petrolândia/PE 

 

Fonte: Bruno R. C. Nunes (2008)  

      

Constatou Galvão (1999) que, a inserção desse projeto serviria “como 

instrumento relevante de redução das disparidades regionais, e de elevação da 

qualidade de vida [...] da população do semi-árido nordestino”. O autor 

complementou:  

 
Os significativos impactos positivos que propiciou à Região e ao País, em 
termos da criação de novos empregos, do aumento da renda e do 
favorecimento ao crescimento econômico em todos os setores de atividade 
no Nordeste, resultante do expressivo acréscimo da oferta de energia 
elétrica não dão margem à dúvidas quanto a necessidade da construção da 
hidrelétrica... (GALVÃO, 1999, p. 35) 

 

     Contudo, Galvão (1999, p, 35) explanou que: 

 

[...] o projeto de reassentamento de Itaparica apresenta uma clara 
singularidade [...] Embora tenha a irrigação como elemento comum, 
Itaparica difere de outros projetos [...] no Vale do São Francisco pelo fato de 
Itaparica ser um projeto de desenvolvimento para populações de 
reassentados. Isto significa que, diferentemente dos projetos do Vale, a 
exemplo dos localizados em Petrolina, Juazeiro e municípios vizinhos, que 
foram concebidos [...] em bases voluntárias, Itaparica é resultado do 
deslocamento compulsório de significativo número de famílias, que viviam e 
trabalhavam nas áreas inundadas [...] (grifos do autor) 
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Segundo Galvão (1999), Apesar dos benefícios notáveis da prática dessa 

política pública, malefícios localizados se fizeram presentes em relação à inundação 

de terras nas margens do rio para formação do reservatório de água, portanto, 

impactos ambientais sérios, além de “provocar uma total disrupção das atividades 

econômicas... e os dramáticos impactos psico-sociais-culturais que tais 

deslocamentos costumam produzir” (GALVÃO, 1999, p. 03). 

    O lago formado com a construção da barragem invadiu territórios da cidade 

de Petrolândia e Itacuruba em Pernambuco e Rodelas, Barra do Tarrachil e 

Chorrochó na Bahia. Diante disso, houve a proposta de migração e reassentamento 

de seus ribeirinhos em quatro cidades da Bahia, dentre elas, Curaçá, Abaré, 

Rodelas e Glória e cinco cidades de Pernambuco, quais sejam, Orocó, Cabrobó, 

Floresta, Nova Petrolândia e Santa Maria da Boa Vista, sendo essa última onde se 

encontra o objeto desse trabalho, o Projeto Fulgêncio, antigo Projeto Caraíbas, 

localizado na área rural. 

 

2.1.2 Agentes envolvidos e conflitos gerados 

 

O início das instalações do acampamento das obras da Barragem de Itaparica 

foi no ano de 1976 e até 1986 ainda não havia nada bem definido em relação ao 

enchimento do reservatório e ao destino das famílias que seriam atingidas. Isso 

desencadeou durante muito tempo discussões e tensões na área. (GALVÃO, 1999).  

A CHESF era o órgão responsável por reassentar as famílias e participar das 

negociações desse reassentamento, mas desde o início foram muito difíceis as 

reuniões e as cessões em relação aos pedidos e ao acatamento dos direitos de 

quem seria deslocado. A autora Moreira (2004, p. 08) afirmou que:  

As trágicas experiências de desocupação – deslocamento 
compulsório, indenizações irrisórias ou nulas e o descumprimento de 
metas de reassentamento – das barragens de Sobradinho e Moxotó, 
propiciaram toda uma mobilização contrária à construção da 

barragem de Itaparica. 
 

Alguns acontecimentos movimentaram esse cenário. Como não ocorriam as 

negociações, foi criado o Pólo Sindical em 1979, para pleitear as reivindicações 

junto à CHESF e ao Governo. Os acontecimentos negativos da construção da 

barragem de Sobradinho, nos anos 70, motivaram a mobilização dos ribeirinhos da 

Barragem de Itaparica e o Pólo Sindical foi um grande alicerce para isso.  
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Nesse sentido, os ribeirinhos começaram, mesmo sem experiência, a fazer 

reuniões, palestras e num período razoável de tempo, convenceram a maioria deles 

a participar das reivindicações contra a CHESF. Alguns foram presos, outros 

apanharam, mas não desistiram.  

Com o apoio crucial de Fulgêncio Manoel da Silva, ribeirinho, líder sindical da 

região e posterior reassentado do Projeto Fulgêncio, os ribeirinhos juntaram-se ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco e Bahia, a alguns deputados da 

época, a CPT – Comissão Pastoral da Terra e a CUT – Central Única dos 

Trabalhadores - dando corpo mais efetivo à resistência. Como a CHESF não cedia, 

começaram a fechar pistas e também escritórios da própria CHESF em Recife/PE, 

Itaparica/PE e Paulo Afonso/BA. (CPT, 2010) 

Com a força das mobilizações aumentando, a CHESF começou a ceder e a 

realizar reuniões para as primeiras negociações. No ano de 1986, a CHESF havia 

terminado a topografia das áreas a serem inundadas, mas as negociações não 

avançavam, então, os ribeirinhos decidiram ocupar as obras da barragem, 

impedindo a continuidade das obras por seis dias. Isso chamou a atenção total da 

CHESF, e recomeçaram, de fato, a renegociar, com os representantes citados 

acima. Abaixo está a foto da entrada para ocupação e paralisação das obras da 

Barragem de Itaparica, no ano de 1986, pelos milhares de ribeirinhos que seriam 

atingidos por tal construção.  

 
           Figura 02 - Ribeirinhos entrando nas obras da barragem de Itaparica/PE 

 
                                  FONTE: arquivo dos Entrevistados (2018) 
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O trabalho mais relevante do Pólo Sindical foi feito em 1984, um documento 

com as propostas e diretrizes levantadas pela população para o reassentamento, 

finalmente discutido após a ocupação. Araujo (2000) explicou que: 

 

[...] a atuação do Pólo Sindical reconfigura a estrutura de poder local. 
Suas ações geram legitimidade e reconhecimento na medida em que 
avançam e passam eles próprios a negociar seus interesses, 
conseguindo, assim, driblar os mecanismos de dominação da 
oligarquia local. 

 

Em 1980 foi criado um grupo de trabalho pelo Ministério de Minas e Energia 

para estabelecer as políticas e os critérios que seriam levados em conta sobre o 

reassentamento.  

De 1980 a 1984 foi feito um levantamento dos solos e de viabilidade dos 

projetos de irrigação. A CHESF nesse período fez o levantamento e cadastramento 

das famílias que seriam atingidas. Em 1985 foi apresentado pela CHESF o Plano de 

Desocupação das áreas a serem inundadas e as diretrizes que o governo aceitou 

cumprir em relação à migração e realocação das famílias e das áreas produtivas.  

No mesmo ano, o Banco Mundial aceitou financiar o Projeto de 

Reassentamento, o qual era pioneiro em financiamento de empreendimentos 

hidrelétricos, mas nunca nesse tipo de projeto. No ano de 1986 o Banco Mundial 

entrou nas negociações entre a CHESF e a comunidade. World Bank (1987, p. 8) 

relatou que: 

A conjunção desses eventos, expressos de um lado, numa manifestação de 
extrema radicalização dos movimentos reivindicatórios da parte dos 
trabalhadores; e consubstanciada, de outro, na exigência do próprio Banco 
Mundial, de desembolsar as duas primeiras parcelas do empréstimo à 
Eletrobrás, condicionada, a submissão da Chesf, de um plano de 
reassentamento para Itaparica e sem que provocasse desnecessário 
sofrimento às populações. 

 
A entrada no Banco Mundial nas negociações fez com que o Governo 

tomasse novas posturas sobre como lidar com a situação e foi firmado um acordo 

com as partes envolvidas, assinado pela CHESF, Ministério de Minas e Energia, 

Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Pólo Sindical e outros 

representantes dos movimentos dos trabalhadores, findando a ocupação das obras 

e terminando por sua vez a obra da hidrelétrica. Galvão (1999, p. 38) explanou que: 

 
Tais problemas, é importante aqui ressaltar, poderiam ter sido resolvidos ou 
pelo menos amenizados, durante o desenvolvimento do projeto, caso não 
tivesse ocorrido uma conjunção de eventos que operaram não somente 
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para agravar as dificuldades normais que costumam acontecer em todos os 
projetos de reassentamento, mas que funcionaram no sentido de criar 
novos problemas e graves impasses, que se tornaram, com o tempo, de 
muito difícil resolução. 

 

 Alguns acordos foram feitos e dispuseram sobre o direito ao pagamento de 

dois salários mínimos e meio para cada família reassentada, à moradia digna com 

um lote de um e meio a seis hectares de terra, a depender do tamanho da 

propriedade original e cálculos específicos, todos com direito a dez hectares a mais 

de área de sequeiro e criatório coletivo, à indenização sobre bombas, plantações e 

tudo que havia na propriedade dos camponeses e à assistência técnica para lidar 

com plantações de irrigações. 

Ainda seriam construídos um núcleo principal, o qual teria lotes industriais, 

oficina mecânica, mercado público, lotes comerciais, depósito para produção, áreas 

verdes, gerência cooperativa, Igreja, centro médico, posto policial, casa de hóspede, 

lote educacional e de lazer, escolas de primeiro grau e lote administrativo 

comunitário. 

Entre os anos de 1987 a 1988 a migração aconteceu, mas, a resistência foi 

tanta, pelo medo do futuro incerto, que algumas pessoas tiveram que ser resgatadas 

de helicóptero, pois, mesmo com suas áreas inundando, negavam-se a sair de sua 

terra natal.  

 Embora o conflito em torno da obra tivesse acabado, após a migração das 

famílias, novos conflitos começaram, pois, era previsto para 1988 a implantação dos 

sistemas hidráulicos de irrigação e de 1989 a 1993 era prevista a implantação de 

todo sistema de produção, como abertura de canais, treinamento dos trabalhadores 

e assistência técnica, mas essas metas não se cumpriram nessas épocas. Houve 

ainda corte do repasse do benefício do governo à CHES e isso acarretou em mais 

conflitos até a finalização precária dos sistemas de irrigação, que havia começado 

após dez anos de estabelecimento das famílias na região, dando margem a muitos 

acontecimentos negativos que serão relatados mais a frente.  
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2.1.3 Projeto Fulgêncio: Migração Compulsória e Vulnerabilidade 

Socioeconômica 

 

O Projeto Irrigado Fulgêncio (figura 3), antigo Projeto Caraíbas, está 

localizado há cinquenta e seis quilômetros da cidade de Santa Maria da Boa 

Vista/PE. A seguir está disposto seu território em mapa, com a última atualização 

cartográfica feita em 2001, pela CHESF. 

 

Figura 03 - Mapa do território do Projeto Fulgêncio/PE atualizado em 2001 

  
 

 
 FONTE: CHESF (2001) 
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No ano de 1987 começaram a ser transferidas 1.545 famílias ribeirinhas para 

serem alocadas em 2.100 casas de 47 agrovilas, distanciando-se uma vila das 

outras entre 2 a 3 km, incluindo os lotes.  

O Projeto Caraíbas foi ocupado de maneira emergencial por famílias de 

contexto socioeconômico vulnerável após migração compulsória, saindo de suas 

terras natais nos municípios de Belém do São Francisco/PE e Floreta/PE para o 

interior de Santa Maria da Boa Vista/PE. Sobre a vulnerabilidade socioeconômica 

Galvão (1999, p. 36) cita que: 

 

[...] a grande maioria da população residente nessa área, registrava 
extremos graus de pobreza e destituição. Em suma, eram bastante 
precárias as condições originais de vida das populações da área de 
influência da Hidrelétrica de Itaparica, e mais precárias ainda as daqueles 
que foram diretamente atingidas pelo reservatório – ou seja, as das que 
constituíram o público alvo do plano de desocupação executado pela Chesf 
[...]  

 

Galvão (1999) cita uma das explicações dadas pelo Governo para justificar a 

realocação das famílias que seriam atingidas pela construção da barragem, pois a 

realocação nas áreas da caatinga serviria para aumentar o poder aquisitivo das 

famílias e melhorar esse quadro de extrema pobreza dessas populações ribeirinhas. 

A migração é um fenômeno mundial caracterizado pela saída física de um 

local conhecido para outro com aspectos físicos e culturais novos. Assim, Borges e 

Martins (2004, p. 131) afirmaram que:  

 
O processo migratório é característico da história humana no seu 
movimento expansivo. Porém, como em geral se dá de um local periférico 
para outro central, por questões econômicas, já vinculadas e mescladas a 
uma valoração do centro em detrimento da periferia, [...] 

 

 
Em seu artigo, os autores discorrem sobre a migração explicada pela questão 

econômica, mas, se pode inferir que alguns fatos contradizem o exposto, pois, 

alguns sujeitos não desejam sair de onde vivem, mas são consequentemente 

motivados a migrarem. Quanto às rotas, também pode ser do interior para outro 

interior, como aconteceu com os ribeirinhos que foram reassentados no Projeto 

Fulgêncio/PE (figura 3). 

 Especialmente no Projeto Fulgêncio/PE (figura 3), as crianças que lá 

chegaram são hoje pais ou apenas agricultores (as), uns não estudaram, outros 

estudaram o fundamental e/ou médio e poucos conseguiram cursar o nível superior 
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e hoje são professores. Pode-se inferir que algumas causas disso devem ter sido: a 

distância da região aos centros educacionais; a maioria dos pais e familiares vivia da 

agricultura e não teria recursos financeiros ou outros meios para garantir uma boa 

educação para os filhos; falta de política pública voltada à região, no sentido de 

gerar perspectiva de melhor estudo e/ou trabalho futuro e profissões diversificadas. 

 O sistema de irrigação para os lotes começou a ser implantado no Projeto 

Fulgêncio (figura 3) apenas dez anos depois da alocação dos reassentados no local, 

forçando as pessoas a viverem da agricultura de subsistência instalada em locais 

próximos a riachos e a esperar as chuvas escassas, também da criação dos poucos 

animais que sobreviveram à mudança e do valor que a CHESF encaminhava 

mensalmente, em torno de dois salários mínimos e meio, mas nem todas as famílias 

recebiam esse valor.  

Isso fez com que os adolescentes crescessem de forma ociosa e que 

acostumassem a sobreviver do pouco dinheiro enviado pela CHESF, não instigando 

outra perspectiva para romper com essa realidade a eles imposta. Com isso, 

surgiram algumas problemáticas que impactaram diretamente na realidade social 

daquela comunidade: conflitos por terras e crimes por disputa de poder na região, 

muita evasão escolar, alcoolismo, gravidez precoce, suicídio e o envolvimento de 

alguns reassentados e filhos desses com o plantio ilícito da cannabis sativa1. 

Nesses cenários migratórios de vulnerabilidade socioeconômica devem existir 

sinais de políticas públicas sociais direcionadas as resoluções dos problemas 

trazidos pela mudança. Ribas e Ribas (2012, p. 21), defenderam isso, afirmando que 

deve existir: 

[...] a criação de um programa [...], de maneira que se desenvolva uma 
alternativa de ocupação e renda que, não só seja eficaz em complementar o 
programa do governo [...], mas também, promova a emancipação da 
população egressa desta condição – trata-se de dar o peixe, ao mesmo 
tempo em que se ensina a pescar. 

 

A relação do lema do “peixe” com os ribeirinhos reassentados ocorre da seguinte 

forma: “dar o peixe” significa doar valores em dinheiro para serem utilizados na 

subsistência até a instalação do sistema irrigado, necessário em curto prazo. 

________________________ 

1A Cannabis Sativa é popularmente conhecida como maconha, é uma planta herbácea da família das 
Canabiáceas e de origem geográfica da Ásia Central e Meridional. O nome “maconha” refere-se às 
flores, sementes e folhas secas da planta.  
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 “Ensinar a pescar”, seria dar os meios para investir e evoluir através de seu 

próprio trabalho, sem depender das doações assistenciais, numa lógica de 

emancipação, pensado em longo prazo.  

O programa de reassentamento foi pensado nesse sentido, podendo os 

agricultores expandirem a produção e viver desse negócio. Mas, muitos problemas 

surgiram em torno disso, conforme Mendes (2005, p. 48): 

[...] muitos reassentamentos [...] foram implantados em áreas que, muitas 
vezes, se mostraram inapropriadas para esse fim [...] Existem casos em que 
as comunidades ribeirinhas foram deslocadas para áreas interioranas, e os 
grupos extrativistas foram transferidos para lotes que deveriam ser 
desenvolvidos com base em atividades agropecuárias. Isso acabou levando 
ao insucesso dos reassentados, como o abandono dos lotes pela 
população. 

 

Além da incompatibilidade tratada acima, outro quesito importante é o 

contraste da disponibilidade de maquinário e tecnologia para pessoas não 

acostumadas, nem treinadas para laborar com sistema irrigado, isso acarreta perda 

da produção, tornando muitas vezes grandes áreas de terras improdutivas e 

consequentemente a perda de oportunidade do alcance da liberdade econômica, ou 

seja, viver desse negócio.  

Nesse sentido, surge uma opção vista como oportunidade de sobrevivência, 

facilitada principalmente pela localização que o Projeto Fulgêncio (figura 3) tem. 

Camelo Filho (2005, p.86) relata que “O Vale do São Francisco [...] não deixa 

dúvidas quanto ao seu atraso crônico, [...] toda a bacia banhada por esse grande rio 

recebia pomposas propostas de investimentos [...], que nunca se concretizaram.” 

Fraga (s.a, p. 01) já alertava para o seguinte: 

Oculta nessas práticas está a ausência de financiamento para os pequenos 
agricultores por governos e pelo sistema financeiro, levando parte dos 
camponeses a aderirem às redes ilegais que se estabelecem no sentido de 
possibilitar o cultivo proibido de uma planta, o escoamento da produção e a 
venda do produto. A adesão dos trabalhadores rurais é compreendida, 
nesse contexto, como forma de garantir sua sobrevivência e de sua família 
em um cenário de poucas alternativas econômicas.  

 

Nessa citação, fica impregnada uma das consequências advindas das 

migrações compulsórias, que não são bem estruturadas e tampouco compensadas 

por políticas públicas voltadas para essa população. Ainda considerando essa 

trajetória, Moreira (2004, p. 15) expõe que o camponês se submete pela 

sobrevivência, “O trabalhador rural que se envolve com o narcoplantio o faz por uma 
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necessidade conjuntural. Sem perspectiva de sobrevivência [...] facilmente 

cooptados pelo sistema ilegal”.  

Completa indicando que “O Estado, ao tempo em que criminaliza os 

trabalhadores rurais por estarem plantando uma erva – que definiu como ilícita – 

deveria ser acionado pela sua responsabilidade no abandono daquela população.” 

(MOREIRA, 2004, p.14).  

Isso também refletiu no futuro dos filhos dos reassentados, pois, alguns deles 

perderam a referência dos pais como agricultores e também a noção de luta que 

seus pais tinham na época do enfrentamento para conseguir o reassentamento. 

 

2.1.4 Cannabis Sativa e o Polígono da Maconha: reflexões sobre seu contexto 

socioeconomicamente adaptado. 

 

Cannabis Sativa, a popular maconha, nem sempre foi caracterizada como 

ilícita. Sua plantação era considerada legal, mas em 1946, após relatório final do 

Convênio Interestadual da Maconha, promovido pela Comissão Nacional de 

Fiscalização de Entorpecentes – CNFE – criado em 1936, foi decidido, dentre alguns 

fatores, que a maconha deveria entrar no ranking de plantas proibidas, que elas 

deveriam ser destruídas. A autora Moreira (2004, p. 03) explanou sobre alguns 

fatores que fizeram com que a maconha fosse proibida, pautados em interesses 

específicos: 

[...] associação de interesses morais (maconha era considerada afrodisíaco 
que tinha o poder de abrir a mente), racistas (o “pito, o fumo” era visto como 
negócio de negro, a droga recreativa das classes marginalizadas, os 
brancos consumiam tabaco) e econômicos (a produção ameaçava os 
interesses da indústria da celulose, das indústrias farmacêuticas de 
sintéticos e da indústria petroquímica).  

 

Plantada em algumas regiões do mundo, é pertinente compreender os fatores 

que levam as populações a enveredarem por esse tipo de atividade ilegal e a tornar 

determinado território propício para desenvolver tal plantio. Fraga (s.a, p. 04) traz o 

entendimento do antropólogo Mexicano quando afirma que: 

[...] apresenta-se como fundamental compreender os complexos fatores que 
convertem determinados territórios em localidades para o desenvolvimento 
de zonas de economias ilegais, verificar os elementos estruturais que 
configuram a região, as condições políticas, legais e sociais.  
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O Paraguai lidera o mercado na plantação da maconha, conforme assegura 
Fraga (s.a, p. 04): 

 
 

O plantio de cannabis no Paraguai se intensifica, especialmente, a partir do 
ano de 1985 (Gallardo, 2006) voltado para um mercado ilícito e, portanto, 
não tradicional. O crescimento dos plantios nas décadas de 1990 e 2000 
implicou para o país a condição de liderança na produção de cannabis entre 
os países da América do Sul.  
 

Vários estudos no mundo apontam para a relação existente entre a 

instabilidade social e econômica de determinadas regiões como condicionantes para 

a plantação da maconha. Segundo Fraga (s.a, p. 03): 

 

Os laços entre produção de cannabis e estabilidade social, econômica e 
política, também, foram percebidos no Marrocos por Afsahi (2009). A região 
de Rif, concentradora da maior parte do plantio de cannabis para 
exportação, é, também, a região mais pobre do país, com uma densidade 
populacional três vezes maior que a média do país. Região montanhosa, 
apresenta sérios problemas para o desenvolvimento de uma agricultura 
legal suficientemente comercial, com o agravante de a região ter 
sofrido por décadas de completo abandono pelo governo central do país 
expresso na ausência de políticas públicas efetivas para o enfrentamento do 
grave problema agrícola.  

 

As condições de mercado também influenciam na plantação da Cannabis, de 

acordo o mesmo autor: 

 

Halvaksz (2007), em estudo desenvolvido sobre plantio cannabis e 
consumo de maconha entre jovens de grupos de comunidades Biangai, em 
Papua Nova Guiné, na Oceania, relata como o cultivo ilegal da planta é 
cada vez mais visto como alternativa atraente para as flutuações do 
mercado e as incertezas que cercam as atividades legais [...] (FRAGA, s.a, 
p.01) 

 

As pesquisas de Duque (2015, p.02) baseadas nos estudos de Fraga afirmam 

que o Brasil, principalmente no médio e submédio São Francisco, no Nordeste, 

também é cenário significativo para essa plantação: 

Aproximadamente 40% da maconha consumida no Brasil são plantadas em 
solo nacional, sendo o médio e o submédio São Francisco a maior área de 
concentração da cultura de Canabbis sativa. Utilizando, principalmente, a 
caatinga e as chamadas ilhas do São Francisco (maior rio do Nordeste 
brasileiro), famílias inteiras, hoje, sobrevivem financeiramente em função 
desta atividade.  
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Fraga (2006, p. 05) apud Camelo Filho (2005) relata que “O Vale do São 

Francisco, apesar [...] das inúmeras propostas de investimentos que recebeu do 

Estado brasileiro, apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e 

indicadores econômicos crônicos.” O autor alerta para o seguinte, considerando 

esse cenário da prática do plantio da maconha: 

 

Oculta nessas práticas está a ausência de financiamento para os pequenos 
agricultores por governos e pelo sistema financeiro, levando parte dos 
camponeses a aderirem às redes ilegais que se estabelecem no sentido de 
possibilitar o cultivo proibido de uma planta, o escoamento da produção e a 
venda do produto. A adesão dos trabalhadores rurais é compreendida, 
nesse contexto, como forma de garantir sua sobrevivência e de sua família 
em um cenário de poucas alternativas econômicas. (FRAGA, s.a, p.01) 
 

Nessa citação acima, fica impregnada uma das consequências advindas das 

migrações compulsórias que não são bem estruturadas e tampouco compensadas 

por políticas públicas voltadas para essa população. Fraga (2006, p. 20) ainda 

completa: 

 
Todavia, parte significativa dos envolvidos no plantio da maconha é de 
camponeses que, sem uma política agrária que os beneficie, voltaram-se 
para o cultivo da maconha como alternativa de renda. 
 
 

Moreira (2004, p. 09) traz relatos sobre a origem da plantação da maconha 

nessa região e afirma que, segundo dados da Polícia Federal de Pernambuco, 

registrou-se a presença nos anos 50, aparecendo como forma de subsistência, em 

baixa produção e fins terapêuticos. A escala agroindustrial remonta as décadas de 

80, sendo Pernambuco considerado na época, o maior produtor da cannabis. 

Considera que acontecimentos nos anos 90 como a crise da cebola e do algodão, o 

financiamento não intencional do Banco do Brasil para o plantio da mandioca sendo 

desviado para a plantação da maconha, à impunidade e as políticas repressoras do 

Estado contribuíram para tornar a região do Vale o maior produtor de maconha do 

Brasil. (MOREIRA, 2004, p. 09). 

O cultivo lícito tradicional e principal dos camponeses era da cebola, pimentão 

e do algodão, mas Duque traz uma pesquisa de 2015 que afirma que diversos 

problemas estruturais levaram os agricultores as plantações ilícitas, tais como, 

ausência de políticas agrícolas e financiamentos, longos períodos de estiagem, 

dificuldades no escoamento da produção e falta de incentivo governamental: 
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A pesquisa deixa claro que o fator principal para essas famílias se 
bandearem para a atuação em uma economia ilícita são problemas 
estruturais que praticamente inviabilizam financeiramente as culturas lícitas 
tradicionais na região como a cebola, o pimentão ou o algodão. (DUQUE, 
2015, p. 02) 
 
 

Na região supracitada, Moreira informa à visibilidade na plantação ilegal que 

teve o povo envolvido nas questões da construção da Barragem de Itaparica e o 

movimento social voltado para o reassentamento: 

 

Na região onde se desenvolve o cultivo de cannabis em escala comercial, 
registra-se a trajetória de um movimento social que teve enorme visibilidade 
nos anos 1970, quando os trabalhadores rurais, atingidos pela barragem de 
Itaparica, resolveram se organizar para conseguir seu reassentamento 
depois de dez longos anos de negociação com o Estado. (MOREIRA, 2004, 
p. 02)  
 
 

 Nessa região encontram-se os reassentados do Projeto Fulgêncio, no interior 

de Santa Maria da Boa Vista/PE, trabalhadores rurais também acometidos pelas 

dificuldades trazidas pela migração após a construção da Barragem Itaparica e 

pela sedução ao plantio da maconha. No entanto, considerando essa trajetória, 

Moreira (2004, p. 15) expõe que o camponês se submete pela sobrevivência, “O 

trabalhador rural que se envolve com o narcoplantio o faz por uma necessidade 

conjuntural. Sem perspectiva de sobrevivência ou mesmo de melhoria de vida, [...] 

facilmente cooptados pelo sistema ilegal”.  

 Moreira (2004, p. 11) traz uma reflexão de um relato dos trabalhadores que 

conseguiu entrevistar, que, segundo o mesmo, há uma distorção por parte do 

Estado sobre a interpretação em relação ao “Polígono da Maconha”, tomando um 

viés diferente do que deveria ser considerado e as formas de resolução em relação 

ao “problema do narconegócio da maconha”: 

 

Conforme relato dos trabalhadores, durante atividade preparatória para o 
Seminário de Levantamento de Direitos, o ‘Polígono da Maconha do Brasil’ 
é uma ficção criada pelo Estado. Essa territorialização aparece na opinião 
deles, como motivo para conseguir financiamento para as políticas de 
segurança pública, reduzidas ao armamento e a repressão, sem que haja 
um efetivo investimento na geração de políticas sociais e agrícolas para 
impedir o ingresso do trabalhador no mercado do narconegócio. Os milhões 
gastos na repressão e na militarização consequentemente, deveriam ser 
investidos em políticas preventivas, deslocando a atuação da repressão. 
Segundo o delegado da Polícia Federal em Salgueiro, a cada 
operação de controle são gastos em média R$ 120 mil reais.  
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           Nessa linha de pensamento, a sugestão dada seria o Estado investir na 

política de compensação social e principalmente de prevenção, isso impediria que 

os trabalhadores ficassem sem trabalho e diminuiriam os gastos em repressão e 

armamento, que faz apenas os plantadores mudarem seus locais de plantação, não 

acabando com a atividade, tampouco dando chance de mudança de vida aos 

agricultores para sobreviverem sem plantar ilicitamente. 

           Tudo Isso reflete nos meios de vida, cultura, terras, plantações e casas 

inundadas pelas águas da Barragem de Itaparica, transformando-se apenas em 

lembranças, e que sem vislumbrar trabalho legal, buscam a plantação da maconha 

como emprego e meio de renda. (MOREIRA, 2004, P. 13).  

O intitulado “Polígono da Maconha” é formado por 13 cidades de Pernambuco 

e Bahia, quais sejam, Salgueiro, Floresta, Belém do São Francisco, Cabrobó, Orocó, 

Carnaubeira da Penha, Betânia, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Juazeiro, 

Curaçá, Glória e Paulo Afonso. Abaixo estão expostos mapas que mostram a área 

de desenvolvimento em Pernambuco (mapa A) e em contraponto, no (mapa B), as 

cidades que são parte do Polígono da Maconha. 

 

Figura 4: (A) Regiões de desenvolvimento e (B) Polígono da Maconha em Pernambuco, Brasil. 
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Fonte: Lima MLC, Ximenes RAA, Feitosa CL, Souza ER, Albuquerque MFPM, Barros MDA, et al. 

(2005). (https://www.scielosp.org/article/rpsp/2005.v18n2/122-128/) 

 

 A seta localiza o Projeto Fulgêncio, no interior de Santa Maria da Boa 

Vista/PE, mostrando que essa região se encontra dentro do “Polígono da Maconha”. 

 

2.2 SOBRE AS PRÁTICAS SOCIAIS EM PIERRE BOURDIEU 

 

A dissertação trata de trajetória social e nesse sentido, o autor escolhido para 

compor esse estudo e auxiliar no entendimento das práticas sociais foi Pierre 

Bourdieu. Ele foi um sociólogo Francês, de origem campesina, que escreveu vários 

trabalhos relacionados às mais diversas áreas do conhecimento, envolvendo 

literatura, cultura, linguística, política, educação, arte, mídia, antropologia e 

sociologia. Especialmente na sociologia, desenvolveu vários escritos que contribuem 

para o entendimento da vida em sociedade. A autora Janowski (2014, p. 02) explica 

o que motivou Bourdieu a enveredar por esses caminhos: 

 
Filósofo de formação, Pierre Bourdieu, consolidou-se dentro da sociologia 
por seus estudos etnográficos, iniciados a partir de suas inquietações 
pessoais ao observar os modos de vida e as relações sociais em distintos 
contextos. Com uma perspicácia ímpar traçou caminhos que desvelaram e 
descreveram as relações entre os agentes sociais de forma sutil e 
detalhada. 

 

Analisar como os agentes incorporam a estrutura social2, de que forma eles  

____________________ 

2 Estrutura social é apresentada por Bourdieu como um sistema hierarquizado de poder e privilégio, 
determinado  tanto pelas relações materiais e/ou econômicas (salário, renda) como pelas relações 
simbólicas (status) e/ou culturais (escolarização) entre os indivíduos. Dessa forma, a diferente 
localização dos grupos nessa estrutura social deriva da desigual distribuição de recursos e poderes 
de cada um de nós. 
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produzem, legitimam e reproduzem essa estrutura é de fato o que tratam os estudos  

de Bourdieu. 

Assim se forma a trajetória social propriamente dita, pois Bourdieu (1986, p. 

189) explica que a trajetória se constrói com uma “série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele 

próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações.” Nesse sentido, a 

trajetória social se forma com os movimentos, as práticas sociais, sejam essas de 

incorporação ou reação aos estímulos dentro de um campo que delimita essa 

estrutura, o qual será explicado com maiores detalhes mais a frente. 

Há a busca da explicação de que o agente detém uma espécie de autonomia, 

autoconsciência e autoposicionamento limitado. Bourdieu tenta fugir da ótica 

dicotômica entre objetivismo (os indivíduos são determinados pelas estruturas) e 

subjetivismo (desconsidera a gênese social das condutas individuais), ele pretende 

que as ciências sociais e as estruturas deverão ser analisadas pela ótica dos 

agentes e suas práticas.  

Bourdieu faz uma síntese entre objetivismo e subjetivismo, objetivando que 

haja a compreensão de que se devem considerar determinações dos dois 

elementos, de forma interrelacionadas e com o agente, enquanto ator das práticas 

sociais, pois, o agente incorpora a estrutura estruturante e reproduz a estrutura 

estruturada. Sintetizando, Bourdieu afirma que: “[...] não reconhecer outra forma de 

ação além da racional ou da reação mecânica, impede-se de compreender a lógica 

de todas as ações.” (BOURDIEU, 2009, p.84). 

Thiry-Cherques (2006, p. 30) explica que Bourdieu foge dos modelos que 

existem e que explanam a vida social: 

Ele procura se colocar para além dos modelos existentes e da rigidez de 
qualquer modelo explicativo da vida social. Entende que não se pode 
compreender a ação social a partir do testemunho dos indivíduos, dos 
sentimentos, das explicações ou reações pessoais do sujeito. Que se deve 
procurar o que subjaz a esses fenômenos, a essas manifestações. 

 

Bourdieu procura fugir ao óbvio dos modelos já estabelecidos para explicar as 

relações sociais e nelas expor que existem as desigualdades, embora criticado por 

querer perpetuar esse conceito, ele mostra que elas existem e são condicionadas 

pelas estruturas estruturantes da sociedade.   
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Uma figura importante se faz presente nos conceitos tratados aqui por 

Bourdieu, o “agente”, sendo interpretado por ele como a junção de “sujeito” que é 

coagido pelo meio existente e “indivíduo” que é um ser independente do meio 

existente, ou seja, “agente” é um ser que transforma sua realidade dosando suas 

ações a depender de sua trajetória e do que recebe dela.  

Nesse sentido, as obras de Bourdieu ensinam que o mundo social deve ser 

compreendido através de três óticas principais, o habitus, o campo e o capital, e que 

elas devem ser compreendidas de forma compartilhada, pois se relacionam entre si.  

Bourdieu (2008, p. 162) explica o habitus como sendo um “princípio gerador 

de práticas objetivamente classificáveis (disposição) e, ao mesmo tempo, sistema de 

classificação [...] de tais práticas.” (grifos do autor). O habitus produz práticas e ao 

mesmo tempo as reproduz. 

Detalhando cada termo, Vieira (2013, p. 24) diz que “[...] estudar o habitus é 

fazer um esforço para compreender as práticas sociais dos agentes que integram o 

campo relacional [...]”. Habitus nada mais é do que “disposições” incorporadas nas 

pessoas, junção da história pessoal de cada um (suas experiências individuais) e a 

cultura vivenciada por ele num determinado grupo (sua socialização dentro de um 

determinado grupo – religião, classe social, educação, profissão, nacionalidade...). 

A junção desses dois elementos molda o agente fisicamente e mentalmente 

refletindo nas ações e decisões do presente, reflete na forma do indivíduo perceber 

o mundo, pensar, agir e reagir a ele. Segundo Janowski (2014, p. 2): 

O habitus é então um conjunto de ações e reações incorporadas pelas 
pessoas a partir da vivência em sociedade. Ele não é aprendido, pois surge 
das interações sociais do meio e molda as atitudes e os pensamentos, não 
é consciente, mas segue as regras de convivência em determinado campo 
social, é a matriz cultural internalizada. 

 

Através do habitus as pessoas adquirem gostos e estilos diferentes, portanto, 

esse conceito é ao mesmo tempo, unificador e separador das pessoas, é 

classificatório de escolhas, práticas, bens a serem adquiridos, do que se come, 

bebe, escuta, veste, ou seja, de preferências, a depender do indivíduo e de sua 

história de vida e cultura que carregue num determinado cenário relacional ou 

campo relacional.  

Thiry-Cherques (2006, p. 33) traz três conceitos pontuais que formam o 

habitus e através deles é entendida a composição total que a estrutura: 
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O habitus constitui a nossa maneira de perceber, julgar e valorizar o mundo 
e conforma a nossa forma de agir, corporal e materialmente. É composto: 
pelo ethos, os valores em estado prático, não-consciente, que regem a 
moral cotidiana [...]; pelo héxis, os princípios interiorizados pelo corpo: 
posturas, expressões corporais, uma aptidão corporal que não é dada pela 
natureza, mas adquirida [...]; e pelo eidos, um modo de pensar específico, 
apreensão intelectual da realidade [...] 

 
O habitus precisa de um meio para existir e esse meio foi denominado por 

Bourdieu de Campo. O campo refere-se aos campos de relacionamentos sociais, 

não necessariamente ao meio físico, mas a um sistema de “campo de forças” (uma 

estrutura que constrange os agentes nele envolvidos), “campo de lutas” (em que os 

agentes atuam conforme suas posições relativas no campo de forças, conservando 

ou transformando a sua estrutura). Não há como vê-lo, pois pode não ser 

necessariamente físico, mas há como percebê-lo, pois ele existe como espaços de 

relações objetivas com lógica própria.  

Bourdieu amplia o pensamento sobre o campo social, rompendo com o 

pensamento das ciências sociais tradicionais, direcionadoras de um campo visto 

apenas na dimensão objetiva econômica3, declarando que “é preciso afirmar, contra 

o relativismo nominalista, que anula as diferenças sociais ao reduzi-las a puros 

artefatos teóricos, a existência de um espaço objetivo [...]” (BOURDIEU, 2011a, p. 

136).  

“Os campos ou espaços sociais são mundos, no sentido em que falamos no 

mundo literário, artístico, político, religioso, científico.” (THIRY - CHERQUES, 2006, 

p. 35-36). Bourdieu (2011b, p. 135) elucida essa questão afirmando que “[...] na 

realidade o espaço social é um espaço multidimensional, conjunto aberto de campos 

relativamente autônomos [...]”. 

Conceituando campo, Janowski (2014, p. 03) informa que “é um espaço 

determinado pelas pessoas que pertencem a ele e que possuem características e 

concordâncias às regras determinantes que regem este meio.” O habitus não é fixo, 

ele muda de acordo com o campo em que o agente se encontre. Janowski (2014, p. 

2 – 3) explica: 

________________________ 

3 Em relação à crítica em considerar essa dimensão objetiva econômica, Bourdieu se refere a 
existência de mais possibilidade de relações dentro de um campo social, não existindo apenas a 
dimensão econômica, pois, um campo social é mais rico do que isso, deve conter a dimensão 
simbólica, cultura e social, uma não anulando a outra, são interrelacionadas, dando várias 
possibilidades de relações dentro de um campo social. 
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Como produto de um meio especifico o habitus é alterado sempre que o 
indivíduo transite em outros campos, para entrar no jogo em um campo 
diferenciado existirão mudanças no comportamento. [...]. É necessária uma 
postura adequada em relação ao local e as pessoas pertencentes ao campo 
social enquanto o indivíduo permanece naquele campo. 

 

O campo determina o espaço de relações entre os indivíduos, os grupos e as 

instituições e determina também a competição por dominação de vários fatores que 

estimulem a vivência naquele meio e a posição que o agente deverá ter.   

 De acordo Thiry-Cherques (2006, p. 37) “Todo campo desenvolve uma doxa, 

um senso comum, e nomos, leis gerais que o governam.”. A doxa se remete a tudo 

que é aceito no grupo, o que é interessante ou não considerado pelos agentes. O 

nomos contempla a forma de funcionamento do campo, suas leis e diretrizes que 

são aceitas pelos agentes e grupo. 

O agente é o sujeito do campo e do habitus, conforme cita Thiry-Cherques 

(2006, p. 32) “Ele é sujeito da estrutura estruturada do campo, dos seus códigos e 

preceitos. Mas, dentro de limites [...] a sua conduta, a improvisação e criação são 

livres: conformam a estrutura estruturante do habitus.” Nesse contexto, há a 

reprodução das relações de poder no estabelecido campo; conforme Ortiz (1983, p. 

19) “O campo se define como o locus onde se trava uma luta concorrencial entre os 

atores em torno de interesses específicos que caracterizam a área em questão”. A 

liberdade que o agente tem dentro do campo existe, mas é limitada, condicionada 

pela estrutura estruturante lá existente, na área a qual se refere o autor.  

Bourdieu (1986, p. 190) afirma que: 

Os acontecimentos biográficos se definem como alocações e 
deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes 
estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de 
capital que estão em jogo no campo considerado. O sentido dos 
movimentos que conduzem de uma posição a outra [...] evidentemente se 
define na relação objetiva entre o sentido e o valor, no momento 
considerado, dessas posições num espaço orientado. (Grifos do Autor) 

Considerando isso, o campo relacional estabelece a posição dos agentes a 

depender do capital adquiro ao longo de sua vida que foi condicionada pelo habitus. 

Nesse sentido, entra em cena o terceiro conceito de Bourdieu para explicar as 

relações sociais, o capital.  

Por fim, o capital refere-se à acumulação de poder social, econômico, cultural 

e simbólico, que facilitam a busca de posições no campo relacional pelos agentes. 

Essa busca envolve interesses e quanto a esses Thiry-Cherques (2006, p. 36) 
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afirma que “Aos interesses postos em jogo Bourdieu denomina “capital” — no 

sentido dos bens econômicos, mas também do conjunto de bens culturais, sociais, 

simbólicos etc.” ou seja, a posição que o agente terá no campo, os interesses que 

ele deseja alcançar dependerá dos bens acumulados em determinado campo e 

adquirido por determinado habitus. 

Janowsky (2014, p.04) traz a conceituação sintética de cada capital: 

Conforme o capital social que o agente detém ele pode ou não inserir-se 
num campo. [...] O capital cultural refere-se ao acúmulo ou a disposição 
acumulada de conhecimento e da vivência em um determinado meio social 
específico. O capital econômico está diretamente ligado aos bens materiais. 
O capital social refere-se ao conjunto de relações sociais e, o capital 
simbólico que só tem sentido quando os agentes partilham sua significação 
e reconhecem sua importância (um cargo, diploma ou título) dentro do 
campo onde está ocorrendo o jogo. 

 

O capital adquirido delimitará a posição ou posições no campo de relações 

onde o agente transita. Bourdieu (1998, p.61) conceitua o capital social como sendo 

“[...] o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 

rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento 

[...]”. Essa rede durável será moldada pelas relações de confiança, identidade e 

reciprocidade no grupo social. 

Uma característica especial do capital social é a relação verticalizada ou 

horizontalizada existente entre os agentes envolvidos. Dias (2018, p.40) explica que: 

 
[...] o capital social [...] pode ser obtido tanto através de relações 
horizontalizadas, quanto verticalizadas, usados para obtenção tanto de 
ganhos coletivos, como individuais. Nessa concepção, o capital social tem 
por finalidade promover facilidade para quem dele faz uso. 

 

Num campo de relações no qual o capital social alcança posições relevantes, 

os relacionamentos poderão ocorrer de cima para abaixo, vertical, beneficiando um 

ou poucos, ao se tratar de relações de poder, nas quais os agentes que fazem uso 

deles estão nas posições superiores, portanto, mandando no campo; ou de forma 

retilínea, horizontal, beneficiando a todos do grupo. 

 As posições trazem um poder e ele surgirá quando o agente tiver 

reconhecimento desse poder, legitimado pelo grupo social onde convive, dentro de 

um determinado campo, pois, segundo Bourdieu (2011a, p. 135), “na luta pela 

imposição [...], os agentes detém um poder à proporção de seu capital, quer dizer, à 

proporção ao reconhecimento que recebem de um grupo.” 
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As disposições já faladas sobre o habitus dependerá do capital acumulado de 

cada agente e esse capital pode surgir como meio de dominação de um grupo sobre 

o outro, a depender do valor adicionado a cada um. O acesso aos bens materiais, 

podendo ser classificados como capital econômico e outras fontes de capitais 

direcionarão o agente as formas de dominação e posicionamento em determinado 

campo e isso levará a distribuição desigual de poder.  

Nesse cenário existirão as disputas simbólicas e as concorrências por 

acúmulo de algum capital disponível. Também há a transformação de um capital em 

outro, ou seja, o capital econômico pode ser convertido em capital simbólico e vive-

versa. (Bourdieu, 1984, p.114). 

 Thiry-Cherques (2006, p. 37) traz uma reflexão em torno da dominação 

encontrada entre os agentes e conflitos no campo relacional pautados pelo capital 

dominante que causa um tipo de violência simbólica, a qual faz com que os 

indivíduos e grupos ajam e obedeçam a determinados preceitos naquele ambiente: 

Todo campo vive o conflito entre os agentes que o dominam e os demais, 
isto é, entre os agentes que monopolizam o capital específico do campo, 
pela via da violência simbólica (autoridade) contra os agentes com 
pretensão à dominação (Bourdieu, 1984:114 e segs.). A dominação é, em 
geral, não-evidente, não-explícita, mas sutil e violenta. Uma violência 
simbólica que é julgada legítima dentro de cada campo; que é inerente ao 
sistema, cujas instituições e práticas revertem, inexoravelmente, os ganhos 

de todos os tipos de capital para os agentes dominantes. 

 
 Essa violência tratada por Bourdieu não condiz a uma luta aberta, mas a uma 

infraconsciência estabelecida no indivíduo ou no grupo para, de certa forma, 

obedecer aos preceitos existentes no campo ao qual o agente pertence. 

Nas obras de Bourdieu, as disposições do habitus falam através do corpo, ou 

seja, de acordo Champagne (2008, s.d), “O corpo está no mundo social, mas o 

mundo social está no corpo sob forma de postura corporal [...], de esquemas de 

pensamentos [...] e de apreciação [...].”. O corpo do agente expressa o que foi 

adquirido pelo habitus e o que ele reproduz no campo ao qual pertence, por gestos, 

nas formas de falar, andar, no vestir, no comportamento em geral, até no silenciar. 

Esse silenciar, segundo Pollak, (1989, p. 03) é refletido pelo “[...] longo silêncio sobre 

o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade 

civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais.” 

Tais discursos oficiais, relacionando com as teorias de Bourdieu, podem ser 

os preceitos que são aceitos pelos grupos, fazendo com que repercutam entre esse 
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grupo impotente que é acuado pela violência simbólica, a decisão de agir guardando 

o passado, que não é esquecido, mas silenciado na memória. 

     Relacionando esses conceitos de Bourdieu a essa dissertação, buscou-se um 

entendimento para o entrelaçar e explicação das consequências que foram 

estudadas. 

     Para entender a trajetória social da comunidade Fulgêncio há de se ponderar 

a importância dos capitais trazidos e gerados que moldaram as relações sociais 

dentro das concepções gerais desse campo, o qual se pode considerar como 

mutável, entendendo que os acontecimentos foram concretizados com 

deslocamentos nos espaços físicos e sociais, portanto, trajetória social de 

acontecimentos sucessivos, com diferentes atores e diferentes épocas e influências, 

considerado pelos conceitos de Bourdieu como a forma eficaz de se estudar as 

estruturas relacionais e compreender a vida em sociedade.  

 

3. OBJETIVOS: 

 

3.1 GERAL 

 

Analisar a trajetória social dos reassentados do Projeto Fulgêncio, município 

de Santa Maria da Boa Vista/PE. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Descrever a formação da comunidade e os papéis dos agentes envolvidos naquele 

campo de relações;  

• Entender os tipos de capitais acumulados pelos agentes e de que forma esse capital 

contribuiu para alocar cada agente em uma posição dentro do campo relacional da 

pré e pós-migração; 

• Analisar o papel das mulheres e dos jovens e suas posições no campo relacional da 

comunidade; 

• Identificar como o habitus dos agentes reassentados influenciou na escolha das 

formas de sobrevivência diante dos cenários que lhes foram impostos; 
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• Compreender o papel da água em um contexto de subsistência, produtividade 

comercial e relações de poder;  

• Realizar a produção de um vídeo em cordel e xilogravuras.  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Tratando-se de uma pesquisa social, com pontos de vistas mais subjetivos e 

simbólicos, esta dissertação classificou-se como uma pesquisa quantitativa, 

exploratória. Também foi considerada qualitativa, pois foi feito levantamento do perfil 

dos entrevistados da comunidade através de uma entrevista semiestruturada. 

Considerando que existem 47 agrovilas na comunidade Fulgêncio, foram 

feitas 50 entrevistas com formulário semiestruturado com os moradores maiores de 

18 anos. Foram entrevistados 50 agentes do Projeto Fulgêncio nas seguintes 

agrovilas, 05, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 30, 31, 42, 43, 44 e 45.  

Como as agrovilas procuradas estão sendo as que contém agentes que 

participaram das lutas, que conheceram e trabalharam com Fulgêncio, que, de 

alguma forma, são representações chaves da história da comunidade, agindo antes 

e depois da migração, não há somente um entrevistado por agrovila. Os 

entrevistados foram apontados pela própria comunidade, pois eles sabem quem se 

encaixam nas características dispostas acima, uns indicaram os outros.  

A amostra entrevistada corresponde a 32 reassentados, entre homens e 

mulheres, 5 não reassentados, moradores esses que se instalaram na comunidade 

após sua estruturação, sem participação nas lutas, são famílias que compraram ou 

arrendaram lotes na região ou vieram com os parentes reassentados, entre homens 

e mulheres, 3 mulheres atuantes nas questões gerais, desde as lutas, 5 jovens 

homens e 2 jovens mulheres, 1 representante do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE e 2 coordenadores do Distrito Irrigado 

Fulgêncio/PE, moradores de lá. 

Foram perguntados aos moradores da comunidade sobre os seguintes temas: 

gênero, média da idade, nacionalidade, naturalidade, situação conjugal, nível de 

escolaridade, profissão antes e depois da mudança, renda média antes e depois da 

migração, partido político, personalidades que os inspiraram na vida, onde 

nasceram, onde moraram até a migração, locais que gostavam de frequentar, sobre 
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o que gostavam de conversar, temas relacionados às lutas, migração, 

reassentamento e vivências atuais e ainda foram surgindo questões específicas ao 

longo da entrevista.  

Foram entrevistados, fora da comunidade, 3 ex-funcionários da CODEVASF, 

3 da CHESF, sendo 1 ex-funcionário e dois atuantes, dentre eles, 1 agente que 

atuou como técnica de campo e depois assumiu a chefia da Divisão de 

Reassentamentos Urbano de reservatórios, agente essa que acompanhou todo o 

processo, desde o início. A esses foram perguntadas questões mais específicas da 

participação de cada órgão/Instituição.  

O método da pesquisa bibliográfica foi utilizado na coleta de dados gerais. 

Ainda na coleta de dados foram feitas pesquisas documentais. Foram analisados 

documentos como prova da migração e do reassentamento e para entender a 

formação da comunidade e quais foram de fato os atores envolvidos.  

A base da metodologia geral para realização da pesquisa foi assentada nos 

conceitos teóricos e metodológicos do autor Pierre Bourdieu, quais sejam, as 

categorias conceituais do habitus, do campo e dos capitais envolvidos em relação 

aos agentes e suas trajetórias sociais na formação do Projeto Irrigado Fulgêncio/PE. 

Tais conceitos são importantes, pois a teoria da trajetória social de Bourdieu, de 

acordo Janowsky (2014, p. 02), é “Uma teoria que pode ser utilizada pontualmente 

na análise de uma sociedade, na sua formação e constituição, no entendimento de 

seus agentes, seus valores e costumes.”.  

Entendendo a teoria de Bourdieu importante nas relações sociais, seus 

conceitos serviram de base para análise das interdependências materiais e 

simbólicas que rodearam e ainda rodeiam os agentes dessa comunidade e suas 

relações de poder a partir dos capitais adquiridos nos campos de relações, no 

período da construção da barragem e depois na migração e no reassentamento. 

É importante salientar que foi lido o “Texto de Esclarecimento aos 

entrevistados da pesquisa”, sugerido e aprovado pelo Comitê de Ética, que está 

substituindo o TCLE – Termo de Consentimento de Livre Esclarecimento, na íntegra, 

garantindo assim que os mesmos souberam literalmente a finalidade do Projeto, seu 

direito de colaborar ou se recusar a qualquer momento sem prejuízos. 

Também foi informado para os entrevistados que os dados foram repassados 

para o computador, o qual, apenas a pesquisadora tem acesso as informações 

gerais, conforme estabelecido no Termo de Confidencialidade, e que essas não 
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causarão constrangimentos, reafirmado no Termo de Autorização do Uso da 

Imagem que foi lido na íntegra para o entrevistado também, sendo esses 

dispensados da assinatura, conforme aprovação do CEP. 

Sobre os riscos, foi falado sobre o possível constrangimento por tratar da vida 

pessoal dos entrevistados, por falar sobre os valores em dinheiro que receberam 

após a migração, como alguns fizeram, por tratar da sua vulnerabilidade 

socioeconômica local e por morarem no Polígono da maconha, evitando o temor a 

alguma represália ao participar da pesquisa. Foram lidas as formas de evitar os 

riscos, aceitando as sugestões do entrevistado para escolha de um local e horário 

adequados para realização das referidas atividades.  

Garantindo que a versão final seja editada de forma a guardar o sigilo do 

nome social dos entrevistados, a pesquisadora omitiu o nome real utilizando apenas 

o pseudônimo “Entrevistado A, B...” e leu que ainda será possível ressarcimentos 

em caso de despesas e da possibilidade de indenização, caso haja prejuízo imediato 

ou posterior, individual ou coletivo de todo o processo, mantendo assim a sua 

integridade, podendo entrar em contato através de telefone ou e-mail que está 

disposto no “Texto de Esclarecimento aos entrevistados da pesquisa”, o qual o 

entrevistado teve direito a uma cópia.  

O único nome real utilizado foi o de Fulgêncio Manoel da Silva, personagem 

crucial de toda a trajetória social da comunidade. Isso também se registra como uma 

forma de homenagem a uma pessoa que foi muito importante e ainda é muito 

admirado pela comunidade. 

Foi lido também sobre os benefícios da pesquisa, a qual registrou as lutas e 

outras questões atuais que quiseram explanar servindo como uma forma de resgatar 

as conquistas e divulgar as problemáticas atuais. 

Os materiais que utilizados foram folhas de papel A4, computador, caneta e 

máquina fotográfica. O produto final foi confeccionado como vídeo, trazendo a 

trajetória social da comunidade descrita em cordel e as personagens em xilogravura.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados estão dispostos em subtópicos seguindo a lógica dos objetivos 

específicos para facilitar o entendimento e as discussões. Primeiro é descrito o perfil 

dos entrevistados da comunidade, depois relatada à formação da comunidade, 

tratando sobre os agentes que tiveram mais destaque, seus habitus e os capitais 

acumulados, os quais delimitaram os papéis, ações e as relações de poder entre os 

agentes envolvidos na comunidade e as suas trajetórias.  

No terceiro subtópico será relatado o papel da água na subsistência, na 

produtividade comercial e nas relações de poder. Todos esses correlacionados com 

as teorias de Bourdieu. No quarto e último subtópico serão dispostos esquemas dos 

campos e das posições de cada agente ao longo da trajetória social tratada.  

 

5.1 PERFIL DOS AGENTES ENTREVISTADOS 

 

A teoria de Bourdieu explica que existem forças estruturantes que formam o 

agente e essas podem ser descritas pelas relações entre as condições de 

existência, a consciência, a prática e as ideologias. Entendendo que esses 

elementos são formadores do habitus, estando dentro de um campo de relações, se 

fez importante traçar um perfil dos entrevistados da comunidade para descrever, 

desde o princípio, o que possivelmente influenciou na formação desses habitus dos 

agentes da comunidade Fulgêncio, e entender posteriormente as práticas sociais 

formadoras de sua trajetória. 

A seguir serão tratados dos gráficos que demonstram o perfil dos 

entrevistados moradores do Projeto Fulgêncio/PE. O primeiro gráfico mostrou que 

66% dos entrevistados são homens e 34% são mulheres, entre reassentados, filhos 

destes e não reassentados.  
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             Fonte: Própria autora (2019) 
 

Isso se explica devido ao fato de algumas mulheres apontarem seus maridos 

para as entrevistas, escolhendo não participar, questão melhor detalhada mais a 

frente e pelo número considerável de homens atuantes nos movimentos, antes e 

depois da migração.  

O próximo gráfico trata da faixa etária dos moradores entrevistados, dentre 

reassentados, filhos destes e não reassentados. 

 
 
 

 
              Fonte: Própria autora (2019) 
 

Os dados mostraram que, 2% dos entrevistados têm entre 18 a 20 anos, 8% 

têm de 21 a 30 anos, 4% têm entre 31 a 40 anos, 12% têm entre 41 e 50 anos, 22% 

Gráfico 02 - Faixa etária dos entrevistados  

Gráfico 01 - Gênero dos entrevistados  
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têm entre 51 e 60 anos, 52% deles têm mais de 60 anos, o entrevistado mais velho 

tem 79 anos. 

O gráfico a seguir trata das porcentagens das idades das mulheres 

entrevistadas que participaram das lutas e que ainda representam o Projeto, seja no 

Sindicato ou em algum grupo atuante. Observa-se que 28,6% têm entre 51 e 60 

anos e 71,4%, mais de 60 anos.  

 

                        

 
                  Fonte: Própria autora (2019) 

 

A maioria dos entrevistados do gráfico 02 e 03 têm mais de 60 anos, isso 

implica, considerando que a comunidade Fulgêncio tem mais de trinta anos e que os 

reassentados e reassentadas, enquanto agentes, eram jovens no período das lutas 

e chegaram jovens, com filhos pequenos e alguns adolescentes e que a 

incorporação e contribuição da formação do no novo campo de relações, Projeto 

Caraíbas, teria sido construído principalmente por eles com a migração.  

Como esses agentes saíram de um campo, pois eram ribeirinhos e passaram 

a conviver em outro lugar como reassentados, o habitus adquirido antes da 

migração influenciou em certa medida no novo campo e o habitus se formou com 

uma variação da personalidade social, conforme afirma Janowski (2014, p. 04): 

 

Conforme um agente transita em diferentes campos e adquire através da 
prática social novas conformações ele cria um conjunto de habitus que 
acabam por consolidar um habitus individual, uma soma de atributos que 
formam uma variação da personalidade social. 

 

Gráfico 03 - Faixa etária das mulheres entrevistadas  
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Destacando que nos conceitos sociológicos de Bourdieu, campo não significa 

necessariamente espaço físico, esse conceito e a citação acima podem também 

estar diretamente ligados a nacionalidade, a naturalidade e aos locais onde 

moraram, partidos políticos, personalidades que influenciaram na vida dos agentes e 

demais itens citados, que formaram o habitus individual e também o coletivo. 

Nesse caso, a teoria de Bourdieu também explica que a estrutura estruturante 

e a estrutura estruturada poderão contemplar essa situação, pois, a primeira se 

remete ao que já está se formando, adquirindo nas práticas sociais ou na 

convivência dentro de um campo, com suas regras e leis delimitadas, e isso 

influenciará a formação do habitus do agente e a segunda, será externado do 

próprio indivíduo e do que ele já tem formado.  

A faixa etária entre os não reassentados entrevistados estão especificamente 

entre 51 a 60 anos e o habitus deles veio totalmente diferente dos reassentados. Em 

relação aos jovens do local, pode-se dizer que seu habitus foi construído na 

comunidade Caraíbas e posteriormente na comunidade Fulgêncio, pois esses 

chegaram muito pequenos. 

O próximo gráfico destaca a naturalidade e locais em que os entrevistados já 

moraram antes de migrar para o Projeto Fulgêncio.  

 

 
 

 
           Fonte: Própria autora (2019) 

 

Gráfico 04 - Naturalidade dos entrevistados e locais onde residiram antes da 
migração  

 



             51 

 

Quanto à nacionalidade, todos os moradores entrevistados são brasileiros, 

com 70% naturalizados ribeirinhos, nascidos ou posteriores moradores das 

fazendas, povoados e sítios próximos as cidades de Floresta/PE e Belém do São 

Francisco/PE, dentre todas as regiões que foram atingidas.  

Apenas 30% nasceram na beira do rio São Francisco, nas cidades de 

Floresta/PE e Belém do São Francisco/PE e depois moraram um tempo em outros 

Estados, tais como, São Paulo/SP, Bahia/BA, Alagoas/AL e Maranhão/MA. Todos 

retornaram para seus municípios antes de ir morar no Projeto Fulgêncio/PE. 

Quanto ao estado civil dos entrevistados, apenas três mulheres são viúvas e 

os demais ainda casados, exceto os jovens. Antes da migração, apenas sete 

famílias tinham casa própria, as demais moraram nas terras e casas dos posseiros. 

Após a migração todos os entrevistados receberam uma casa, exceto os jovens.  

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados (figura 05), 10% nunca 

estudaram, 34% têm ensino primário, 32% têm fundamental incompleto, 4% 

fundamental completo, 4% ensino médio incompleto, 12% ensino médio completo, 

2% ensino superior incompleto e 2% pós-graduação completa, sendo esses dois 

últimos grupos formados pelos jovens entrevistados da comunidade. 

 
 
 

 
         FONTE: Própria autora (2019) 
 
 

Destacam-se os níveis de ensino primário e fundamental incompleto, 

caracterizando uma amostra na comunidade de pessoas que, não estudaram ou 

Gráfico 05 - Nível de escolaridade dos entrevistados  
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tiveram dificuldades para estudar por diversos motivos, tais como, antes da 

migração, falta de escolas nas comunidades onde nasceram, ou os pais não 

deixavam ir a escola no caso das mulheres, ou tinham que trabalhar cedo para 

ajudar no sustento da família, entre outros já tratados. 

Depois da migração, nos primeiros anos, os motivos apontados foram à 

existência apenas de escolas do primário e assim os jovens não tinham como 

estudar, apenas as crianças, devido à distância da comunidade para a cidade, 

demora em conseguirem ônibus para levar os adolescentes para estudar na cidade 

e a demora na construção das escolas do ensino fundamental e médio na 

comunidade. 

O próximo gráfico demonstra as profissões dos moradores entrevistados do 

Projeto Fulgêncio antes da migração, contendo os reassentados e não 

reassentados. Como os jovens chegaram ao Projeto Fulgêncio muito pequenos, não 

haverá parâmetros para comparação.  

 

 
 

 
                 FONTE: Própria autora (2019) 

 

 Antes da migração, 75% dos entrevistados eram meeiros4, 19% eram posseiros5, 
3%, arrendatários6 e 3% donas de casa.  A maioria dos ribeirinhos 
_____________________ 
4Meeiro é o agricultor que trabalha em terras que pertencem a outras pessoas e reparte seus 

rendimentos ao meio com o dono das terras. 
5Posseiro é o agricultor que tem a posse legal das terras. 
6Arrendatário é o agricultor que aluga um terreno por determinado tempo e retira os lucros para si. 

Gráfico 06 - Profissões dos entrevistados antes da migração 
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entrevistados não apresentaram terra própria, sendo meeiros. Percebeu-se que 

após a migração, 100% desses entrevistados se tornaram agricultores, donos de 

suas terras com o reassentamento. Outros, mesmo realizando outras atividades, tais 

como, dono/a de casa, professor... também possuem terra ou dos pais para 

trabalhar, e se identificaram como agricultores. Isso foi considerado pela maioria um 

ponto positivo do reassentamento, mas, devido aos problemas com a água, isso 

implica nas suas formas de sobrevivência, pois sem água não há produção. 

As rendas dos moradores entrevistados, reassentados e não reassentados 

está demonstrada nos gráficos abaixo.  

 

 

 
              FONTE: Própria autora (2019) 

 
 

Dos entrevistados, 56% conseguiam uma renda familiar no valor aproximado 

de meio salário mínimo, R$ 499,00, se comparado com o salário atual, 29% 

conseguiam renda média de um salário mínimo, R$ 998,00 e 15%, de um salário 

mínimo e meio, R$ 1.497,00, isso antes da migração.  

 
 

 

Gráfico 07 - Renda média dos entrevistados antes da migração 
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               FONTE: Própria autora (2019) 

 

Percebe-se que, após a migração, a renda dos entrevistados aumentou numa 

proporção de meio salário mínimo pra cima, de forma geral, o menor salário 

acumulado com o trabalho na agricultura, em suas próprias terras ou arrendadas, no 

caso dos não reassentados (sendo a minoria), foi de um salário mínimo e o maior 

chega a dois salários mínimos.  

Considerando as épocas de comparação muito distantes (anos 80 e 2019) e a 

inflação do período ribeirinho até a atualidade, isso pode explicar, não sendo uma 

regra para todos e nem a única explicação possível, que a renda sempre foi muito 

pequena, mesmo entendendo que as condições gerais estruturais do trabalho pode 

ter melhorado, o reassentamento e a terra própria não trouxeram melhorias 

econômico/financeiras significativas para a grande maioria dos moradores 

entrevistados do Projeto Fulgêncio/PE. 

Em relação aos partidos políticos (gráfico  09), 19% não tem partido, 4,20% 

eram do PFL – Partido da Frente Liberal, hoje já extinto, 4,20% do PT e não são 

mais, e 60,4% são do PT, entre filiados e simpatizantes.  

                                           

 

Gráfico 08 - Renda média dos entrevistados depois da migração 
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              FONTE: Própria autora (2019) 

  
O partido político, sendo referido na sua maioria como do PT pode refletir uma 

preferência pelo habitus vivenciado em meio à identificação de serem de um campo 

de trabalhadores e pobres, por se filiaram ou conhecerem o partido no período de 

seu surgimento, pois alguns dos entrevistados ajudaram a fundar esse partido, 

pregando uma ideologia que os incorporavam. O tema política veio efervescer após 

as mobilizações sindicais, antes havia ainda o medo e sentimento da ditadura militar, 

medo dos patrões e o voto de cabresto. 

O gráfico a seguir mostra as personalidades que inspiraram os entrevistados 

de alguma forma, nas suas trajetórias de vida.  

 

Gráfico 10 - Personalidade que influenciaram os entrevistados 

 

FONTE: Própria autora (2019) 

 

Gráfico 09 - Partidos Políticos dos entrevistados  
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Fulgêncio Manoel da Silva foi apontado por 40% dos entrevistados como uma 

personalidade que os influenciou, 27,5% foram influenciados pelos pais, parentes ou 

pessoas próximas da comunidade onde moravam antes da migração e 12,5% não 

apontaram alguém.  

 Padres e freiras foram apontados por 10%, lembrados, dentre eles, Padre 

Alcides Modesto que se tornou deputado Federal na região de Irecê/BA, Padre 

Adovaldo de Carnaubeira/PE, Bispo Dom Rodrigues de Juazeiro/BA, Frei Afonso de 

Belém do São Francisco/PE e Freira Josefina. Todos faziam reuniões no período da 

construção da Barragem de Itaparica/PE.  

Foi o primeiro passo para o surgimento do movimento Sindical. Eles 

mobilizavam as pessoas para formar o Sindicato e o movimento sindical, iam para as 

comunidades. Ainda foram apontados líderes sindicais não ligados a igreja, 

pontuando 5% dos entrevistados e ainda 5% citaram políticos que despontavam na 

época, como Lula e Miguel Arraes.  

Dentre as personalidades inspiradoras estavam Fulgêncio, parentes e 

pessoas próximas da comunidade, pessoas ligadas a igrejas, em meios políticos e 

organizações sindicais, mais a frente no tempo. Esses agentes fizeram parte do 

campo de relações e de alguma forma influenciaram, pelos seus capitais que se 

destacaram, na formação do habitus dos ribeirinhos e posteriormente dos 

reassentados, os mobilizando nas suas trajetórias sociais nos campos por eles 

transitados, de forma individual e/ou coletiva. 

Os gráficos a seguir desenham as porcentagens dos locais que os 

entrevistados frequentavam e frequentam, respectivamente, antes e depois da 

migração.  
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           FONTE: Própria autora (2019) 

 

Observou-se que, 75% gostavam de frequentar igreja ou grupos religiosos, 

15% não gostavam de frequentar nenhum local e 10%, festas nas comunidades 

vizinhas.               

Atualmente, conforme o gráfico 12, 86% frequentam igrejas ou festas da 

igreja na comunidade, preferindo não sair para festas populares e 14% não 

frequentam igrejas ou festas locais. Esse dado tem muito haver com a violência 

velada existente na atualidade na comunidade.  

 
 

 
           FONTE: Própria autora (2019) 
 

Estar numa naturalização ribeirinha diz muito sobre seus habitus adquiridos e 

exteriorizados nos campos, pois a maioria viveu como agricultor meeiro e poucos 

Gráfico 12 - Locais que os entrevistados frequentam depois da migração 

 

Gráfico 11 - Locais que os entrevistados frequentavam antes da migração 
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como donos de terras, com uma inclinação para vida simples, com família tradicional 

constituída, de poucas posses, poucos recursos financeiros e sem muito estudo. 

Alguns moraram fora da sua região de origem por um tempo e isso influenciou na 

diversificação de seu habitus também.  

Uma situação decisiva para a formação do habitus da comunidade foi à 

migração. Todas essas características apontadas no perfil levantado dos 

entrevistados fizeram e fazem de alguma maneira eles se comportarem, agirem e 

reagirem de forma relacionada ao que trouxeram da vida ribeirinha e ao que 

aprenderam e desenvolveram na vida reassentada. 

 

5.2 FORMAÇÃO DA COMUNIDADE FULGÊNCIO ENQUANTO “CAMPO DE 

RELAÇÕES E PODER”  

 

A trajetória social da comunidade será contada apresentando os agentes 

envolvidos, seus habitus e capitais adquiridos em cada campo e de que forma seus 

papeis influenciaram na formação de tal comunidade. 

 

5.2.1 Agentes, habitus, capitais acumulados e papeis, desde as Lutas até a 

atualidade  

 

Os agentes descritos a seguir estiveram (pois serão citados agentes que já 

faleceram ou Instituições que não mais estão atuantes) ou ainda estão, com menos 

ou mais expressão, envolvidos na formação da comunidade Fulgêncio ao longo dos 

anos, desde o período das lutas na barragem até as questões da atualidade.  

Cada um desenvolveu ou desenvolve papeis a partir de um habitus trazido e 

estruturado com as trocas de relações, agentes esses posicionados e 

incrementados pelos capitais acumulados e postos em prática nas suas trajetórias 

particulares e coletivas. Conhecer esses personagens de antemão é importante para 

o entendimento da formação da comunidade e de como eles foram importantes em 

toda a trajetória. 
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5.2.1.1 Fulgêncio Manoel da Silva 

 

Nascido em 1936, cresceu num povoado chamado Retiro, localizado no 

município de Floresta/PE. Morou um tempo em São Paulo/SP e lá começou a se 

interessar por política, a apoiar candidatos e se articular dentro do PT – Partido dos 

Trabalhadores. Abaixo está a foto apresentando Fulgêncio Manoel da Silva 

discursando em 1991, em um ato público para mobilizar as comunidades atingidas 

pela construção da Barragem de Itaparica/PE. 

 
                    Figura 05 - Fulgêncio Manoel da Silva discursando em ato público 

                  
          Fonte: arquivos da família de Fulgêncio (1991) 

 

Nos anos de 1970 a 1988, já no Nordeste, foi diretor do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Floresta/PE e foi lá que se destacou como liderança. Sua 

trajetória adentra a comunidade Fulgêncio a partir do ano de 1979, na qual 

começaram as lutas pelo reassentamento e foi nesse período que ele mobilizou os 

demais Sindicatos da região para formação do Pólo Sindical.  

Em 1988 foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da 

Boa Vista/PE. Também foi candidato pelo PT na mesma cidade. Em 1990 integrou a 

direção do Movimento de Atingidos por Barragens – MAB. Participou da Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. Em 1996 foi candidato 

a vice-prefeito na cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE. Em 1997 foi assassinado 

quando tentava ser presidente do Pólo Sindical e isso o fez um mártir, sendo 

homenageado, batizando o Projeto Caraíbas com seu nome. No ano 2000, devido 
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ao histórico do seu trabalho e luta pelos direitos humanos, ele foi premiado 

postumamente com a Medalha Chico Mendes de Resistência.  

Dentre suas atividades participou ativamente das negociações junto a CHESF 

e aos ribeirinhos para e realização do reassentamento, participou de vários 

movimentos que defenderam os direitos dos trabalhadores, era contra as 

privatizações, pregava a autogestão dos projetos, fechou estradas, foi preso uma 

vez pelas manifestações que comandava, paralisou obra da construção da 

barragem, enfrentou os latifundiários, participou de audiências públicas, foi poeta de 

cordéis, participou de movimentos ambientalistas, fez denúncias contra o crime 

organizado na região do Polígono da Maconha e contra as plantações da Cannabis 

sativa e sua comercialização.  

Conseguiu articular milhares de pessoas no período das lutas a favor do 

reassentamento e depois no Projeto Caraíbas, pois, conhecido pelo seu jeito simples 

e humilde conseguia conquistar as pessoas e os direitos através de diálogo, pressão 

e ocupação. Assim continuou fazendo após a migração, exercendo sua influência 

sobre as pessoas e Instituições.  

Considerado pelos que lutaram com ele, parentes e pessoas que conheceram 

sua história como um verdadeiro líder, influenciou muitas pessoas, órgãos e 

Instituições sobre o que seria melhor a ser feito em cada situação e sempre com 

firmeza. De acordo um reassentado entrevistado “Fulgêncio batia na mesa de 

negociações e dizia: dê no que der, o reassentamento tem que sair”. (Entrevistado 

A). 

Ponderando sobre o local onde esse agente nasceu, os locais onde morou, 

sobre as pessoas com quem conviveu, quem influenciou sua formação, Instituições 

as quais integrou e interagiu, gerou-se o habitus que deu contornos as ações, 

práticas e aquisições referidas nos campos que socialmente partilhou, reproduzindo 

sua trajetória individual e coletiva e influenciando na trajetória da comunidade 

Fulgêncio/PE.  

É certo que, de acordo Bourdieu (1986, p. 190) a “[...] individualidade 

biológica socialmente instituída [...] age como suporte de um conjunto de atributos e 

atribuições que lhe permitem intervir como agente eficiente em diferentes campos”. 

Assim Fulgêncio o fez, adquirindo e desenvolvendo capitais através das disposições 

de seu habitus, os quais o ajudaram a tomar as posições que alcançou dentro dos 

campos onde conviveu.  
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Percebeu-se através dos relatos dos entrevistados e das pesquisas 

documentais e bibliográficas, que os capitais acumulados por Fulgêncio foram 

direcionadores das suas posições em cada campo já relatado nesse trabalho. Desde 

o período das lutas, os capitais que já haviam se acumulado de forma decisiva foram 

o capital cultural e social. Embora, comparado ao grupo social junto aos ribeirinhos, 

Fulgêncio tinha posses e uma casa estruturada, isso o fez ter um capital econômico 

considerável, mas não o fez ignorar a situação de seus companheiros. 

Quanto ao capital cultural, Andrade, Silva e Silva (s.a, p. 09) afirmam que 

“Esse capital pode ser medido pelo título acadêmico do pai e da mãe, e também 

pelas suas inclinações em direção as atividades culturais que são reconhecidas 

como legítimas por todo corpo social [...]”. Fulgêncio não se formou em uma 

Universidade, mas, como bom leitor, se tornou poeta e escritor de cordel, aceito 

como linguagem adequada na região sertaneja onde morava. Assim conquistou uma 

posição considerável como intelectual nos campos onde transitou. Seus cordéis 

também serviram para alertar os trabalhadores sobre o que estavam vivendo e foi 

uma forma de desabafo e orientação sobre o momento vivido.  

Seu capital social veio com sua rede de relacionamentos e influência que ao 

longo de sua trajetória se tornou muito extensa.  Andrade, Silva e Silva (s.a, p. 10) 

expuseram o capital social dizendo que ele “[...] está diretamente relacionado à teia 

de relações sociais e influências em um campo específico.” Na teia de relações 

formada ao redor de Fulgêncio estavam os agricultores, o Pólo Sindical, o MAB, 

Lula, a CPT, a CUT, a CHESF, a CODEVASF, o Sindicato e outros agentes que, 

direta ou indiretamente estavam ligados as questões do reassentamento do Sistema 

Itaparica. Os reassentados criaram laços de reciprocidade, identidade e confiança, 

os demais órgãos respeitaram e acataram a algumas reivindicações feitas nas 

negociações. 

Essas redes foram se ramificando ao longo das relações que foram 

construídas através dos campos relacionais por onde passou.  Mesmo tendo obtido 

relações verticais, o poder adquirido por esse capital o fez ter vários ganhos, mas, 

inegavelmente, suas relações horizontais o fez adquirir os maiores, que foram os 

coletivos. Esse capital possivelmente o ajudou a ser e ter a posição de destaque nos 

campos por onde passou. 

Através das articulações determinadas pelo capital social, o simbólico 

sobressaiu-se com o tempo, pois, ele conseguiu um prestígio social tão particular 
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dentro dos seus campos, que perpetuou a confiança e o crédito que o grupo 

outorgou a ele. Seu nome dado ao Projeto pelo qual lutou tanto é um exemplo disso. 

Todos esses capitais foram essenciais para o desenvolvimento de todos os habitus 

e papeis assumidos por Fulgêncio ao longo de sua trajetória social. 

Já morando no Projeto Caraíbas, continuou sua luta expressiva na 

mobilização da comunidade para conseguir garantir os direitos adquiridos e 

assinados no Acordo de 1986. Até a atualidade foi cumprido apenas com a moradia, 

terras para plantar, escolas, hospital, delegacia, infraestrutura nos lotes de forma 

incompleta e já deteriorada pelo tempo e manutenção de bombas, e esse item até 

maio de 2017, que era feito pela CODEVASF.  

Após o assassinato de Fulgêncio, as mobilizações foram enfraquecidas. A 

Entrevistada D relatou que “Depois da morte de Fulgêncio os outros líderes ficaram 

apáticos. Ficaram no esquecimento, isso veio encadeando um processo de 

desmobilização, enfraquecimento, o Pólo se acomodou.” 

A maioria dos entrevistados externou a seguinte opinião sem ser perguntado, 

a de que “o Projeto seria muito diferente se Fulgêncio ainda estivesse vivo”. Um dos 

entrevistados disse que “A contribuição de Fulgêncio foi crucial. O Projeto deve 

agradecer. Era muito sábio. Era durão, mas era um matuto sabido, poeta. Era 

conselheiro.” (Entrevistado F). 

 

5.2.1.2 CPT, Pólo Sindical e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco e 

Bahia 

 

O Pólo Sindical, a CPT e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pernambuco e Bahia foram instituições apoiadoras dos movimentos relacionados à 

Barragem de Itaparica e grandes articuladoras junto a Fulgêncio Manoel da Silva.  

Já se formava um novo quadro político e econômico no país, no qual 

organizações e sindicatos começavam a surgir nas regiões, isso forçou a formação 

de uma nova configuração Institucional. O momento do país e a mobilização de 

Fulgêncio junto aos Sindicatos Rurais de cada cidade e a CPT foram às 

incorporações necessárias para o habitus dispor o surgimento do Pólo Sindical.  

A Comissão Pastoral da Terra foi criada no ano de 1975 com o apoio da igreja 

católica, pois mantinha ligação com a CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. É sensível a causas ligadas aos trabalhadores rurais de todo o Brasil, 
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principalmente a defesa no que diz respeito à expulsão desses das suas terras e ao 

trabalho escravo.  

Seu trabalho está ligado a várias áreas “logo se envolveu com os atingidos 

pelos grandes projetos de barragens que expulsavam milhares de famílias para a 

construção de hidrelétricas, como a Itaparica, no Rio São Francisco, [...]” (CPT, 

2010, p. 01). Essa Instituição ajudou os agricultores ribeirinhos dando todo suporte e 

orientando-os de forma organizada. Também foi muito importante nas articulações 

junto com Fulgêncio e contra os desmandos da CHESF. 

Atualmente não dá suporte direto ao Projeto Fulgêncio/PE, mas acompanhou 

Fulgêncio Manoel da Silva em Brasília/DF, nas negociações e demais ações no 

período das lutas pelo reassentamento.  

O Pólo foi formado nos anos 70, com a intensificação da construção das 

obras da Barragem de Itaparica e as difíceis negociações e cessões dos direitos dos 

ribeirinhos com a CHESF. Com a necessidade de maior representatividade para 

intensificar as mobilizações e os direitos dos trabalhadores rurais do submédio São 

Francisco, o Pólo Sindical foi uma Instituição agente que desempenhou um papel 

crucial de organização e articulação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da 

Bahia e Pernambuco e dos ribeirinhos envolvidos.  

 Como instituição formal seu habitus foi contornado pelos ideais dos 

representantes que lá se encontravam (estrutura estruturante) e externalizada pelas 

suas regras, regimentos e políticas internas (estrutura estruturada) baseadas no 

momento histórico e nas relações de trocas com esse ambiente e agentes, quais 

sejam, defender os interesse sociais de um grupo, buscar o desenvolvimento 

sustentável, conviver com o semiárido, com seu habitus específico estabelecido 

dentro de um certo campo de relações. 

O capital mais desenvolvido pelo Pólo foi o social, pois sua forma de existir é 

em rede, assim como a CPT e o Sindicato. Esse capital fez com que as relações de 

poder verticais existentes no campo das lutas começassem a ter inclinações 

horizontalizadas entre CHESF, reassentados, Pólo Sindical, CPT e demais 

instituições envolvidas. Assim esse capital funcionou, dentro de um período 

específico nas lutas até a morte de Fulgêncio. 

Depois dessa ocasião a força e influências do Pólo Sindical, Sindicato e da 

CPT diminuíram consideravelmente na comunidade Fulgêncio, a rede de relações 

criada entre Instituição e reassentados ficou apática. Segundo uma entrevistada, ela 
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afirmou que “O Pólo sindical atuou nos tempos das lutas, mas agora está de forma 

menos atuante.” (Entrevistada D). Isso configura-se através da grande 

desmobilização geral da comunidade até a atualidade. Os mais velhos têm medo e 

os mais novos não sabem pelo quê deveriam lutar, tudo isso sem apoio de órgãos 

que poderiam fazer a diferença, deixando a situação insustentável. 

 

5.2.1.3 Chesf e Codevasf 

  

5.2.1.3.1 Chesf 

 

A CHESF foi o órgão de governo responsável pela construção da Barragem 

de Itaparica, o qual gerou e transmitiu energia elétrica através da construção de tal 

barragem. Devido essa implantação, assim como outras desse estilo, seu trabalho 

impactou nas vidas das pessoas que moravam nas áreas que seriam inundadas, e 

por exigência do Banco Mundial, financiador do Projeto de Reassentamento, a 

CHESF foi o agente responsável pelo remanejamento das famílias atingidas e todas 

as demandas relativas à construção da Barragem.  

Como o contingente populacional foi grande e essa empresa do governo não 

tinha experiência com esse tipo de manejo, precisou contratar outros agentes que a 

ajudariam nessas questões. E assim foi. Convênios foram realizados, dentre eles e 

considerado o mais importante, com a CODEVASF. Prestaram serviços para CHESF 

no Sistema Itaparica os seguintes profissionais/agentes, conforme dados 

documentais e da Entrevistada N: 

 

O projeto de reassentamento como um todo envolveu a participação de 
assistentes sociais, sociólogos, engenheiros, arquitetos, auxiliares de 
engenharia, desenhista, topógrafos, pedólogo, engenheiro agrônomo, 
advogado, auxiliar de advogado, engenheiro agrícola, jornalista, médicos 
enfermeiras, técnicas em enfermagem, administrador etc. 

 
 

É importante salientar que o habitus também é adquirido e refletido nas 

Instituições pelas pessoas que a formam e as disposições desse habitus são 

efetivadas pelos capitais acumulados por esses profissionais, dentro de um campo 

relacional propício e tido como original representante, perpetuador e transformador 

desses seus habitus. 
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O papel da CHESF foi articular com as empresas conveniadas e com os 

profissionais envolvidos, com financiamento do Banco Mundial, administrado pelo 

Governo Federal, a garantia da transferência das famílias para locais que podessem 

recomeçar suas vidas, refletindo assim o direito à educação, saúde, estrada, água, 

casa, terras, luz, transporte, implantação de projeto de irrigação, estudos de solo, 

projetos de drenagem agrícola, preparo de solo, estudos pedológicos, dentre outros. 

Isso feito a partir da estruturação de todos os Projetos de Reassentamento, incluindo 

o Projeto Caraíbas. 

Como o habitus é “condição” e “condicionante” do jogo dentro do campo de 

relações, esse agente desenvolvia seu habitus de acordo as “condições” existentes 

na estrutura estruturante de seu trabalho, que era influenciado pela rede de relações 

hierarquizada verticalmente e respectivamente entre Banco Mundial, Governo 

Federal e CHESF.  

De forma também “condicionada” na estrutura estruturante, existia a relação 

verticalmente hierarquizada entre CHESF, reassentados e Instituições que 

trabalhavam pelos direitos dos reassentados, pois o habitus da CHESF também era 

influenciado pela relação entre esses agentes antes, durante e depois da migração, 

e teve que aprender como fazer fazendo e assim veio a estrutura estruturada. 

Lembrando que a relação “condição e condicionante” não necessariamente está 

disposta dessa maneira, o inverso também é verdadeiro, pois, assim, as teorias de 

Bourdieu explicam, nada é fixo e numa única direção delimitada. 

Embora, em alguns momentos das relações entre CHESF e esses últimos 

agentes a horizontalidade tenha aparecido, a exemplo do acordo firmado em 1986, 

no período das lutas, que ocorreu por pressão e mudança expressiva na posição 

dos reassentados e Pólo Sindical, pode-se dizer que as relações predominantes da 

CHESF são verticais, tanto da CHESF para o Banco Mundial, quando da Chesf para 

os reassentados.  

É preciso manter certo cuidado quanto ao trato das relações verticalizadas, 

pois a CHESF, de acordo Entrevistado F, extrapolou em alguns julgamentos e 

algumas ações, dentro de uma posição de destaque devido ao seu poder trazido 

pelo capital mais desenvolvido, dizendo que “Alguém da CHESF ofereceu empresa 

privada para Fulgêncio e ele disse: vocês dariam aos meus irmãos de luta também?” 

Isso reflete no poder de barganhar de acordo seu interesse individual orientado pelo 

capital social de relação vertical. Outra entrevistada afirmou que: 
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Em reunião da CHESF em Paulo Afonso, faziam o diagnóstico de como 
está a situação de cada Projeto. Quando foi discutir sobre o Projeto 
Fulgêncio o representante da Chesf disse que ia discutir individualmente 
porque lá só tinha bandido e ladrão (Entrevistada B) 

. 

Com esse agente é possível traçar de forma clara a posição alcançada e 

mantida durante todo o processo do reassentamento na relação de poder construído 

nos campos que esse agente transitou, pois, com o capital social bem delineado, 

não construído através da confiança e reciprocidade, mas pela imposição, a CHESF 

pôs em prática a disposição do seu habitus.  

É importante ressaltar que, mesmo alcançando uma posição de destaque no 

campo de relações devido seu capital social, a CHESF era submissa 

hierarquicamente e financeiramente ao Governo Federal e de toda forma, a 

disposição de seu habitus também dependeu dos momentos políticos e econômicos 

do país. Segundo depoimento de um entrevistado, afirmou-se que o serviço 

prestado no Projeto Fulgêncio/PE passou “três anos paralisados antes de 95, na 

gestão Collor” (Entrevistado E). 

Dentre as atividades desenvolvidas, a CHESF instrumentalizou e implantou a 

Barragem e articulou todas as demandas anteriores e posteriores ao 

reassentamento, sendo até hoje questionada, inclusive pelo Ministério Público em 

audiência pública ocorrida no dia 12 de dezembro de 2018, sobre as pendências que 

já chegam há mais de trinta anos, considerando a data do Acordo de 1986. O 

impasse se estende entre a CHESF e CODEVASF, um jogando a responsabilidade 

no outro e dificultando o delineamento dos papeis de cada um na atualidade, 

importante principalmente para a cobrança que deve ser feita ao órgão certo de 

acordo cada atribuição.  

A CHESF afirmou em entrevista que sua ligação atual com os Projetos de 

Reassentamento é apenas com a operação e manutenção das ETA’s – Estações de 

Tratamento de água que vai para as casas, através de empresa Terceirizada.  

 

5.2.1.3.2 Codevasf 

 

A CODEVASF foi o órgão responsável pela implantação técnica do projeto 

com recursos advindos da CHESF. A gestão nesse contexto sempre foi 
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verticalizada, sendo de subordinação em relação à CHESF e de administração em 

relação às empresas licitadas pela CODEVASF. 

Através de convênio, que ocorreu desde o início do projeto de 

reassentamento, foram contratados os serviços de ATER – Assistência Técnica em 

Extensão Rural, de operação e manutenção dos projetos pelo acompanhamento de 

conclusão e recebimento de obras de lotes agrícolas, de calagem, que é a aplicação 

de calcário nos lotes, de acompanhamento do desmatamento, fiscalização das 

empresas de treinamento dos reassentados, fiscalização das empresas de operação 

e manutenção de fornecimento de água aos lotes, dentre outros, portanto o papel da 

CODEVASF foi de contratação e acompanhamento desses serviços. 

O habitus e o capital desse agente são semelhantes ao da CHESF, inclusive 

nas redes de relações e de poder com hierarquias verticalizadas e das influências 

dos profissionais envolvidos. A trajetória social da CHESF e da CODEVASF foi 

construída a partir da incorporação inconsciente do habitus estrutural e estruturante, 

que dispôs de relações de poder hierárquico predominantemente vertical, posições 

consideráveis delimitadas pelo capital social imposto perante seu poder na grande 

rede de relações e posicionamento por serem órgãos governamentais. 

Uma diferença é que a CODEVASF entra em cena, de fato, no jogo desses 

campos da história do Sistema Itaparica apenas após o acordo de 1986, portanto, no 

período da implantação dos projetos agrícolas. Outra diferença é que o 

relacionamento entre CODEVASF e reassentados até o momento em que atuava 

sempre foi tranquilo, confirmado por todos os entrevistados desse órgão, portanto, a 

relação horizontalizada funcionou bem entre esses agentes. 

O Entrevistado E, falou o seguinte:  

Hoje, nesta data, neste dia, ainda está para se resolver o papel da 

CODESVAS em Itaparica. [...]. Em 2013 houve interferência do tribunal de 

contas e do governo federal e achou por bem encerrar o convênio entre 

CHEFS e CODEVASF. Ficaram até maio/2017. De maio pra cá estão sem 

nenhum vínculo com os projetos. Fizeram licitação para retomar as 

atividades de operação e manutenção das águas para os lotes, mas não há 

nada definido. Depois deve transferir para a autogestão do Distrito que já foi 

criado no Projeto Fulgêncio. 

 

Esse impasse está prejudicando muito o Projeto Fulgêncio, pois atualmente 

vivenciam-se várias problemáticas na gestão da água que era atribuição da 

CODEVASF. 
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5.2.1.4 Ribeirinhos a reassentados e os não reassentados 

 

5.2.1.4.1 Ribeirinhos a Reassentados 

 

Os Ribeirinhos são os agentes moradores da beira do Rio São Francisco, 

atingidos pela Barragem e posteriores reassentados do Sistema Itaparica. Assim 

como mostrado no perfil disposto no item 5.1, eram famílias pobres que trabalhavam 

como meeiros, na sua grande maioria e que formaram o corpo social que lutou pelo 

direito ao reassentamento juntamente a Fulgêncio, também ribeirinho. 

De acordo perfil levantado é possível referenciar seu habitus formado a partir 

de seus locais físicos de nascimento, convivência, entre grupos frequentados, como 

igrejas, e pessoas/personalidades com quem, de alguma forma, conviveram, 

instigaram ou admiraram no campo ribeirinho.  

Suas preferências e práticas foram moldadas a partir da constituição desse 

habitus, num campo que viu a luta e a vontade por dias melhores serem desenhadas 

ao longo da história da construção da Barragem, em meio a rumores sobre a 

Barragem de Sobradinho, à reuniões, à paralisações, ocupações e desocupações ao 

longo de mais de 10 anos, entre os períodos de 1976 a 1986.  

A estrutura estruturada da história de Sobradinho também deu corpo a 

estrutura estruturante que foi incorporada e refletida no habitus dos ribeirinhos. De 

acordo Entrevistada N, “havia muito receio por parte da população, muitas histórias 

verdadeiras e falsas sobre Sobradinho [...] influenciaram.”. Isso pode ter ajudado a 

mobilizar os ribeirinhos por medo de passarem pela mesma situação difícil dos 

atingidos pela construção da Barragem Sobradinho e isso, de alguma forma 

influenciou na tomada de postura dos ribeirinhos naquela época, entrando de corpo 

e alma nas lutas e negociações pelo reassentamento. 

É preciso comentar que Fulgêncio e o Pólo Sindical foram agentes que se 

uniram com as comunidades dos ribeirinhos nesse processo e assim, pode-se 

afirmar que esses agentes formaram uma rede de relações ampliada e fortificada e 

que assim frutificou em ações e conquistas, inclusive a conquista de posições fortes 

nas relações de poder entre os interesses CHESF - Ribeirinhos.  

Essa posição de destaque no período das lutas veio com o acúmulo de capital 

social durante o período já citado. Os ribeirinhos conquistaram através de seus 

agentes mais influenciadores, dentre eles, Fulgêncio, mas pensando enquanto 

grupo, o poder de influência pelo respeito, consideração foram reproduzidos pelos 
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laços de reciprocidade, confiança e identificação entre aquele grupo, que não foi, 

nesse caso, por imposição. Aqui se configura uma estrutura hierárquica 

horizontalizada, pois, todos tinham direito de ser informados de todo o processo, 

ouvidos e protegidos uns pelos outros. 

O poder desses agentes, enquanto grupo, acumulado pelo capital social ficou 

tão forte que, após a mobilização de mais ou menos mil ribeirinhos e ajuda da CUT, 

CPT, alguns políticos da região, Sindicatos e Pólo Sindical, conseguiram paralisar as 

obras da barragem por seis dias e com isso a barganha da negociação, na qual se 

deram as assinaturas do “Acordo de 1986”, garantindo o planejamento do Projeto de 

Reassentamento, posteriormente executado.  

 A migração das famílias ribeirinhas para o Projeto de Reassentamento 

Caraíbas configurou a formatação de um novo campo a ser desbravado e 

incorporado, o qual disporia as novas práticas naquele novo campo e acumulariam 

novos habitus aos seus moradores, a partir dali, podendo ser chamados de 

Reassentados.  

 Esses agentes, nos primeiros 10 anos de morada nas novas terras ainda 

continuaram a luta, pois muitas propostas do acordo ainda não haviam sido 

realizadas. As reivindicações e algumas conquistas, ainda com a presença marcante 

de Fulgêncio, morador desse Projeto e apoiado pelas outras Instituições já citadas, 

continuaram existindo.  

Janowiski (2014, p. 02) descreve que “o habitus é durável, mas sujeito a 

mudanças a partir de influências que o transformam ou se sobrepõem a ele agindo 

na sua estrutura estruturante e redirecionando-a”. Comparando as práticas sociais 

dos ribeirinhos com as dos reassentados, as influências eram bem parecidas, com a 

diferença da incorporação de novos habitus, trazidos pelo novo campo e os novos 

agentes e seus capitais, que começaram a mudar e tomar formas e posições 

maiores naquele cenário.  

Alguns papeis continuaram os mesmos, mas incorporaram outros, a exemplo 

de formação de grupos de lideranças em cada agrovila, associações, sindicato, 

grupo de mulheres e grupo de jovens pelas necessidades surgidas no novo 

ambiente e pela incorporação de novos habitus. O capital social ainda era 

consistente e o poder de organização e articulação dos reassentados era bem 

aparente nessa época.  
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Após a morte de Fulgêncio e o início dos trabalhos em cima do sistema de 

irrigação, depois de 10 anos de reassentamento, os reassentados do Projeto 

Caraíbas passaram a ser conhecidos como reassentados do Projeto Fulgêncio. 

Os papéis, Instituições apoiadoras, habitus e capitais tomaram novas 

conformações, a partir das mudanças de posições e relações de poder entre 

agentes envolvidos nesse processo e os novos agentes que surgiram naquele novo 

campo de relações, dentre eles os próprios reassentados e seus filhos, policiais, os 

plantadores da cannabis, que eram agricultores familiares não convencionais, que 

passaram a agricultores patronais e os novos moradores não reassentados, 

influenciados e influenciadores de todo esse processo de mudança. 

 

5.2.1.4.2 Não reassentados 

 

Os agentes não reassentados surgiram timidamente no cenário do Projeto 

Caraíbas e depois de forma mais acentuada no Projeto já conhecido com o nome de 

Fulgêncio. Houve uma nova tipificação de moradores na comunidade. Esses vieram 

de variadas partes e aproveitaram a disposição de alguns reassentados a prática de 

venda de seus lotes e compraram, outros foram trabalhar como meeiros, outros 

arrendaram e outros trabalham como diaristas. 

Alguns poucos agentes não reassentados, hoje, possuem grandes extensões 

de terras e produzem frutas que trazem maiores valores agregados, vendendo para 

o mercado interno. Conseguiram acumular capital econômico e assim realizar outros 

empreendimentos, tais como postos de combustíveis, grandes máquinas agrícolas e 

grandes supermercados. 

O habitus trazido por esses agentes foi refletido, juntaram-se com os novos 

habitus adquiridos e acumulados nesse novo campo, assim representando o 

aproveitamento das terras para plantações em grandes extensões, dispondo uma 

prática diferenciada dos reassentados, e a proposição, visão e implementação de 

outros negócios. 

Com isso, pode-se afirmar que o capital acumulado e que se destacou nesses 

agentes que empreenderam foi o econômico e até certo ponto, o capital social, pois, 

a partir do econômico, passaram a ter posições maiores naquele campo, 

aumentando suas redes de relações e influenciando nas decisões em relação a 

ações que, por ventura, pudessem prejudicá-los ou auxiliá-los. Um exemplo disso é, 
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por sua produção ser de qualidade e de considerável montante, os compradores 

preferem comprar suas frutas em detrimento de outros pequenos produtores com 

produções fracas e vendendo de forma estratificada. 

Existe aí uma competição de ideias e práticas, pois um entrevistado não 

reassentado acusou os reassentados de não terem coragem de trabalhar e de 

estarem acostumados a viver do que o governo dá e de formas ilícitas. Outro 

entrevistado não reassentado disse que “Se envolveram com as coisas erradas 

porque não pensam em crescer”. (Entrevistado G). 

Nesse cenário há de se considerar o habitus adquirido e os capitais 

desenvolvidos de cada agente, reassentados e não reassentados, antes e durante a 

convivência nesses campos, o que condiz com práticas diferenciadas. As lutas por 

posições melhores nas relações de poder no campo, o qual os dois estão inseridos, 

se concretizam com a impossibilidade de competição igualitária, devido às 

condições e predisposições de cada um e ao habitus anterior dos dois, perpetuando 

as questões de desigualdades sociais que tanto Bourdieu pregou.  

Atualmente, os não reassentados empreendedores já disputam posição com 

os plantadores da cannabis no que diz respeito, principalmente a água. Esses 

primeiros conseguiram acumular capital financeiro considerável para impor vontades 

através de sua representatividade financeira local, pois, com a problemática da água 

existente, exigem liberação e proíbem o corte para não serem prejudicados nas suas 

plantações. São considerados e de certa forma, obedecidos, perfazendo aí o poder 

do seu capital social que está sendo desenvolvido.   

 

5.2.1.5 Plantadores da cannabis: da agricultura familiar a patronal 

 

Aos plantadores da cannabis será dada a explanação conforme os 

depoimentos tímidos e às vezes preocupados, dados pelos poucos que aceitaram 

falar sobre esses agentes e pela observação das expressões corporais, até mesmo 

o medo demonstrado na entrevista. Esses agentes apontaram um direcionamento 

para elementos polêmicos na formação da comunidade Fulgêncio referentes às 

relações de poder e as posições ocupadas por esses dentro do campo das relações 

sociais local. 

A plantação da cannabis, popular maconha, que, conforme se documentam 

nos referenciais bibliográficos pesquisados, foi considerada uma alternativa de 
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sobrevivência para alguns reassentados e filhos destes nos primeiros 10 anos de 

instalação das famílias no Projeto Caraíbas/PE. Porém, os estudos atuais trouxeram 

outras nuances para os motivos dessa produção, apesar da maioria dos 

entrevistados considerar a forma de sobrevivência um motivo definidor dessa 

escolha. 

Dentre esses agentes estavam ou estão alguns reassentados, filhos de 

reassentados, representando a grande maioria e poucos não reassentados. O 

motivo dos filhos dos reassentados representarem a maioria está assentado, de 

acordo todas as formas de pesquisa, nos anos que passaram sem terra para 

trabalhar, sendo que, 70% dos lotes eram de três equitáries e muitos reassentados 

já tinham muitos filhos adolescentes e pouca terra; também na ociosidade deles e na 

forma rápida para ganhar muito dinheiro, considerando o valor da VMT, que era 

destinado apenas para alimentação.  

De acordo um entrevistado, “A opção era depender dos pais. Emprego não 

tinha, os jovens não tiveram opção aí veio a embriaguez, outros se jogaram no vício 

das drogas [...] mas não tinham opção nenhuma.” (Entrevistado A). 

Outros motivos mais gerais foram apontados, independente de influenciar 

jovens ou velhos, tais como, morar numa região conhecida como Polígono da 

Maconha, que já desenvolvia o plantio; nas influências dos moradores de fazendas 

vizinhas que já plantavam; na perpetuação de um hábito vindo de sua terra de 

origem e isso influenciou nas plantações e nos problemas com a violência, pois 

alguns já chegaram com rixas antigas;  

Ainda sobre os motivos, havia presença de grandes espaços físicos entre as 

agrovilas e lotes, o que deixava margem para a plantação nesses locais e por 

estarem instalados na caatinga, local de difícil acesso no início, abriu-se espaço 

para manifestação de diversas violências, tais como mortes, atentados, roubos, 

aliciamento de menores para o tráfico, violência contra mulher, contendas pelo uso 

da água e por terra. 

Alguns entrevistados apontaram outros motivos para o surgimento desse 

agente na comunidade: 

Questão dos conflitos por terra com aval do Estado. Domínio das áreas de 
sequeiro pelos que impunham respeito, foi culpa da CHESF e CODEVASF 
que não delimitou as áreas, muita coisa que aconteceu foi descaso do 
Estado. Às vezes se viam obrigadas a usar da própria força e demarcar a 
área. (Entrevistada D). 
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10 anos sem irrigação trouxe muito prejuízo social. Isso trouxe desequilíbrio 
para as famílias. Se o Estado não cria políticas sócio-educativas o jovem 
busca a criminalidade. O governo influenciou nas perdas sociais. 
(Entrevistado F). 

 

Esses motivos podem, de certa forma, explicar o habitus trazido, acumulado e 

repercutido nesses campos de relações que se formou na comunidade. Os capitais 

desses agentes os fizeram galgar as mais altas posições na disputa de poder, 

trazendo uma competição pelo poder local, chegando a parear sua posição com a 

de Fulgêncio e acirrar essa disputa pela influência para ganhos dos benefícios 

trazidos por essa, sejam eles, reconhecimento, ganhos econômicos, entre outros.  

O capital econômico foi ganho com as plantações e por si só, já elevou a 

posição hierárquica desse agente dentro do campo nos primeiros 10 anos. Esse 

capital econômico fez com que o capital social se perpetuasse, pois a sua influência 

cresceu nos diversos meios e as suas redes de relações aumentaram em tamanho e 

complexidade.  

Registrando que esse capital social foi conseguido pelas relações de 

reciprocidade e identidade entre os vários plantadores na época, mas sem a relação 

de confiança que esse capital traz, confirmado em maior escala pelo medo que 

esses impunham aos demais moradores, que não deixava de influenciar em suas 

conquistas, pois ninguém tinha coragem de interferir nessas relações e havia a 

obediência às suas vontades e regras criadas nesse campo.  

Depois de um tempo, a plantação da cannabis, que tinha característica de 

agricultura familiar7, servindo apenas para sobrevivência, passou a ter moldes da 

agricultura patronal8. Essa mudança veio com a fortificação do poder desses 

agentes e com a intensificação da plantação para comercialização fora da região.  

Segundo referenciais bibliográficos pesquisados, a relação de poder dentro 

do campo dos primeiros 10 anos da comunidade, envolvida nessa conjuntura de 

relações e disputas pelo poder, causou muitos embates entre os agentes com maior 

expressão devido aos capitais acumulados. 

___________________ 

7 Agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não 

familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva 
agropecuária é a principal fonte geradora de renda. 
8 O modelo de agricultura patronal é o modelo de agricultura que se opõe diretamente ao modelo de 
agricultura familiar. [...] ela está completamente voltada para o lucro e para a produção, gerando 
venda de seus produtos. 
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Houve diversas denúncias sobre essas práticas na região, efervescendo as 

relações num ambiente já funcionando pelo habitus dos plantadores da cannabis e 

as consequências trazidas por ele.  

De acordo Janowiski (2014, p. 03) “um indivíduo que não tem as 

características ou não consegue adaptar o habitus para o convívio em grupo será 

excluído do campo por não possuir pertencimento a ele.” Diante dessa afirmação, 

pessoas foram embora nesse período por medo de morar na região e por ameaça 

recebida, outras foram assassinadas e a maioria que permaneceu passou a viver 

uma “vida paralela”, ou seja, sabia de tudo que acontecia, mas não se envolvia, não 

estava em rodas desse tipo de conversa, sabia, e muitas vezes, vivia a violência, 

mas não fazia denúncia, tampouco esboçava qualquer tipo de reação. Essa última 

característica levantada se fez mais presente após os 10 anos, confirmada após a 

saída da maior liderança que esse campo já teve, Fulgêncio.  

Após os 10 anos o sistema de irrigação começou a ser implantado, 

começaram a agricultura convencional de irrigação em suas terras, houve uma certa 

liberdade econômica, mesmo após a VMT ter sido cortada, famílias já tinham 

desmatado áreas de sequeiro para plantar também, os próprios plantadores da 

cannabis começaram a disputar posições entre si, virando inimigos, enfraquecendo  

a Instituição informal já bem consolidada com o capital social construído entre eles.  

A polícia foi um agente definidor do enfrentamento direto contra as plantações 

da cannabis na região e o desfacelamento da Instituição, portanto, fazendo com que 

alguns dos agentes P.C principais fossem presos, saindo do campo. Isso influenciou 

diretamente nos capitais e nas mudanças das posições desses, dentro daquele 

campo de relações pós os 10 anos.  

O capital econômico sobressalente diminuiu sua expressão de certa forma, 

mas o capital simbólico entrou em cena pela perpetuação da violência simbólica, 

expressa pela violência velada, revelada conforme descrita no início desse 

subtópico. Esse capital se tornou tão forte ao ponto desses agentes estarem presos 

e ainda assim influenciarem em decisões cotidianas nas agrovilas em relação a 

diversos assuntos, esses não externados pelos entrevistados, por medo. 

Medeiros (2011, p. 288) explica que “O vocabulário de dominação está repleto 

de metáforas corporais, sendo que a submissão está inscrita nas posturas, na 

maneira como se curva o corpo e nos automatismos do cérebro.” Das metáforas 

corporais ocorridas nas entrevistas houve a inquietação, mudança de olhar, 
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observação se alguém estava escutando, fala em tom muito baixo; outros 

gaguejavam nesse tema ou mudavam bruscamente de assunto em partes que 

poderiam ter tom de acusação, denúncia ou se achassem delicado falar sobre algo 

relacionado. As memórias de um grupo dizem muito sobre ele. Pollak, (1989, p. 04) 

já afirmava que: 

Em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor a todos 
aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas, que 
compartilham essa mesma lembrança "comprometedora", preferem, elas 
também, guardar silêncio. 

 

A violência simbólica legitima as estruturas sociais, tornando algo que é 

considerado arbitrário e ilegal como natural, perfazendo o interesse individual ou 

grupal num determinado campo e habitus estruturado e estruturante, desenvolvido 

nele.  

Thiry-Cherques (2001, p. 30) afirma que para Bourdieu, “[...] a dominação se 

exerce sempre mediante violência, seja ela bruta ou simbólica (Dollé, 1998:32), seja 

mediante coação física[...], seja através da coação espiritual, sobre as consciências.” 

Essa citação resume bem o movimento do habitus dos moradores do Fulgêncio 

dentro dos campos, entre os primeiros 10 anos e depois disso, pois, em primeiro 

momento houve a violência física em maior expressão e depois a violência simbólica 

esteve e continua muito aparente, uma não anulando definitivamente a outra. 

 

5.2.1.6 Mulheres e jovens 

 

5.2.1.6.1 Mulheres 
 

 O papel da mulher dentro da conjuntura de formação dessa comunidade teve 

momentos mais expressivos e outros não. Por terem vindo das mesmas regiões 

ribeirinhas dos homens, o perfil levantado, conforme disposto anteriormente, 

retratou, a partir das mulheres entrevistadas, que essas vieram da beira do rio, eram 

agricultoras, trabalhavam conforme os maridos trabalhavam e não tinham muita 

expressão diante deles, tradicionalmente nordestinos, da roça e na maioria das 

vezes machistas.  

No período das lutas algumas mulheres relataram que se envolveram na 

parada da obra, nas reuniões, inclusive, uma foi para Brasília/DF com Fulgêncio. 
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Seu habitus nesse campo foi delimitado pela relação de dominação masculina, mas 

com um despontar para a busca de mais autonomia.  

Após o reassentamento, nos primeiros 10 anos, a expressão das mulheres foi 

bem maior, tanto que levou algumas a sofrerem determinadas violências de seus 

maridos e de outros homens, devido estarem mais a vontade para participar das 

questões sobre as problemáticas da comunidade e para falar sobre. Em relação aos 

papeis assumidos nesse período, a mulher participou ativamente do Sindicato de 

trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE, chegando a uma média de 

100 mulheres, contabilizando todos os anos.  

Foram criados também 17 grupos de mulheres, formando assim a Associação 

Arte e União, contendo em média 30 mulheres, durante aproximadamente cinco 

anos. Elas faziam arte com palha de banana e confeccionavam doces. Também 

aprenderam a fazer sabão caseiro, pão caseiro e sobre o uso e descarte correto do 

óleo de cozinha, entre outras questões ambientais. Tiveram cursos sobre saúde 

feminina e direitos da mulher. Viajaram para cidades vizinhas pedindo contribuição 

para suas causas. De acordo a Entrevistada H, “O grupo de mulheres feito no 

Projeto ajudou no desabafo, no conforto de várias situações”.  

Apesar desse protagonismo das mulheres nesse período e de outras 

externalidades do habitus estruturado e estruturante de alguns agentes nesse 

campo, violências foram sofridas pelas mulheres e os causadores foram os próprios 

maridos e alguns dos plantadores da cannabis. De acordo Entrevistado A, o 

“Alcoolismo incentiva esse comportamento contra as mulheres”. Conforme 

Entrevistada D: 

 
Violência de gênero contra a mulher se naturalizou muito, do homem ter 
duas, três mulheres, violência entre elas. Os filhos sabem, crescem sem 
relação, mas um sabendo da relação um do outro, é muito forte e natural a 
bigamia. No entanto, quando uma mulher se revela de alguma forma vem a 
questão da violência. 

 

Existiu também outras formas de violência que foram relatadas, tais como 

beliscões, mulheres obrigadas a namorar com pessoas que nunca viram, outras 

eram levadas para locais ermos para serem estupradas e depois eram devolvidas 

para suas famílias ou largadas nas estradas, mulheres assassinadas por ciúme dos 

maridos e submissas aos namorados machistas. 

Após os 10 primeiros anos o movimento foi desorganizando, as mulheres 

desistindo de participar dos grupos de forma ativa como antes e ficando com medo, 
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retomando o habitus refletido na vida ribeirinha. Entrevistada H afirmou que “A 

mulher no Projeto não tem segurança. O histórico do Projeto fez a mulher ficar com 

medo.” 

Quando perguntados sobre a participação da mulher na prática da cannabis, 

aqueles que quiseram responder afirmaram categoricamente que nunca souberam 

de nenhuma mulher envolvida com essa plantação, mas uma resposta foi 

relacionada ao envolvimento delas no tráfico, sem maiores detalhes, possivelmente 

pelo motivo delicado do assunto. 

Nessa trajetória social formada no trânsito entre esses campos, foram 

dispostas as práticas sociais moldadas pelos capitais acumulados e refletidos em 

cada campo de relação, ora sem aparente capital expressivo, ora com o capital 

social extensivo e depois voltando à maior inexpressividade nesse último campo. 

A maioria das mulheres foi impactada pelo capital simbólico exercido pela 

tradição machista e pelo habitus desenvolvido e externado na formação do Projeto 

Fulgêncio, estruturado, nesse caso, pela violência e esse delimitou as relações de 

poder dentro dos campos. Aparece claramente a desenvoltura das estruturas 

estruturantes e das estruturadas na formação dos habitus dessas mulheres, o que 

refletiu nas disposições dos campos frequentados e no papel delas enquanto 

protagonistas. 

 

5.2.1.6.2 Jovens  

 

 A trajetória social dos jovens pode ser considerada nesse cenário, 

começando no campo dos primeiros 10 anos, pois, como mostraram os dados do 

perfil dos entrevistados, a média de idade deles está de acordo com a idade do 

Projeto Fulgêncio. Conforme já relatado, seu habitus foi disposto nas conjunturas 

das vivências e relações de poder antes e depois de Fulgêncio como agente, com a 

presença e influência dos plantadores da cannabis e pela dinâmica imposta pelas 

dificuldades financeiras e falta de ocupação/trabalho, consequências da demora de 

estruturação dos lotes para trabalhar na irrigação. 

Nos primeiros 10 anos alguns jovens foram trabalhar na roça com os pais, 

mas um bom contingente não trabalhou por muitos anos, (montante esse difícil de 

calcular devido às dificuldades de informações relativas a assuntos que envolvem os 

plantadores da cannabis) ficaram ociosos e envolveram-se nas plantações de 
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maconha, em roubos, com bebidas, aliciamento para o tráfico, com consumo e 

tráfico de drogas. O Entrevistado C disse que: 

 

[...] a roça de chuva não dava lucro, apareceram novas coisas como farras e 
eles foram crescendo, caindo nas farras, na bebedeira e alguns mais velhos 
apoiavam, isso acabou com o interesse dos jovens no pesado e a cabeça 
mudou, não tem calmante melhor que dinheiro. 

 

Outro contingente de jovens trabalhou com os pais, estudaram na região, 

outros foram estudar fora, alguns voltaram e outros não. Nos primeiros dez anos 

também foram mais presentes os grupos de jovens formados na maioria das 

agrovilas da comunidade. A média de integrantes por grupo era de 15 jovens. 

Faziam viagens, reuniões, palestras sobre os assuntos da comunidade, e no caso 

desses grupos, a ligação com a Igreja era definidora da formação e orientação 

deles.  

Em relação à presença dos jovens no Sindicato sempre foi pouco 

representativa, até a atualidade, somando uma média de 7 participantes no total.  

 Após os 10 anos os motivos apontados para alguns jovens se envolverem no 

plantio foi “forma de luxo e não de sobrevivência. Muitos queriam carro e moto e 

continuaram buscando a plantação. O jovem de hoje está interessado em droga, 

celular [...]” (Entrevistado C). Embora essas informações justifiquem a mudança de 

motivos da prática, a maioria dos entrevistados afirma que a vinda da irrigação 

diminuiu a prática pelos jovens em mais de 50%.  

Os capitais acumulados pelos jovens nos campos transitados foram 

inicialmente o financeiro, para aqueles que se envolveram nas plantações da 

cannabis, galgando outras posições para aqueles que ainda continuaram, como o 

social e o simbólico, a partir do momento em que eles se tornaram agricultores 

patronais. 

 Um dado inusitado que surgiu foi o de que o perfil das mulheres jovens é 

totalmente diferente das mulheres ribeirinhas, pois, das que permaneceram lá, a 

maioria não se tornou agricultora, mas sim donas de casa e professoras, e muitas se 

deixam dominar pelos namorados, com uma visão precária do empoderamento 

feminino. De acordo a Entrevistada B: 

 
As mais velhas participam mais do que as jovens, mas as mais novas 
deixam-se dominar pelo namorado, pelo marido. Muitas jovens se envolvem 
no sindicato atrás do salário maternidade. Deveria ainda ter grupos para 
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elas conhecerem também outras coisas, mas acho as mulheres 
acomodadas. As causas são a televisão, comodismo, falta de 
conhecimento, maridos, machismo, comparado com o sul. [...]. Até hoje são 
descriminadas pelo homem. 

 
 

O perfil da jovem é bem diferente do jovem, mais ambos mostram a disrupção 

com as práticas tradicionais dos pais, sendo moldadas pelo habitus incorporado na 

estrutura estruturante dos campos onde transitaram e da estrutura estruturada que 

reproduziram. É difícil dizer o capital acumulado pelas jovens sendo que, sua 

trajetória social no Fulgêncio não alcançou nenhuma posição hierarquicamente 

destacada, diferentemente das mulheres mais velhas.  

Outro dado que se torna intrigante é que, no dia em que Fulgêncio foi 

assassinado, ele e sua equipe estavam organizando uma viagem com muitos 

jovens, em 1997, para uma excursão no intuito de mostrar os acampamentos que os 

pais frequentaram nas lutas, os locais que foram inundados, as conquistas de até 

então, entre outros, ou seja, a história de luta, pois, tudo ficaria para os filhos 

cuidarem e cobrarem no futuro.  

Essa interrupção, sendo aqui mera suposição, pode ter mudado 

drasticamente as questões de empoderamento dos jovens e de suas trajetórias 

sociais, sendo a partir disso, moldadas pelo medo, pelo aliciamento, pelo 

desconhecimento da história do Projeto, dentre outros motivos que poderiam ser 

supostos. 

Diante de tanta desarticulação já tratada nesse trabalho, uma luz diferente 

surgiu apenas ao final da pesquisa em relação aos jovens do Fulgêncio na 

atualidade, justificado pelo desconhecimento da população em relação a um grupo 

que surgiu faz pouco tempo, mas que vem na tentativa de mobilização futura. A 

seguir, uma foto mostra os componentes desse grupo, reunidos para a segunda 

reunião oficial no primeiro semestre de 2019. 
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Figura 06 – Jovens do Projeto Fulgêncio 

 

                                                 Fonte: Própria autora (2019) 

 

Um grupo de cinco jovens, todos homens, se reúnem há alguns meses para 

falar sobre formas diferentes de buscar soluções para as questões gerais do Projeto. 

Existe um conselheiro externo que os orienta sem se reunir sempre nos encontros. A 

média de idade deles é de 25 anos, alguns são casados, um é professor e os outros 

são agricultores. 

O despertar para falar desse grupo foi após participação em uma das 

reuniões como observadora. O discurso é todo voltado para mudança de postura 

comportamental e política, de buscar mais mobilização e apoio da população de lá, 

principalmente dos jovens, de não aceitar desmandos ou troca de favores, de 

conseguir apoio, um deles se propõe a trabalhar de graça, dentre outras ideias 

nesse sentido.  

O problema é que o conhecimento sobre política, eleição, funcionamento do 

sistema político atual parece ser ainda insuficiente, e, principalmente, a ocultação 

nas conversas sobre a barreira mais importante, que seria o embate que deverá 

haver com quem está com o capital mais forte na localidade atualmente, não foi 

considerado por eles de forma efetiva, sequer citado nessa conversa.  

Existe muita vontade, brilho no olhar, muita indignação, revolta e sede de 

mudança, mas as conversas parecem ainda muito sonhadoras. Quando estavam 

tratando dos problemas do Projeto disseram, quase que por unanimidade, que o 

problema maior de lá é a saúde, sendo que vivem intensamente os problemas da 

água, questão de sobrevivência, mas isso não foi citado e foram alertados pelo 

conselheiro. 

Estão tentando lançar um deles como candidato a prefeito de Santa Maria da 

Boa Vista/PE, mas ainda não decidiram quem. As impressões que ficaram foram 

Conselheiro 
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duas: ou ainda estão despreparados como iniciantes ou tecem muita filantropia. No 

primeiro caso, a juventude, o não conhecimento da construção do Projeto Fulgêncio 

e o fervor das emoções da idade fazem com que eles queiram tudo e em pouco 

tempo, quando a realidade exige muito mais do que isso, principalmente, 

conhecimento de sua história e luta para romper com um sistema interno que foi 

instituído pelos plantadores da cannabis. 

No segundo caso, apesar de crescerem sabendo quem tem a posição de 

destaque e quem manda nesse campo o qual ajudaram a construir, falam palavras e 

fazem planos que socialmente é considerado correto e ético, na tentativa de galgar 

posição de destaque na política, que fatalmente os levará a trabalhar de acordo o 

sistema político e local que já existe, contradizendo tudo que pregam.  

Uma diferença importante para destaque é que, os jovens foram muito 

atuantes no campo do Projeto Caraíbas, mesmo assim, não por muito tempo e 

depois de mais de vinte anos, surge, mesmo que, de forma tímida, uma tentativa de 

reorganização e emancipação dos jovens na comunidade. Isso poderá reformular 

mais uma vez a trajetória social de lá. Desenvolvendo seus capitais terão 

disposições para entrar em embate com as principais forças que regem a região no 

momento, podendo mudar drasticamente o cenário atual e despontar um novo 

campo. 

 

5.3 PAPEL DA ÁGUA 

 

O Projeto Fulgêncio foi pensado, assim como os demais projetos do Sistema 

Itaparica, para produção de fruticultura irrigada, conforme padrões já existentes em 

outros Projetos de Irrigação na região Nordeste.  

O planejamento envolveu um dimensionamento (cálculo da quantidade de 

água a ser distribuída) estabelecido para os hectares dos lotes entregues no Acordo 

de 1986, e também para as quantidades de casas construídas. Não houve um 

planejamento em longo prazo para atender as demandas que surgiriam com o 

tempo, tais como, mais terras que seriam desmatadas para os filhos dos 

reassentados trabalhar, exigindo mais liberação de água para os novos lotes, mais 

casas seriam construídas devido aos filhos constituírem famílias, sendo que o 

abastecimento de água nas casas também deveria suportar essa demanda 

crescente.   
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A trajetória social do Projeto Fulgêncio durante esses mais de 30 anos foi 

impactada por diversas problemáticas e a água se tornou na atualidade o centro das 

discussões, pois, desde o início, foi protagonista e pano de fundo para a busca de 

alguns agentes por posições de poder, pelo uso da água e hoje pela sistematização 

de um Distrito de Irrigação que ficará responsável pela autogestão dessa água. 

Entrevistado K relatou sobre isso: 

 

Não tem nada haver o problema da água com a implantação do 
reassentamento. O sistema da época foi dimensionado para x equitáries 
(fez a conta certinha, tantos m cúbicos de água por segundo). Nunca mais 
fui ao Projeto, mas o que ouvi falar é que tem áreas a mais do que 
implantado pela CHESF. Tem também a empresa de operação e 
manutenção. Antes no projeto nunca faltou água, ultimamente está faltando. 
Quando tinha a empresa de manutenção e a CHESF pagava a água não 
tinha isso. Ela saiu e tem haver muito com isso. 

 

De algumas maneiras, esse entrevistado relativizou as causas das 

problemáticas da água no Fulgêncio como se a CHESF não tivesse nenhuma 

responsabilidade após a implantação do sistema, tampouco com as demandas já 

relatadas que surgiriam devido ao planejamento inicial. Abaixo há informações 

coletadas junto á CHESF sobre quais foram os critérios para a o dimensionamento 

da água nos lotes e nas casas: 

Com relação às agrovilas sabemos que os critérios para definição do 
consumo de água foram usados parâmetros urbanos e que não 
consideravam cultivos em quintais. No início havia alguns conflitos porque o 
consumo excedia o projetado. Com relação aos lotes, havia por parte da 
Chesf, preocupação com problemas futuros decorrentes de desvio de água 
para áreas excedentes de lotes e até para barreiro clandestino, tendo este 
último fato ocorrido em outro projeto do sistema Itaparica. (Entrevistada N) 

 
Em relação aos desvios de água, eles aconteceram e ainda acontecem no 

Projeto Fulgêncio, com maior impacto nos primeiros 10 anos. Os poucos 

entrevistados que falaram sobre isso disseram que, os motivos desses desvios 

seriam para aumentar a vazão da água, em lotes mais distantes, e também para 

molhação da cannabis que estava sendo cultivada em meio às plantações 

convencionais ou em locais estrategicamente escondidos. Esses desvios também 

acarretaram enxarcamento de terra em lotes de pessoas que não tinham nada haver 

com a prática ou ficavam sem abastecimento pelo mesmo motivo, causando 

contendas. 
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Outro fato curioso foi relatado pelo Entrevistado E, pois o mesmo disse que 

“Existia uma equipe que cuidava do abastecimento e combatiam os desvios. Ficava 

por isso. Sem represália, tiravam num dia e colocavam de novo no outro dia, era 

briga de gato e rato”. Essa equipe era ligada a CODEVASF, a qual chamava alguns 

agricultores envolvidos nessas questões para reuniões, mas nunca conseguiu 

combater esse problema, pois, os principais interessados não apareciam e 

mandavam representantes. Nesse caso, o capital simbólico dos agentes que faziam 

essas práticas era intimidador de outros que não tinham poder, devido ao pouco 

acúmulo de capital representativo naquele campo.  

Por si só, esse motivo foi palco para algumas problemáticas de violências 

ocorridas na comunidade, pois, os detentores do capital mais forte nessa relação 

continuavam suas práticas, independente do que ocorresse com as plantações do 

outro. Nesse caso, àquele capital social e simbólico já relatado pelos plantadores da 

cannabis predominava.  

A disposição para essas práticas perpetuou habitus que fixaram a 

desigualdade social, no tocante aos plantadores da cannabis sempre terem seus 

lotes bem irrigados, e consequentemente, produzindo com maior qualidade, 

vendendo mais e obtendo mais lucro para distanciar ainda mais a igualdade de 

oportunidade e direitos que seriam de todos, em detrimento de outros não terem 

uma gota d’água por dias. 

As problemáticas se acirraram no tocante a saída da CODEVASF da gestão 

da água que irriga os lotes. Esse sistema se constituía com a presença da CHESF 

pagando as contas de energia das bombas e a CODEVASF pagando os 

colaboradores bombeiros e vigilantes que trabalhavam de forma terceirizada e 

fazendo as manutenções periódicas. Com a saída da CODEVASF em 2017, a 

comunidade se articula de forma insipiente para fazer lograr a autogestão. De 

acordo o Entrevistado I, o Distrito de Irrigação Fulgêncio: 

[...] já foi aprovado em assembléia geral de constituição, criado o conselho 
administrativo, fiscal e aprovado o estatuto social. O Distrito Irrigado 
Fulgêncio tem o objetivo de lutar pelo interesse dos moradores da 
localidade visando o desenvolvimento da agricultura e dos agricultores, 
elaborando políticas públicas e estratégias de melhoria. O conselho 
administrativo do distrito composto de sete membros permanentes, 
associados de notória idoneidade moral, eleitos pela Assembléia Geral, com 
mandato de 4 (quatro anos), sendo permitida a reeleição dos membros 
titulares para mais 1 (um) período subseqüente... já o conselho fiscal é 
composto de 3 (três) membros efetivos e  4 (quatro) suplentes, eleitos 
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dentre os Associados com mandato de 4 (quatro anos), sendo  desses 
membros 2 (duas) mulheres e 1(um) jovem. 

 

Esse Distrito, embora já instituído legalmente, é pouco conhecido dos 

moradores, as pessoas não sabem dizer se já está aprovado, se está funcionando, 

quais suas atribuições, o que já fez pela comunidade, quem são seus 

representantes, e esse desconhecimento leva ao descrédito e desconfiança em 

relação a gestão. Poucos entrevistados conhecem um ou no máximo dois 

componentes desse Distrito, é mínima a participação do povo em reuniões ou 

mobilizações advindas desse novo agente.  

No dia 28/04/2019 houve reunião na agrovila 18 para tratar de uma bomba de 

abastecimento de água estourada na EBP 03 – Estação de Bombeamento de 

Projeto 03 e também para tratar da prestação de contas de janeiro/19 e fevereiro/19 

a comunidade. Essa EBP abastece 09 setores, correspondentes a mais da metade 

das agrovilas do Projeto. 

Precisavam arrecadar em torno de R$ 16.000 para o concerto. Nesse meio 

tempo já estavam sem água para os lotes há um dia, teria mais três dias corridos 

para arrecadação de contribuições de cada família e mais dois para concertar e 

entregar essa bomba. Pediram R$ 50,00 para quem tem 3 hectares de terra, R$ 

75,00 para quem tem 4 hectares e meio e R$ 100,00 para quem tem 6 hectares. 

Sempre que ocorrem essas solicitações há reclamações e nem todos contribuem.  

Uma disposição trazida pelo novo habitus é a desmobilização e o 

desinteresse por questões importantes para eles, como essa. A reunião começou 

com a participação de sete pessoas, aumentou para quinze e finalizou com três. 

Considerando a quantidade de famílias que precisavam dessa resolutiva, esse 

número é insuficiente, principalmente considerando que a maioria saiu depois do 

início da prestação de contas, que tentou ser realizada por um dos representantes 

do Distrito. O mesmo é representante e não soube explicar as contas para os 

moradores e esses foram saindo aos poucos. Em seguida está uma foto da referida 

reunião. 
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Figura 07 – Reunião realizada no dia 28/04/2019, na agrovila 18 

      

 

                                                                               Fonte: Própria autora (2019)  

 
O que chama atenção é a maioria não saber sobre o Distrito, mas, mesmo 

assim fazer julgamentos, tais como, “essas pessoas querem apenas pra eles [...]” 

um dos membros já investiu foi em máquina pesada para utilizar e ganhar dinheiro 

em cima disso [...]” (Entrevistado J). Isso mostra o tamanho da desorganização, 

desconfiança e desmotivação das pessoas na atualidade. 

Houve uma consolidação no imaginário coletivo de que o Projeto Fulgêncio 

nunca mais terá um líder como Fulgêncio já foi. Quem o conheceu consegue fazer 

um paralelo com os que estão tentando liderar hoje, mas a distância de atributos 

(habitus) é quilométrica e essa comparação dificulta a aceitação de formas 

diferenciadas de liderança. Os que não conheceram Fulgêncio, em sua grande 

maioria, não desenvolveram o espírito de luta, conforme já relatado acima e assim 

não se interessam por questões coletivas, mesmo que condiga com o interesse de 

todos.  

Após a saída da CODEVASF desse cenário de gestão da água para os lotes, 

as contas de energia das bombas que são altíssimas, ainda estão sendo pagas pelo 

Governo, de forma irregular, mas a manutenção das Estações de Abastecimento do 

Fulgêncio e o pagamento dos bombeiros e dos vigilantes estão sendo feitos através 

de cotas pagas pelos produtores, no valor de R$ 15,00 por hectare de cada um, 
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levantando outro problema, quase metade dos produtores não aceitam pagar essa 

taxa e esses profissionais estão trabalhando para receber em média, R$ 500,00 por 

mês.  

Os motivos para a não contribuição com essa taxa ou “ajuda de custo”, como 

eles mesmos chamam, são variados. Uns dizem que não sabem pra onde esse 

dinheiro vai, sendo que, quem está à frente da arrecadação e distribuição dos 

pagamentos e prestação de contas, que ocorre algumas vezes, é o Distrito junto 

com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE, mas 

essa ainda é uma informação desconhecida por muitos. Outros acham que, devido a 

CHESF não ter finalizado o sistema de irrigação e demais situações que constam no 

Acordo de 1986, ainda é obrigação dela pagar por esses serviços. 

Por atraso de repasse de verbas pelo Governo para pagamento das contas 

de energia, a comunidade vem sofrendo alguns episódios de falta de água, inclusive 

nas casas, pelo desligamento das bombas até o pagamento. Isso vem acontecendo 

há mais de dois anos.  

Algumas vezes e por vários dias, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santa Maria da Boa Vista/PE, junto ao Distrito Irrigado Fulgêncio já pararam o 

abastecimento de água nos lotes e nas casas para forçarem todos os produtores a 

pagar, mas o impasse ainda continua e esses acontecimentos estão acordando 

velhas questões de violência, coerção e dominação ativa. 

Os capitais estão se moldando no agente Distrito, visto que, ainda está com 

seu habitus em formação, no momento da estrutura estruturante. O Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE, o qual, por muito tempo, 

após o assassinato de Fulgêncio, não buscava, nem desenvolvia capital expressivo, 

está buscando posições melhores a partir das tentativas de resoluções dos 

problemas com a água e tentando também reavivar seu capital social. Os 

plantadores da cannabis também estão nesse jogo, disputando a permanência de 

suas posições de destaques, agora, com o capital simbólico em alta. 

Estão havendo movimentações nesse novo campo em formação, as quais 

irão delimitar novos habitus e trarão novas posições de dominação e novas práticas, 

perpetuando a formação contínua da trajetória social dessa comunidade. Os agentes 

Distrito x Sindicato estão protagonizando uma disputa de poder ainda não bem 

delimitada, pois, mesmo trabalhando juntos pra resolver os problemas da água, 
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notou-se a tentativa de impor as condições de cada um, nas propostas e objetivos 

relatados. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE tem 

disposições voltadas a ações da velha forma de trabalho dos Sindicatos, com 

negociações com o Governo e através da participação ativa da comunidade, o que 

não ocorre mais. Seus representantes querem que o Governo termine as obras de 

acordo os direitos que foram conquistados no Acordo de 1986. O Distrito Irrigado 

Fulgêncio quer funcionar, mas somente após o Governo revitalizar o sistema de 

irrigação que já está sucateado e não acredita na forma coletiva geral de 

reivindicação, mas na força de poucos representantes em busca da autogestão do 

Distrito.  

Devido a alguns fatores, as redes de relações do Distrito estão em formação e 

ainda não alcançaram a confiança necessária pelos moradores da comunidade, 

tampouco a reciprocidade necessária, talvez pelo fato do não conhecimento dos 

representantes desse órgão. A desconfiança é mais uma característica muito 

marcante na região, confirmada nas entrevistas por alguns que quiseram afirmar 

isso.  

O Sindicato tenta reavivar as velhas lutas, com as velhas motivações, embora 

seu representante, morador do Fulgêncio, seja jovem, as idéias discutidas são 

baseadas nas lutas iniciais e nesse sentido, ele desconsidera o novo habitus que 

esse órgão deveria dispor considerando um novo campo e novos agentes. O capital 

social desse órgão deveria está se reinventando na busca de cooptação dos 

moradores e de poucos jovens da comunidade que pudessem se interessar, mas a 

disputa por posição com Distrito é clara e real e isso ajuda a dispersar e estratificar 

um grupo que poderia ser formado e fortalecido. 

Considerando o que já foi descrito acima, é visível também a impressão de 

que as relações de poder são as peças chaves para o impacto no papel da água 

para subsistência e para a produtividade comercial na comunidade.  

 

5.4 ESQUEMAS DOS CAMPOS E AS POSIÇÕES DOS AGENTES 

 

Entende-se que os surgimentos e reproduções de novos campos, habitus e 

capitais não condizem a momentos cronológicos limitados, não ocorrem de forma 

linear, nem separadamente, pois as práticas sociais de Bourdieu são entrelaçadas e 
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interdependentes e “procura se colocar para além de modelos existentes e da 

rigidez de qualquer modelo explicativo da vida social.” (Thity-Cherques, 2006, p. 30). 

Considerando isso, mas tentando estabelecer uma forma mais didática de 

explicação para melhor entendimento do conteúdo aqui disposto, foram desenhadas 

estruturas representativas, fazendo referências a certos momentos, dentro de um 

intervalo não necessariamente específico de tempo, mas considerados mais 

expressivos, de cada campo destrinchado, que serão, (campo1) das lutas, (campo 

2) dos primeiros 10 anos após a migração e (campo 3) pós instalação do sistema de 

irrigação no Projeto Fulgêncio.  

Serão distribuídos os agentes dentro de cada campo para demonstrar como 

as posições deles mudaram entre esses campos a partir das disposições dos 

diversos habitus e capitais acumulados e percebidos através das movimentações. 

Abaixo está disposta uma tabela com uma legenda que mostra os nomes e 

abreviaturas, os quais identificam os agentes mais representativos que participaram 

ou ainda participam de forma decisiva na formação da trajetória social da 

comunidade.  

 
Tabela 01 - Agentes mais representativos  

AGENTES 

- CODEVASF: CO 

- CHESF: CH 

- CPT 

- MAB 

- Distrito Irrigado Fulgêncio: D 

- Fulgêncio Manoel da Silva: F 

- Jovens homens: J. H 

- Jovens mulheres: J. MUL 

- Mulheres reassentadas: M. REA 

- Mulheres ribeirinhas: M. RIB 

- Não Reassentados Empreendedores: N.R.E 

- Plantadores da cannabis: P.C 

- Pólo Sindical: PÓLO 

- Homens Reassentados: REA 

- Ribeirinhos: RIB 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco e Bahia: S 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista: S.S.M 
FONTE: Própria autora (2019) 
 

Esses agentes, entre Instituições e pessoas físicas, cada um a sua maneira, 

foram cruciais em todo entrelaçar dessa história, fazendo acontecer às mobilizações, 
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a migração e o reassentamento, ou seja, executaram ou executam as ações para 

dar corpo a estrutura estruturante e a estrutura estruturada com as suas práticas 

sociais. 

A tabela a seguir descreve símbolos que foram criados nesse trabalho para 

referenciar os conceitos de Bourdieu. 

 
     Tabela 02 - Símbolos que referenciam os conceitos de Bourdieu  

 
       FONTE: Própria autora (2019) 

 

Não esgotando todos os conceitos pertencentes à Bourdieu, esses símbolos 

reúnem alguns termos do autor que foram explicitados nesse trabalho. Além de 

referenciar os conceitos de Bourdieu essa elaboração teve o intuito de possibilitar a 

explicação mais didática das estruturas que serão demonstradas mais a frente, com 

os três campos que foram identificados, podendo facilitar o entendimento visual das 

estruturas que mostram as posições dos agentes e seus capitais acumulados ao 

longo da trajetória da comunidade.  

A partir de agora serão desenhadas as estruturas que demonstrarão as 

posições e relações dos agentes apontados, sendo representados pelos campos e 

cada um sendo dividido em dois momentos específicos.  

 

5.4.1 Campo 1 - Enquanto lutavam e conquistavam 

 

O Campo 1 trouxe dois momentos, o 1º destacou as posições e capitais dos 

agentes no período das lutas na barragem e o 2º no Acordo de 1986. 
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1º Momento:  

 

Figura 08 - Posições dos agentes e seus capitais de maior destaque no início das mobilizações  

 
 
FONTE: Própria autora (2019) 

 

 Aqui se percebe a influência do agente Fulgêncio Manoel da Silva no 

comando das reuniões, paradas e lutas gerais nas mobilizações para conseguir o 

Projeto de Reassentamento junto a CHESF, de forma horizontal, junto aos órgãos 

MAB, CPT, Polo e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco e Bahia, 

órgãos esses que já detinham o capital social também. Observa-se que os capitais 

em destaque de Fulgêncio eram o social e o cultural, visto que sua rede de relações 

já estava se tornando expressiva e que seu entendimento, discernimento e 

inteligência cultural o fizeram ser reconhecido e já admirado por muitos, o ajudando 

a galgar a posição que alcançou nessa época.  

As mulheres ribeirinhas, com capital ainda de forma inexpressivo, estavam 

sendo conquistadas e influenciadas pelas ideias de Fulgêncio, como também os 

homens ribeirinhos, que já começavam a ter capital social de destaque, pois uns 

influenciaram os outros nas lutas pelos seus direitos após orientações recebidas. A 

CHESF já possuía o capital social bem desenvolvido, estava em embate disputando 

a posição de destaque com Fulgêncio naquele período. 

Essa conjuntura marca o período mais importante da formação das 

articulações e alianças necessárias para a luta, cada um, de acordo com seu habitus 

e acumulação de capitais dispunha para determinada ação na tentativa de manter 

sua posição de destaque ou tentativa de alcance desta, reunindo grupos com 

disposições parecidas e identificação para suas causas. 
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2º Momento: 

 
Figura 09 - Posições dos agentes e seus capitais de maior destaque no “Acordo de 1986” 

 

 
 

FONTE: Própria autora (2019) 

 

 Nesse momento da trajetória social desse campo de lutas, pode-se afirmar 

que, com a força que ganhou o movimento, houve a paralisação da obra de 

construção da Barragem pela ocupação dos ribeirinhos e assim foi assinado o 

documento “Acordo de 1986”, possibilitando o planejamento do Projeto de 

Reassentamento de Itaparica. Nessa reunião que durou aproximadamente 12 horas, 

houve a participação de forma hierarquicamente horizontal de todos os agentes 

envolvidos, conforme figura acima.  

Nesse momento a CHESF assumiu a posição horizontal ainda com seu capital 

social desenvolvido, pois no momento em que sentou para a reunião e assinou o 

acordo, agiu de forma coletiva. Os ribeirinhos mudaram de posição devido 

acumularem mais capital social e estarem juntos na reunião e negociação. As 

mulheres, embora tenham participado da paralisação não participaram da reunião 

para assinatura do Acordo de 1986, ficando inexpressivas. Fulgêncio já havia 

acumulado mais um capital, o simbólico, pois já tinha prestígio que ganhou pelas 

suas ações exitosas. Permaneceu assim até os primeiros anos, já no Projeto 

Caraíbas. 

A foto a seguir mostra a reunião que ocorreu, após 6 dias de ocupação das 

obras da barragem, a qual finalizou com a assinatura do Acordo de 1986, com a 

participação de representantes da CHESF, dos ribeirinhos, de Fulgêncio e do 

Ministro de Minas e Energia da época. 
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Figura 10 – Fotos da reunião e assinatura do Acordo de 1986 

 

                 FONTE: Entrevistados (2018) 

  

A seguir está desenhada a estrutura que formou as engrenagens do Campo 

1.  

 
Figura 11 - Engrenagens que formaram o Campo 1 

 
FONTE: Própria autora (2019) 

 

A ideia das engrenagens juntas em um mesmo campo veio para demonstrar 

que, apesar de ser possível fixar estruturas mostrando as posições claras dos 
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agentes em alguns momentos expressivos da história, esses momentos se 

encontram e desencontram, influenciando a formação do habitus e da trajetória 

social que não é fixa, nem retilínea, conforme apontou Bourdieu, perfazendo assim a 

passagem do tempo e a reescrita da história de vida de cada um, remodelando as 

posições ao longo da trajetória social. 

 

5.4.2 Campo 2 - Enquanto Projeto Caraíbas 

 

O Campo 2 trata especificamente do Projeto Caraíbas e traz dois momentos 

específicos, o primeiro desenhará as posições dos agentes nos primeiros 10 anos 

desse Projeto e o segundo expressa o crescimento da expressividade do plantador 

da cannabis. 

 

1º Momento:  

 
Figura 12 - Posições dos agentes com seus capitais de maior destaque nos primeiros anos da 
estruturação do Projeto Caraíbas  
 

 
 
FONTE: Própria autora (2019) 

  

Nos primeiros anos de estruturação da população no Projeto Caraíbas, os 

órgãos continuaram nas mesmas posições, pois ainda realizavam muitas ações no 

apoio a Fulgêncio e aos recém reassentados. Nesse período, entrou no jogo o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE, já se formando 

com o capital social abastecido, acumulado através do habitus adquirido com os 

outros órgãos pertencentes a esse grupo social.  

Fulgêncio continuou acumulando seus capitais que o fizeram permanecer na 

mesma posição anterior. A CHESF ainda de forma resistente, começou a ceder para 

os reassentados, hierarquicamente horizontalizada, assumindo dominação apenas 
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em relação à CODEVASF, novo agente que entra nesse campo naquele período. A 

CPT não entrou nas relações desse campo, contribuindo apenas no campo das 

lutas. 

As mulheres começaram a obter capital social com a rede de relações 

crescente, influenciando outras mulheres e protagonizando ações importantes. 

Alguns jovens homens e mulheres começaram a formar os grupos de jovens e 

estavam atuantes, outros jovens homens começaram o envolvimento nesse 

momento com os plantadores da cannabis, novo agente que apareceu nesse 

campo.  

Nesse momento, cresceu de forma poderosa, o plantador de cannabis, 

disputando, ao longo dos primeiros dez anos, a maior posição dentro desse campo 

de relações, com a acumulação inicial do capital econômico. 

 

2º Momento:  

 

Figura 13 - Posições dos agentes com seus capitais de maior destaque no protagonismo crescente 
do plantador da cannabis 
 

 
FONTE: Própria autora (2019) 
 

 

 Com o despontar do capital econômico, o plantador da cannabis toma o lugar 

de destaque nas relações desse campo, logo após o assassinato de Fulgêncio. O 

capital social também foi reforçado ajudando nas redes de relações a ficarem mais 

sólidas. Nesse momento, Os jovens cooptados tomavam também expressão para o 

capital social, influenciando os outros na disposição do habitus dessa estrutura 

estruturante e também ficando estruturada. 
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A CHESF volta á posição vertical e a CODEVASF, como estava lidando mais 

diretamente nesse campo, trabalhava, de certa forma, influenciada pelos mandos 

dos agentes em destaque. As mulheres reassentadas, as jovens, os reassentados e 

os órgãos perderam suas posições anteriores e ficaram com capitais inexpressivos, 

diante da imposição, medo e força dos agentes principais, voltando a relação 

verticalizada a imperar.  

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE 

perdeu expressão e caiu de posição nesse momento do campo 2. A MAB sai do 

jogo, motivada pela desmobilização e falta de contato direto, que era feito através do 

agente Fulgêncio.  

Entra no jogo nesse segundo momento, mais sem capital expressivo ainda, 

os não reassentados empreendedores, que começavam a acumulação de capital 

econômico. Esse contexto desenvolveu-se antes das instalações do sistema de 

irrigação, posterior campo a ser desenhado. 

 

A seguir está disposta a estrutura que formou as engrenagens do Campo 2. 

 

Figura 14 - Engrenagens que formaram o Campo 2 

 

FONTE: Própria autora (2019) 
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As engrenagens aqui assumem a mesma explicação dada para o primeiro 

campo, sendo construída por outros habitus, formada pelas mudanças das posições 

dos agentes envolvidos, inclusão e exclusão de outros, demonstrando que, as 

trajetórias continuam e quem não se adéqua ao habitus daquele campo, tende a 

desaparecer dele, dando espaço a outros agentes e outras formas de relações de 

poder, a depender de seus capitais mais expressivos. 

 

5.4.3 Campo 3 - Enquanto comunidade Fulgêncio 

 

O Campo 3 tratará do momento 1 que destaca as posições advindas pós 

implantação do sistema de irrigação e do momento 2 que está em formação. 

 

1º Momento:  

 
Figura 15 - Posições dos agentes com seus capitais de maior destaque após a implementação do 
sistema de irrigação 
 

 
FONTE: Própria autora (2019) 

 
 

Após o sistema de irrigação, os plantadores da cannabis continuaram 

acumulando mais capitais, inserindo aqui o capital simbólico, explicado pela 

violência simbólica que começou a perdurar com o passar dos tempos de forma 

velada.  

Os agentes CHESF, mulheres jovens e reassentadas, reassentados e jovens 

que não se tornaram plantadores da cannabis, devido à pressão do capital simbólico 

dos plantadores, assumiram posições mais ainda inexpressivas, sem capital 

aparente capaz de disputar posições nessa relação de poder já bem estabelecida.  
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Das Instituições que estavam presentes até aqui, apenas o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE está tentando tomar posição 

diferenciada, entrando em disputa com o Distrito Irrigado Fulgêncio, começando a 

despontar o capital social entre eles, mas nenhum dos dois tendo capital suficiente 

para jogar contra os plantadores.  O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pernambuco e Bahia sai do jogo e o Polo ainda articula de forma pouco expressiva 

junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Boa Vista/PE. 

Tentando diretamente disputar com os plantadores da cannabis estão alguns 

poucos não reassentados empreendedores, que ao longo dos anos conseguiram 

conquistar capital econômico considerável. Diante dessa construção, o capital social 

está começando a despontar como forte indício de disputa direta com os plantadores 

da cannabis. 

 

2º Momento:  

 

Pelo desenvolvimento do primeiro momento do campo 3, no qual já existe 

disputa clara entre Distrito e Sindicato e entre os N.R.E e P.C, e ainda pelos dados 

gerais da pesquisa, algumas suposições podem ser feitas para um segundo 

momento desse campo e consequentemente, do futuro da comunidade: 

   

- Pode-se continuar do jeito em que está, justificado pelo poder da violência 

simbólica dos plantadores;  

-Os N.R.E podem tomar à frente, bastando o acúmulo de mais capitais e 

também de tempo para isso acontecer;  

-O Sindicato poderá reavivar a luta e buscar mais apoio da comunidade para 

as mudanças, o que, na opinião da autora, é complicado para acontecer devido ás 

disposições atuais do habitus do Projeto, mas também não é impossível;  

- O Distrito poderá começar a representar a comunidade como Instituição 

formal, mas a desconfiança generalizada poderá não deixar isso acontecer; 

- À custa de muitos novos habitus adquiridos e muito tempo, o pequeno grupo 

de jovens que desponta na atualidade poderá reconfigurar todas as suposições 

acima, podendo entrar em disputa primeiro com os P.C ou com os N.R.E ou com os 

dois ao mesmo tempo, poderá adquirir apoio do Distrito, ou não, do Sindicato ou não 
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ou poderá nada fazer, reafirmando a força da violência velada existente na 

localidade. 

Segundo Bourdieu, toda trajetória é mutável, portanto, tudo poderá acontecer. 

Foi considerado importante supor esse segundo momento do Campo 3, numa 

tentativa de mostrar o poder de reconfiguração que o habitus adquirido e 

desenvolvido nos mais diversos campos pode ter, pois leva inexoravelmente a 

mudanças.  

Entende-se que, a configuração que se formar será após muito embate, muito 

capital acumulado e muito desprendimento que não pode ser desenvolvido num 

futuro próximo, pois a formação de um campo, de uma trajetória demanda muito 

tempo e nesse caso, em especial, o agente que protagonizar a mudança deverá 

acumular muita coragem, ou seja, desenvolver uma disposição que ainda não está 

disponível nas configurações atuais desse campo estudado. 

As engrenagens a seguir demonstram a formação do último campo 

identificado. 

 

 Figura 16 - Engrenagens que estão formando o Campo 3 

 

  FONTE: Própria autora (2019) 
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Observam-se mais uma vez a alteração da configuração geral do campo 

relacional, confirmando a força das relações de poder que coexistem nesse campo, 

sendo demonstrada principalmente pelos P.C e pelos N.R.E, e agora também pelo D 

e pelo S.S.M, todos no momento 1.  

A engrenagem vazia simboliza a abertura para qualquer formação que está 

por vir no momento 2 do Campo 3, de acordo as sugestões dadas ou por 

acontecimentos que possam surgir, pois as relações de poder, as disputas, as 

disposições gerais dependerão dos capitais que serão adquiridos e externalizados 

pelos agentes envolvidos. Aqui é onde reside a beleza dos conceitos de Bourdieu, 

pois, a depender do jogo, tudo poderá acontecer, nada é previsível, assim como a 

vida social demonstra sempre ser. 

 

5.4.4 Trajetória social dos agentes envolvidos ao longo dos campos 

 

Abaixo foi agregada toda a estrutura identificada pela pesquisa. Para facilitar 

o entendimento foi criada essa legenda, com linhas de cores diferentes, onde, cada 

uma mostra a trajetória percorrida de cada agente ao longo dos campos, revelando 

de modo sucinto e claro, a trajetória social deles até os dias atuais. 

 

 
    

A trajetória social dos agentes da comunidade Fulgêncio mudou ao longo dos 

momentos de cada campo, perfazendo caminhos individuais e entrelaçados, 

comprovando o conceito de Bourdieu quando fala da instabilidade e mutabilidade da 

trajetória social, pois ela depende das disposições do habitus de cada agente, 

da cannabis 
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conforme se identificam e acumulam capitais ao longo das vivências sociais e dos 

campos por onde passam.  

 

Figura 17 - Trajetórias sociais até os dias atuais (2019) 
 

 

 

FONTE: Própria autora (2019) 

 

 

Aqui se desenha a trajetória social da comunidade Fulgêncio descrita até os 

dias atuais, demonstrando as linhas seguidas por cada agente, representando as 

mudanças de posições ao longo dos campos, confirmando que a trajetória social 

não é fixa, nem retilínea, tampouco estática, pelo contrário, é dinâmica, construída 

pelo habitus adquirido a cada campo que os agentes passam, delineando as 

posições pelos jogos de poder, tendo como base os capitais adquiridos e 

desenvolvidos. 
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Explicando detalhadamente em outras palavras, Bourdieu ponderou 

exaustivamente sobre a interiorização da exterioridade e a exteriorização da 

interioridade, configurando assim o habitus, tendo o agente e a sociedade como 

elementos chaves dessas ações. O desenho foi resultado das práticas sociais em 

cada campo. As ações são realizadas pelos agentes que formam a sociedade, de 

uma forma que a estrutura, levando em conta as regras e os costumes que a 

compõe, elementos esses que se formam (estrutura estruturante) pelas disposições 

para agir de cada agente e refletem o que já se estabeleceu (estrutura estruturada) 

dentro de um campo de relações. 

As práticas sociais são uma via de mão dupla, é passado o que já se tem e é 

recebido o que já se estabeleceu em algum campo de relações, e essa troca 

enriquece as disposições para agir e vai remodelando o habitus o tempo todo, o 

maior responsável pelo direcionamento das atitudes, escolhas e ações gerais que os 

agentes poderão ter e assim acumular seus capitais para se munirem de forças para 

as disputas de posições de poder num determinado campo. 

Observa-se no Campo 1 que as linhas mostram poucos personagens, entre 

Instituições e sociedade civil, agentes esses que se mobilizaram naquele momento 

para lutar pelos seus interesses e galgar as posições de destaques. O resultado de 

seus esforços, orientados pelo habitus que já tinham (que foram abastecidos pelos 

seus capitais de maior destaque no momento) levou a configuração seguinte, ao 

Campo 2, como mostram as posições alcançadas por cada um, que teve como 

grande posição de destaque, Fulgêncio Manoel da Silva. 

O Campo 2, mostrou-se mais rico e dinâmico. Surgiram mais agentes e 

aumentaram o emaranhado da rede de relações, assim como mostra o desenho.   

Não foi por acaso que tomou essa dimensão, pois se desenvolveu em um campo 

novo, Projeto Caraíbas, aberto para ser modelo da estrutura estruturada com o 

habitus trazido por cada agente e que posteriormente, após a aceitação e 

compartilhamento das regras e convicções que eles mesmos criaram e 

compartilharam, desenvolveu a estrutura estruturante, como assim ocorreu.  

O desenvolvimento da estrutura social daquela localidade teve um grande 

impulsionador, a forma como a CHESF realocou os moradores. Cada agente trouxe 

seu habitus, mas o desenvolveu também com as ferramentas disponíveis no 

momento, ou seja, como não tinham tudo em mãos do que foi prometido com a 

assinatura do Acordo de 1986, buscaram alternativas e uma delas foi a plantação da 
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maconha para sobreviver, por alguns moradores em alguns anos, passando da 

agricultura familiar para a patronal após um tempo. 

A região recebeu vários moradores, vindos de locais diversos, cada um 

carregando seu habitus específico que viu naquela localidade, ainda não habitada, 

uma oportunidade de construir novas regras sociais. Apesar de tantas influências, 

pode-se inferir que foi desenvolvido no Campo 2, basicamente com maior destaque, 

mas não somente essas, duas formas de viver, uma atrelada aos habitus da 

liderança de Fulgêncio e seus seguidores e a outra, de forma crescente, aos habitus 

dos P.C e seus simpatizantes.  

A estrutura estruturada observada naquele meio possui algumas 

particularidades que levaram a construção do Campo 3. Bourdieu sempre reforçou 

que o campo é moldado pelas forças de quem acumula mais poder e que, quem não 

se adéqua as regras e costumes que são adotadas e partilhadas naquele meio 

social, de alguma forma sai desse campo. Fulgêncio saiu assassinado.  

Apesar do capital social ser moldado essencialmente pelas relações que 

envolvem confiança, identidade e reciprocidade nos grupos sociais, o Campo 3 

trouxe a liderança dos P.C moldada pelo poder do capital financeiro, advindo da 

prática da plantação da cannabis, mas também da força de seu capital social e 

simbólico, conformado pelo elemento da violência velada existente na atualidade 

local. Essa faz com que as pessoas vivam na obediência velada as regras que 

esses líderes impuseram em uma rede de relações institucionalizada informalmente, 

mas existente. As linhas mostraram que após o surgimento dos P.C, eles seguiram 

ao alcance da posição de destaque e continuaram sua trajetória entre os campos. 

Observou-se claramente que as posições ao longo de cada campo se 

alteraram, mostrando o poder do desenvolvimento do habitus através dos campos, 

pois, o que faz com que as mudanças de posições aconteçam são exatamente as 

mudanças dos habitus adquiridos e externados ao longo da trajetória, confirmando a 

conceituação de Bourdieu. 

A construção do Campo 3, com liderança estabelecida pelos P.C, mas 

também com novos agentes despontando, segue. Como a trajetória social de cada 

agente seguirá após o primeiro momento do Campo 3, não há certezas, mas o 

cenário a se desenhar promete muito embate e muitas disputas por posições de 

destaque, bastando o acúmulo do capital certo e a disposição para agir, assim como 
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preconizou Bourdieu, afirmando ser necessário para as formações das trajetórias 

sociais. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando as estruturas formadoras das práticas sociais da comunidade 

Fulgêncio, alguns aspetos identificaram a formação da trajetória social desta 

localidade e a implementação do Projeto de Reassentamento pela CHESF foi o 

primeiro aspecto identificado e se destaca como possível matriz para as 

consequências seguintes.  

 Tal implantação foi feita de forma emergencial devido à urgência da retirada 

das famílias das regiões ribeirinhas para conclusão da obra da Barragem de 

Itaparica/PE, configurando um projeto mal elaborado, obras mal acabadas e não 

sendo planejado para longo prazo. Isso desembocou nos antigos e atuais problemas 

por terra, pois as áreas de sequeiro nunca foram divididas e isso causou até mortes 

e ainda causa contendas. 

Registra-se também a demora de mais de 10 anos para iniciar o sistema de 

irrigação. Isso causou uma dívida social enorme, pois, os reassentados tiveram que 

se reinventar e os filhos destes ficaram muito tempo ociosos, sem estudar, pois não 

tinham escolas e nem transportes, ficaram também sem trabalhar, pois não tinha 

onde e nem como fazer isso. O ócio levou muitos a caminhos sem volta. 

A implementação também foi uma das causas da falta atual de água para as 

casas e lotes, pois, se o dimensionamento fosse planejado a longo prazo, para área 

rural e não urbana como foi, pensado nas famílias que iriam crescer e nos lotes que 

poderiam ser ampliados, talvez o problema pudesse ter sido menor. Observou-se 

também outra causa para os problemas da água, que foram os desvios, que 

inclusive serviu para a molhação do elemento polêmico que surgiu na trajetória, a 

cannabis sativa. 

A cannabis surgiu na região, inicialmente, como forma de sobrevivência, com 

aspectos de agricultura familiar para compensar a situação economicamente 

vulnerável a qual a CHESF impôs aos moradores.  Posteriormente tornando-se 

agricultura patronal. Isso se transformou na chave para a conservação e influência 

da hierarquia conquistada pelos plantadores da cannabis, sendo a maconha, 
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decisiva nas mudanças das posições deles e aquisições de capitais diversos, após a 

entrada desses agentes na comunidade. Esse fato também configurou o habitus dos 

demais agentes, de forma direta ou indireta. Eles também delimitaram, de alguma 

maneira, os capitais acumulados e mostrados pelos agentes e as posições de cada 

um dentro dos campos relacionais discutidos. 

A retirada de Fulgêncio nas disputas desses jogos de poder influenciou na 

expressividade alcançada pelos plantadores da cannabis e a inexpressividade dos 

demais agentes. Esse fato, possivelmente, causou uma ruptura de um habitus que 

estava se configurando entre os moradores da comunidade Caraíbas, moldados 

pelos capitais sociais de todos os envolvidos, regidos por determinadas regras mais 

coletivas e horizontais, dando lugar a uma brusca e quase inexorável formação de 

um habitus com disposições opostas. Como consequência disso houve a 

desorganização dos grupos sociais, o afastamento de outros e a pouca formação de 

novos.  

A violência velada mostrou-se presente na região, não podendo afirmar que é 

a única causadora, mas pode ser uma das responsáveis pela falta de surgimento de 

uma grande liderança local que pense no coletivo. Ela hoje impera e é mais um 

aspecto formador da trajetória social da comunidade, sendo a “corporificação” da 

herança do medo imposto, manifestada nas poucas falas, nos movimentos e nos 

mais simples gestos. Isso talvez, também possa explicar a falta de confiança 

generalizada entre as pessoas. 

A água, diante de todo esse contexto virou um artigo de luxo nas relações de 

poder, nas mãos de quem quer ter muito e de quem tenta resolver os problemas 

atuais dela. Esse é outro aspecto que continua envolvendo todos os agentes dessa 

trajetória, seja tratando de seu uso para subsistência, que está ameaçada, para 

agricultura patronal da maconha, no caso dos P.C, que fazem de tudo para tê-la 

sempre ou para a agricultura comercial dos demais moradores, que também sofrem 

com sua falta. 

A pesquisa apontou a formação de cinco momentos marcantes na trajetória da 

comunidade e um que está se moldando, dentro de três campos que puderam ser 

delimitados. O segundo momento do terceiro campo aponta para várias possíveis 

disputas, tendo os seguintes agentes em pauta, um grupo pequeno de jovens, os 

P.C, os N.R.E, o Distrito e o Sindicato, por enquanto. Embora se perceba que, para 
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isso acontecer terão que desfazer uma Instituição informal muito forte, o sistema 

moldado pelos plantadores da cannabis.  

Diante das ponderações, a implantação do Projeto de reassentamento pela 

CHESF foi a possível responsável pelas consequências que foram apontadas, 

conforme seguem respectivamente, a plantação da maconha por alguns, o 

assassinato de Fulgêncio, a violência velada e as problemáticas com a água, sendo 

esses cinco os aspectos mais importantes que envolveram as práticas sociais entre 

os agentes da comunidade Fulgêncio e sua formação como um todo, até o 

momento.  

Traçando outra consideração, pode-se ainda sugerir que a trajetória da 

comunidade pode ter sido marcada por dois momentos distintos, o antes e o depois 

de Fulgêncio Manuel da Silva, sendo moldados os habitus de cada momento, 

respectivamente, pelo “pensamento e ações coletivas e horizontais” e depois pela 

“violência velada e relações verticalizadas”, marcadas simbolicamente pela força da 

agricultura patronal da maconha e suas consequências para conservação dos P. C 

no topo das posições de poder. 

 Esta pesquisa mostrou trajetórias sociais que se formam por práticas sociais 

externalizadas por agentes diversos e seus relacionamentos nos campos. Esses 

relacionamentos buscam uma razão para existir, as posições na sociedade, onde 

uns ficam hierarquicamente no topo e outros submissos, mas todos moldando e 

moldados por seus movimentos. Isso acontece com o acúmulo de capitais, que 

podem ser as barganhas para conseguir tais posições. Dependerá muito do quanto 

esse capital se tornará representativo e aceito pelo grupo social para cada agente se 

destacar. Tudo isso termina formando as estruturas estruturadas e estruturantes da 

vida em sociedade, a qual também pode ser chamada de trajetória social. 

 

7. PRODUTO FINAL  

 

O produto final foi à produção de um vídeo em cordel e xilogravura. Devido à 

trajetória social da comunidade ser repleta de histórias de contendas, por está 

localizada no Polígono da maconha e para não causar constrangimentos, pois 

muitos personagens ainda vivem lá ou têm famílias que sofreram com essas 

contendas ou ainda, para não ter tom de denúncia e mesmo assim, poder registrar a 
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história do Projeto Fulgêncio, optou-se por esse tipo de trabalho, pois não serão 

mostrados rostos reais, nem vozes, cumprindo assim o que está descrito no Texto 

substituto do TCLE. 

Os únicos rostos mostrados foram de Fulgêncio Manoel da Silva. Outros 

rostos mostrados são de agentes que aceitaram ser mostrados ou já haviam 

aparecido nas reportagens da época da ocupação das obras da barragem.  

  

7.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos principais foram o registro das lutas, das resistências e da 

trajetória social e também propôs uma homenagem a Fulgêncio Manoel da Silva, 

grande personagem motivador de toda a luta pela conquista do reassentamento, 

merecendo assim uma homenagem.  

 

7.2 TEMAS QUE FORAM ABORDADOS 

 

O cordel começa abordando sobre a teoria sociológica de Pierre Bourdieu 

para que o público se situe em relação aos conceitos habitus, campo, capital e 

trajetória social, os quais fazem parte do restante do cordel para relacionar a história 

da comunidade a esses elementos trazidos pelo autor.  

Em seguida foram falados de forma leve e sutil sobre os temas a seguir, 

divididos em quatro atos, quais sejam, as lutas e a conquista do reassentamento no 

Campo 1, a entrada no Projeto Caraíbas e alguns fatos dos primeiros 10 anos, 

Campo 2, e por fim, o Campo 3, tratando sobre as instalações do sistema de 

irrigação após os primeiros dez anos na comunidade. 

Devido à violência velada constatada na pesquisa e para cumprir o que foi 

escrito no Texto de Esclarecimento, sem tom denunciante, foi tratado de forma sutil 

o agente P.C. Também porque, ao final, deverá ser entregue uma cópia do vídeo 

para cada participante da pesquisa como devolutiva e forma de agradecimento pela 

colaboração de todos, então, esses temas, a depender de como são mostrados, 

poderão ser comprometedores e reavivar questões já adormecidas, por isso o 

cuidado e consideração com a história. 
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7.3 ROTEIRO   

 

O produto final inicia-se com a passagem de um trecho de um vídeo gravado 

na época das lutas, nos dias da ocupação nas obras da barragem de Itaparica/PE. 

Mostra um grupo de camponeses cantando uma música lema da luta, na qual se 

referem aos acontecimentos que ocorreram na construção da barragem de 

Sobradinho/BA alguns anos antes da construção da barragem de Itaparica/PE, e o 

temor de ficarem na mesma situação dos atingidos da primeira barragem, ou seja, 

sem casa, terra ou comida, assim como trata o canto.  

Depois começa o cordel trazendo compreensões sobre os conceitos de 

Bourdieu e após sobre os três campos já tratados no item 7.2, sendo inseridas 

imagens em xilogravuras e também reais que foram conseguidas com os 

entrevistados, através de fotos que guardam como lembrança daquele momento tão 

importante vivido por eles. 

O agente Fulgêncio veio se mostrando uma personagem crucial nessa 

história, portanto, como era escritor de cordel, mostra-se depois uma narração de 

um trecho de seu cordel, o qual falava justamente das lutas e do futuro da 

comunidade, intitulado “Aqui vai a prece do militante” como uma forma de mostrar o 

cordel e de como serviu para estimular a luta daquele povo na época. 

Finaliza com uma parte de uma filmagem antiga, da época em que todos 

estavam se mobilizando para começar as lutas, a qual Fulgêncio cita sua frase que 

se tornou um lema para a luta, que era “Terra pra quem nela trabalha...”, encerrando 

simbolicamente o vídeo. 
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APÊNDICE A – Texto de Esclarecimento aos Entrevistados da Pesquisa, 
substituto do TCLE: 

 

 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 
Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural 

 

Texto de Esclarecimento aos Entrevistados da Pesquisa 

 

O (a) senhor (a) está sendo informado (a) de que desejo estudar a trajetória social 
da comunidade Fulgêncio/PE, através da pesquisa intitulada “Atingidos da Barragem 
Itaparica: trajetória social da comunidade Fulgêncio/PE.” O (a) senhor (a) somente 
deverá participar de livre e espontânea vontade e poderá desistir de participar a 
qualquer momento, sem qualquer prejuízo. A realização desse trabalho somente 
será feita tendo o consentimento do senhor (a) para participar da pesquisa. Para 
realização deste, solicito que responda um questionário semiestruturado, que levará 
em torno de 10 minutos e que gravem seu depoimento para um minidocumentário, o 
que durará aproximadamente uma hora e meia. Esta pesquisa oferece riscos 
moderados para as pessoas que participam dela, tais como, risco de 
constrangimento por tratar da vida pessoal dos senhores (as), por falar sobre os 
valores em dinheiro que receberam após a migração, caso queiram, por tratar da 
sua vulnerabilidade socioeconômica local e por morarem no Polígono da maconha, 
podendo o senhor (a) temer alguma represália ao gravar o minidocumentário, caso 
aceite. Nesse sentido, tomarei providências para o (a) senhor (a) não se sentir 
ofendido (a), constrangido (a) ou ameaçado (a) com perguntas não pertinentes a 
pesquisa e de não passar uma imagem desfavorável ou de cunho denunciante no 
minidocumentário e com o que for publicado a respeito. Para isso aceitarei as 
sugestões do (a) senhor (a) para escolha de um local e horário adequados para 
realização das referidas atividades. Editarei, caso queira, sua voz e/ou imagem para 
não identificá-lo. Aceitarei também, caso deseje, que selecione as cenas, 
informações e imagens que serão gravadas pelo senhor (a) para compor o 
minidocumentário, e que, após sua autorização, somente após isso, será feita a 
edição final do minidocumentário. Até lá, haverá a manutenção absoluta do sigilo 
sobre as informações disponibilizadas, pois, após gravação, os dados serão 
repassados para o computador, o qual, apenas a pesquisadora terá acesso por 
senha pessoal ás informações gerais e que essas serão editadas para realização do 
documentário sem causar constrangimentos ou prejuízos para o senhor (a) em 
relação as suas declarações, voz e imagem, reforçado no Termo de Uso de imagem 
já de seu conhecimento. Garanto que a versão final será editada de forma a garantir 
o sigilo do nome social do (a) senhor (a), caso deseje, e nesse sentido a 
pesquisadora poderá utilizar pseudônimos ou omitir o nome real. Será ainda 
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garantido ao senhor (a) uma cópia desse termo. De toda forma, caso ainda ocorra 
algum dano imediato ou posterior, individual ou coletivo, como já citado, devido à 
participação do (a) senhor (a) nessa pesquisa, comprometo-me a dar assistência 
gratuita, imediata e pelo tempo que for necessário. Comprometo-me ainda a 
compartilhar a versão final do mini documentário com o (a) senhor (a) e apresentar 
na comunidade como forma de agradecimento, caso aceitem. Se houver qualquer 
despesa para o (a) senhor (a), comprometo-me a ressarci-la. Caso ocorra algum 
dano após a conclusão, é seu direito pedir indenização. Como benefício terão o 
registro das suas lutas, resistências e trajetórias sociais. Em todo caso, desejando, 
poderá entrar em contato através do telefone celular (87) 9 8868-2858 ou pelo e-mail 
amaliaxavier01@yahoo.com.br.  

 

Juazeiro, 07 de novembro de 2018  

____________________________________ 

Nome do pesquisador responsável pelas informações prestadas  

 
APÊNDICE B – Termo de Autorização do Uso da Imagem 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural – PPGExR 
________________________________________________________________ 

Termo de Autorização de Uso de Imagem 

Eu, __________________________________________________, nacionalidade 

________________________, estado civil ____________________, profissão 

____________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

____________________________ , residente e domiciliado(o) no Projeto Irrigado 

Fulgêncio, no. ______, município de Santa Maria da Boa Vista/Pernambuco, 

autorizo, pelo presente instrumento a pesquisadora Amália Xavier Resende, 

mestranda do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural – PPGExR da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF a divulgar, utilizar e 

dispor, na íntegra ou em parte, conforme selecionei e autorizei, para fins de 

elaboração de um minidocumentário como produto final de sua dissertação de 

mestrado, minhas informações, imagem (fotografia e/ou vídeo) e som de voz por 

mim escolhidos. Declaro, ainda, que a cessão de direitos de uso do meu nome, da 

minha imagem e som de voz aqui ajustada tem caráter definitivo, autorizando a sua 

reprodução e transmissão em número indeterminado de vezes, por qualquer meio 

de comunicação existente. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito, mas caso ocorra algum dano devido à minha 
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participação nessa pesquisa, terei direito a desistir da participação a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo, além de assistência gratuita, imediata e pelo tempo 

que for necessário. Caso ocorra algum dano e/ou constrangimento durante e após a 

conclusão, é meu direito pedir indenização. Fica então autorizada, de livre e 

espontânea vontade, para os fins descritos acima, a cessão de direitos da 

veiculação das imagens, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração 

com a veiculação, assinando assim a presente autorização. 

 

Juazeiro, 07 de novembro de 2018. 
____________________________________ 

Nome do pesquisador responsável  
___________________________________ 

Assinatura do pesquisado responsável  
 

__________________________________________________________________________________
__ 

Espaço Plural: BA 210, Km04 – Rodovia Juazeiro/Sobradinho, Bairro Malhada da Areia, CEP: 48909-210 Juazeiro/BA 
FONE: 74 3614-1996  E-MAIL: cpgexr@univasf.edu.br  SITE: www.pgextensaorural.univasf.edu.br  

 

APÊNDICE C - Formulário da entrevista semiestruturada feita com os 

reassentados

 

  Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 

PERFIL DOS REASSENTADOS 
 

1. Qual seu gênero? 
 
Homem (   ) 
Mulher (   ) 
Transexual (   ) 
Outro (   ) 
 

2. Qual sua idade? 
 
Entre 18 e 20 anos (   ) 
Entre 21 e 30 anos (   ) 
Entre 31 e 40 anos (   ) 
Entre 41 e 50 anos (   ) 

mailto:cpgexr@univasf.edu.br
http://www.pgextensaorural.univasf.edu.br/
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Entre 51 e 60 anos (   )  
Mais de 60 anos (   )  
 

3. Qual a sua nacionalidade? 
 
Brasileiro/a (   ) 
Estrangeiro/a (   ) 
 

4. Qual a sua naturalidade? 
 

5. Onde já residiu no seu trajeto de vida? 
 

6. Situação conjugal? 
 
             Casado/a (   )  
             Solteiro/a (   ) 
             Viúvo/a (   ) 
             Separado/a (   ) 
             União estável (   ) 
             Outro (   ) 
 

7. Qual o tipo de moradia? 
 
             Própria (   ) 
             Alugada (   ) 
             Imóvel cedido (   ) 
             Outro (   ) 
 

8. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Nunca estudou (   ) 
Ensino primário (   ) 
Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo (   ) 
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Graduação incompleta (   ) 
Graduação completa (   ) 
Pós-graduação incompleta (   ) 
Pós-graduação completa (   ) 
Mestrado incompleto (   ) 
Mestrado completo (   ) 
Doutorado incompleto (   ) 
Doutorado completo (   ) 
 

9. Qual era a profissão do o/a senhor/a? antes da migração? 
 
Agricultor/a ( ) agricultor/agricultor e pedreiro 
Professor/a (   ) 
Outra (   ) Qual? _______________ 
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10. Qual é a profissão atual? 
 

11. Qual era a sua renda média antes da migração? 
 
       Não tinha renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   )  
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio (  ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

12. Qual é a sua renda média atual? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio  
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
                  

13. Qual é o seu partido político? 
 

14. Quais personalidades/pessoas (artistas, cantores, políticos, pessoas da sua igreja, 
da associação, sindicato...) gostava de ouvir falar/conversar e que de alguma forma 
inspirava e/ou inspira o/a senhor/a? 
 

15. Quais lugares gostavam de freqüentar depois da mudança? 
 

16. Acha ter espírito de liderança? Por quê? 
 

17. Quem era/m o/s representante/s dos reassentados nas reuniões entre ribeirinhos e a 
CHESF? 
 

18. Como consegue definir essa/s pessoa/s? 
 

19. Essa/s pessoa/s conseguiu/ram quais conquistas? Por que acha que 
conseguiu/ram? 
 

20. O senhor participou das lutas?  
 

21. Como ficou sabendo que teriam de deixar suas terras? 
 

22. Em que ano migrou?  
 

23. Por que migrou? 
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24. Acredita que o governo teve a maior influência na decisão de tirar os ribeirinhos de 
suas terras? Por quê? 
 

25. Quais e quantas pessoas da sua família migraram com o/a senhor/a? 
 
Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (   ) 7 avós (   ) 
Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) Esposa/esposo (   ) 
 

26. Quais e quantas pessoas da sua família moram atualmente com o/a senhor/a? 
 
  
Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (  ) avós (   ) 
Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

27. Qual o meio de transporte trouxe o/a senhor/a e sua família para o Fulgêncio? 
 

28. Quais agentes o/a senhor/a acha que ajudou/aram na formação da comunidade 
Fulgêncio? Quais os papéis de cada um nessa formação? 
 

29. Qual foi sua primeira impressão ao chegar no Fulgêncio? 
 

30. Recebeu algum auxílio da CHESF/governo após a migração? Se sim, qual? Qual 
era o valor? 
             Sim (   ) Não (   ) Valor ______________ 

31. O que mais teriam direito de receber da CHESF após a migração? 
 

32. O que não foi cumprido no acordo? 
 

33. Houve a implantação de alguma política pública específica voltada para 
receber/manter/treinar/ as famílias após a migração? 
 

34. Existem grupos de mulheres na região? Se envolveram ou se envolvem nas lutas do 
Fulgêncio? 
 

35. Como sua família sobreviveu nos primeiros 10 anos nos quais a CHESF não havia 
instalado o sistema de irrigação? 
 

36. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em outras formas de trabalho que a região 

oferecia. Poderia falar sobre isso? 

 

37. Quais teriam sido os motivos para aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua 

visão? Poderia relatar?  

 

38. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a mais registros de contendas. Poderia relatar, na sua visão, por que isso 

aconteceu? O que sente em relação a isso?  
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39. Registram-se ainda, muitos problemas em relação à quantidade insuficiente de água 

que chegam aos lotes e as casas. Esse problema pode está relacionado a quê, no 

seu ponto de vista? E quais as consequências disso? 

 

40. Qual seu sentimento hoje em relação à morar no Projeto Fulgêncio? 
 

41. Gostaria de acrescentar algo que não foi relatado e considera importante? 
 

APÊNDICE D – Formulário da entrevista semiestruturada feita com os não 

reassentados 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 
PERFIL DOS NÃO REASSENTADOS 

 
1. Qual seu gênero? 

 
Homem (   ) 
Mulher (   ) 
Transexual (   ) 
Outro (   ) 
 

2. Qual sua idade? 
 
Entre 18 e 20 anos (   ) 
Entre 21 e 30 anos (   ) 
Entre 31 e 40 anos (   ) 
Entre 41 e 50 anos (   ) 
Entre 51 e 60 anos (   ) 
Mais de 60 anos (   ) 
 

3. Qual a sua nacionalidade? 
 
Brasileiro/a (    ) 
Estrangeiro/a (   ) 
 

4. Qual a sua naturalidade? 
 



             118 

 

5. Situação conjugal? 
 
             Casado/a (   ) 
             Solteiro/a (   ) 
             Viúvo/a (   ) 
             Separado/a (   ) 
             União estável (   ) 
             Outro (   ) 
 

6. Qual o tipo de moradia? 
 
             Própria (   ) 
             Alugada (   ) 
             Imóvel cedido (   ) 
             Outro (   ) 
 

7. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Nunca estudou (   ) 
Ensino primário (   ) 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo (   ) 
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Graduação incompleta (   ) 
Graduação completa (   ) 
Pós-graduação incompleta (   ) 
Pós-graduação completa (   ) 
Mestrado incompleto (   ) 
Mestrado completo (   ) 
Doutorado incompleto (   ) 
Doutorado completo (   ) 
 

8. Qual era sua profissão antes da migração? 
 
Agricultor/a (   )  
Professor/a (   ) 
Outra (   ) Qual? _______________ 
 

9. Qual é sua profissão atual? 
 

10. Qual era a sua renda média antes de ir morar no Fulgêncio? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio (   ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
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       Mais de dois salários mínimos (   ) 
11. Qual é a sua renda média atual? 

 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio (   ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

12. Onde já residiu antes de ir morar no Fulgêncio? 
                       

13. Em que ano se mudou?  
 

14. Quais e quantas pessoas da sua família vieram com você? 
 
           Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (   ) avós (   ) 
           Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

15. Quais e quantas pessoas da sua família moram atualmente com você? 
 
Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (   ) avós (   ) 
Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

16. O que o/a motivou a morar no Fulgêncio? 
                       

17. O que mais gostava de fazer e sobre o que gostava de conversar antes de mudar 
para o Fulgêncio? E depois da mudança? 
 

18. Qual é o seu partido político? 
 

19. Quais personalidades/pessoas (artistas, cantores, políticos, pessoas da sua igreja, 
da associação, sindicato...) gostava de ouvir falar/conversar e que de alguma forma 
inspirava e/ou inspira o/a senhor/a? 
 

20. Quais lugares gostava/gosta de freqüentar antes da mudança e depois? 

 
21. Acha ter espírito de liderança? Por quê? 

 
22. Conhece/conheceu ou ouviu falar de algum/ns líder/es no Projeto Fulgêncio? Sabe 

algo sobre essa/s pessoa/s? 
 

23. Qual a influência dessa/s pessoas na comunidade? 
 

24. Comparando com o seu modo de vida antes, como vive hoje? 
 

(   ) Bem   (   ) Mal   
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Por que? 
25. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em outras formas de trabalho que a região 

oferecia. Sabia dessa situação?  

 

26. Quais teriam sido os motivos para aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua 

visão? Poderia relatar?  

 

27. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a mais registros de contendas. Sabia dessas questões? 

 

28. Registram-se ainda, muitos problemas em relação à quantidade insuficiente de água 

que chegam aos lotes e as casas. Esse problema pode está relacionado a quê, no 

seu ponto de vista? E quais as consequências disso? 

 

29. Se você fosse reassentado, o que mudaria na sua vida? 
30. Qual seu sentimento hoje em relação à morar no Projeto Fulgêncio? 
31. Gostaria de acrescentar algo que não foi relatado e considera importante? 

 

APÊNDICE E - Formulário da entrevista semiestruturada feita com os jovens da 

comunidade Fulgêncio: 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 

PERFIL DOS JOVENS DO PROJETO FULGÊNCIO 
 

 
1. Qual seu gênero? 

 
Homem (   ) 
Mulher (   ) 
Transexual (   ) 
Outro (   ) 
 

2. Qual sua idade? 
 
Entre 18 e 20 anos (   ) 
Entre 21 e 30 anos (   ) 
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Entre 31 e 40 anos (   ) 
Entre 41 e 50 anos (   ) 
Entre 51 e 60 anos (   ) 
Mais de 60 anos ( x ) 
 

3. Qual a sua nacionalidade? 
 
Brasileiro/a (    ) 
Estrangeiro/a (   ) 
 

4. Qual a sua naturalidade? 
 

5. Situação conjugal? 
 
             Casado/a (   ) 
             Solteiro/a (   ) 
             Viúvo/a (   ) 
             Separado/a (   ) 
             União estável (   ) 
             Outro (   ) 
 

6. Qual o tipo de moradia? 
 
             Própria (   ) 
             Alugada (   ) 
             Imóvel cedido (   ) 
             Outro (   ) 
 

7. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Nunca estudou (   ) 
Ensino primário (   ) 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo (   )  
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Graduação incompleta (   ) 
Graduação completa (   ) 
Pós-graduação incompleta (   ) 
Pós-graduação completa (   ) 
Mestrado incompleto (   ) 
Mestrado completo (   ) 
Doutorado incompleto (   ) 
Doutorado completo (   ) 
 

8. Qual era sua profissão antes da migração? 
 
Não trabalhava (   ) 
Estudante (   ) 
Agricultor/a (   )  
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Professor/a (   ) 
Outra (   ) Qual? _______________ 
 

9. Qual é sua profissão atual? 
 

10. Qual era a renda média de sua família antes de ir morar no Fulgêncio? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (  ) 
       Entre um salário mínimo e meio (   ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

11. Qual é a sua renda média atual? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio (   ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

12. Onde já morou antes de ir morar no Fulgêncio? 
                      

13. Em que ano se mudou?  
 

14. Quais e quantas pessoas da sua família vieram com você? 
 
           Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (   ) avós (   ) 
           Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

15. Quais e quantas pessoas da sua família moram atualmente com você? 
 
Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (  ) avós (   ) 
Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

16. O que conversava e falava antes? 
 

17. Quem inspirava a senhora? 
 

18. Partido Político? 
 

19. Como foi sua participação nas lutas antes da mudança? 
 

20. Depois? 
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21. Sobre grupos de mulheres? 

 
22. Como define ser mulher/jovem na sua comunidade? 

 

23. Qual papel você assume na sua comunidade hoje?  

 

24. Acha que poderia assumir papel de liderança? Teria perfil? Por quê? 

 

25. Como define a participação das mulheres/dos jovens nas lutas que ocorreram antes 

e depois da migração? 

 

26. Existe/m algum/a mulher/jovem envolvido/s em sindicatos/grupos de jovens na 

comunidade? Por quê? 

 

27. Como sua família sobreviveu nos primeiros 10 anos nos quais a CHESF não havia 
instalado o sistema de irrigação? E em quê você contribuiu na época? 
 

28. Atualmente trabalha na lavoura? Auxilia em casa em relação ao seu trabalho? 
 

29. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em outras formas de trabalho que a região 

oferecia. Poderia falar sobre isso em relação a mulher/ao jovem? 

 

30. Quais teriam sido os motivos para aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua 

visão? Poderia relatar?  

 

31. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a mais registros de contendas. Poderia relatar, na sua visão, por que isso 

aconteceu? E a/a mulher/jovem em relação a isso?  

 

32. Registram-se ainda, muitos problemas em relação à quantidade insuficiente de água 

que chegam aos lotes e as casas. Esse problema pode está relacionado a quê, no 

seu ponto de vista? E quais as consequências disso? 

 

33. Qual seu sentimento hoje como mulher/jovem em relação a morar no Projeto 
Fulgêncio? 
 

34. Gostaria de acrescentar algo que não foi relatado e considera importante? 
 

35. Maior legado: 
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APÊNDICE F - Formulário da entrevista semiestruturada feita com as mulheres 

representantes das lutas e movimentos atuais: 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 

PERFIL DAS MULHERES 
 

1. Qual seu gênero? 
 
Homem (   ) 
Mulher (   ) 
Transexual (   ) 
Outro (   ) 
 

2. Qual sua idade? 
 
Entre 18 e 20 anos (   ) 
Entre 21 e 30 anos (   ) 
Entre 31 e 40 anos (   ) 
Entre 41 e 50 anos (   ) 
Entre 51 e 60 anos (   ) 
Mais de 60 anos (  ) 
 

3. Qual a sua nacionalidade? 
 
Brasileiro/a (    ) 
Estrangeiro/a (   ) 
 

4. Qual a sua naturalidade? 
 

5. Situação conjugal? 
 
             Casado/a (   ) 
             Solteiro/a (   ) 
             Viúvo/a (    ) 
             Separado/a (   ) 
             União estável (   ) 
             Outro (   ) 
 

6. Qual o tipo de moradia? 
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             Própria (   ) 
             Alugada (   ) 
             Imóvel cedido (   ) 
             Outro (   ) 
 

7. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Nunca estudou (   ) 
Ensino primário (   ) 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo (   ) 
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Graduação incompleta (   ) 
Graduação completa (   ) 
Pós-graduação incompleta (   ) 
Pós-graduação completa (   ) 
Mestrado incompleto (   ) 
Mestrado completo (   ) 
Doutorado incompleto (   ) 
Doutorado completo (   ) 
 

8. Qual era sua profissão antes da migração? 
 
Não trabalhava (   ) 
Estudante (   ) 
Agricultor/a (   )  
Professor/a (   ) 
Outra (   ) Qual? _______________ 
 

9. Qual é sua profissão atual? 
 

10. Qual era a renda média de sua família antes de ir morar no Fulgêncio? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (  ) 
       Entre um salário mínimo e meio (   ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

11. Qual é a sua renda média atual? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio  
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       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

12. Onde já morou antes de ir morar no Fulgêncio? 
                      

13. Em que ano se mudou?  
               

14. Quais e quantas pessoas da sua família vieram com você? 
 
           Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (   ) avós (   ) 
           Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

15. Quais e quantas pessoas da sua família moram atualmente com você? 
 
Pai (   ) Mãe (   ) Filhos (  ) avós (   ) 
Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

16. O que conversava e falava antes? 
 

17. Quem inspirava a senhora? 
 

18. Qual seu Partido Político? 
 

19. Como foi sua participação nas lutas antes da mudança? 
 

20. E Depois da mudança? 
 

21. Poderia falar sobre grupos de mulheres? 
 

22. Como define ser mulher/jovem na sua comunidade? 

 

23. Qual papel você assume na sua comunidade hoje?  

 

24. Acha que poderia assumir papel de liderança? Teria perfil? Por quê? 

 

25. Como define a participação das mulheres/dos jovens nas lutas que ocorreram antes 

e depois da migração? 

 

26. Existe/m algum/a mulher/jovem envolvido/s em sindicatos/grupos de jovens na 

comunidade? Por quê? 

 

27. Como sua família sobreviveu nos primeiros 10 anos nos quais a CHESF não havia 
instalado o sistema de irrigação? E em quê você contribuiu na época? 
 

 
28. Atualmente trabalha na lavoura? Auxilia em casa em relação ao seu trabalho? 
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29. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em outras formas de trabalho que a região 

oferecia. Poderia falar sobre isso em relação a mulher/ao jovem? 

 

30. Quais teriam sido os motivos para aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua 

visão? Poderia relatar?  

 

31. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a mais registros de contendas. Poderia relatar, na sua visão, por que isso 

aconteceu? E a/a mulher/jovem em relação a isso?  

 

32. Registram-se ainda, muitos problemas em relação à quantidade insuficiente de água 

que chegam aos lotes e as casas. Esse problema pode está relacionado a quê, no 

seu ponto de vista? E quais as consequências disso? 

 

33. Qual seu sentimento hoje como mulher/jovem em relação a morar no Projeto 
Fulgêncio? 
 

34. Gostaria de acrescentar algo que não foi relatado e considera importante? 
 

35. Maior legado: 
 
 

APÊNDICE G - Formulário da entrevista semiestruturada feita com 

representantes da CHESF 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 

Representantes da CHESF  

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 
   

2. Onde já residiu no seu trajeto de vida? 
 

3. O que mais gostava/gosta de fazer e sobre o que gostava/gosta de conversar? 
4. Qual é o seu partido político? 
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5. Quais personalidades/pessoas (artistas, cantores, políticos, pessoas da sua igreja, 
da associação, sindicato...) gostava de ouvir falar/conversar e que de alguma forma 
inspirava e/ou inspira o/a senhor/a? 
 

6. Quais lugares gostava/gosta de freqüentar? 

 
7. Acha ter espírito de liderança? Por quê? 

 
8. Qual a sua experiência anterior ao Projeto de Reassentamento em relação a 

trabalhos com ribeirinhos, reassentados, trabalhos com água, treinamentos, 
assistência técnica, fiscalização... 
 

9. Se houve experiência anterior, isso influenciou nas decisões tomadas e atividades 
realizadas nos Projetos de Reassentamento? 
 

10. Qual era sua função? 
 

11. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em formas de trabalho consideras ilícitas que a 

região oferecia. Poderia falar sobre isso e de que forma impactou no seu trabalho de 

campo? 

 

12. Quais teriam sido os motivos, para os reassentados que desenvolveram tal 

atividade, aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua visão? Poderia relatar?   

 

13. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a mais registros de contendas. Poderia falar sobre isso e de que forma 

impactou no seu trabalho de campo? 

 

14. Registram-se ainda, muitos problemas em relação à quantidade insuficiente de água 

que chegam aos lotes e as casas. Esse problema pode está relacionado a quê, no 

seu ponto de vista? E quais as consequências disso? 

 

15. Qual foi o maior legado que o seu trabalho deixou na comunidade Fulgêncio? 
 

16. Caso queira informar algo pertinente que não foi tratado, descreva aqui, por favor. 
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APÊNDICE H - Formulário da entrevista semiestruturada feita com 

representantes da CODEVASF 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 

Representante da CODEVASF:  

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 
 

2. Onde já residiu no seu trajeto de vida? 
 

3. O que mais gostava de fazer e sobre o que gostava de conversar? 
 

4. Qual é o seu partido político? 
 

5. Quais personalidades/pessoas (artistas, cantores, políticos, pessoas da sua igreja, 
da associação, sindicato...) gostava de ouvir falar/conversar e que de alguma forma 
inspirava e/ou inspira o/a senhor/a? 
 

6. Quais lugares gostava/gosta de freqüentar? 

 
7. Acha ter espírito de liderança? Por quê? 

 
8. Qual a sua experiência anterior ao Projeto de Reassentamento em relação a 

trabalhos com ribeirinhos, projetos de construção de barragens, reassentamentos, 
políticas sociais... 
 

9. Se houve experiência anterior, isso influenciou e influencia nas decisões tomadas e 
atividades realizadas nos Projetos de Reassentamento? 
 

10. Qual foi o período no qual o senhor prestou serviços para a CODEVASF na 
implantação e/ou acompanhamento do Projeto de Reassentamento no Fulgêncio? 
 

11. Qual sua função e atividade desempenhada como representante da CODEVASF na 
época da construção da Barragem de Itaparica e da Implementação do Projeto 
Fulgêncio? E quanto tempo trabalhou? 
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12. Quais profissionais da CODEVASF participaram das atividades de 

reuniões/negociações, realocação, instalação, treinamentos... na implantação do 

Projeto de Reassentamento no Fulgêncio?  

 
13.  Participou das negociações entre CHESF e reassentados? Como se deram? Foram 

fáceis ou difíceis? 
 

14. Quais foram às facilidades e dificuldades encontradas para a realização do seu 

trabalho no Fulgêncio? (recursos financeiros/materiais, resistência da população, 

complexidade do projeto...) 

 

15. Quando e qual atividade a CODESVASF desempenha hoje no Fulgêncio? 

 

16. Houve algum acompanhamento/supervisão após a implantação do Projeto de 

Reassentamento pela CODEVASF? Qual/quais? 

 

17. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em formas de trabalho consideras ilícitas que a 

região oferecia. Poderia falar sobre algum impacto que isso trouxe para o trabalho 

da CODEVASF? 

 

18. Quais teriam sido os motivos, para os reassentados que desenvolveram tal 

atividade, aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua visão? Poderia relatar?   

 

19. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a muitos registros de contendas. Poderia relatar, na sua visão, por que 

isso aconteceu e de que forma impactou no trabalho da CODEVASF e também na 

comunidade?  

 

20. Qual o papel que a CODEVASF desempenha atualmente no Projeto Fulgêncio? 

 

21. Registram-se muitos problemas em relação à água que chegam aos lotes e às 

casas dos moradores do Fulgêncio na atualidade. Esse problema, a seu ver, pode 

está relacionado a quê? Poderia citar soluções? 

 

22. Qual o maior legado que a CODEVASF deixou para a comunidade Fulgêncio? 

 

23. Caso queira informar algo pertinente que não foi tratado, descreva aqui, por favor. 

 

 

 

 

 



             131 

 

APÊNDICE I - Formulário da entrevista semiestruturada feita com 

representante do Sindicato de Santa Maria da Boa Vista 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 
REPRESENTANTE DO SINDICATO DE SANTA MARIA DA BOA 
VISTA/PE/MORADOR DO PROJETO FULGÊNCIO 
 

1. Qual seu gênero? 
 
Homem (   ) 
Mulher (   ) 
Transexual (   ) 
Outro (   ) 
 

2. Qual sua idade? 
 
Entre 18 e 20 anos (   ) 
Entre 21 e 30 anos (   ) 
Entre 31 e 40 anos (   ) 
Entre 41 e 50 anos (   ) 
Entre 51 e 60 anos (   ) 
Mais de 60 anos (   ) 
 

3. Qual a sua naturalidade?  
 

4. Situação conjugal? 
 
             Casado/a (   ) 
             Solteiro/a (   ) 
             Viúvo/a ( x ) 
             Separado/a (   ) 
             União estável (   ) 
             Outro (   ) 
 

5. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Nunca estudou (  )  
Ensino primário (   ) 
Ensino fundamental incompleto (   ) 
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Ensino fundamental completo (   ) 
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Graduação incompleta (   ) 
Graduação completa (   ) 
Pós-graduação incompleta (   ) 
Pós-graduação completa (   ) 
Mestrado incompleto (   ) 
Mestrado completo (   ) 
Doutorado incompleto (   ) 
Doutorado completo (   ) 
 

6. Qual é a sua profissão atual? 
 

7. Qual é o seu partido político? 
 

8. Quais personalidades/pessoas (artistas, cantores, políticos, pessoas da sua igreja, 
da associação, sindicato...) gostava de ouvir falar/conversar e que de alguma forma 
inspirava e/ou inspira o/a senhor/a? 
 

9. Em que ano chegou ao Projeto?  
 

10. Há quanto tempo faz parte do Sindicato de Santa Maria da Boa Vista? 
 

11. De forma resumida, depois de sua entrada no Sindicato, quais ações de maior 
relevância já foram realizadas em prol do Projeto Fulgêncio? 
 

12. Na sua visão, como está a participação e apoio da comunidade nas ações do 
Sindicato atualmente? 
 

13. Qual é a relação atual entre Pólo Sindical e Sindicato de Santa Maria da Boa Vista? 
 

14. Em sua opinião, qual o maior problema atualmente para o funcionamento pleno do 
Projeto? 
 

15. Divulgam-se sobre as problemáticas da água no Projeto Fulgêncio, qual o papel do 
Sindicato em relação á busca de soluções para isso? 
 

16. Qual o maior empecilho encontrado? 
 

17. Sabendo-se do andamento para legalização e funcionamento do Distrito Irrigado 
para o Projeto Fulgêncio, qual a posição do Sindicato em relação à criação do 
Distrito? 
 

18. Existe algum trabalho já realizado em conjunto entre Sindicato e Comissão que está 
à frente do Distrito? 
 

19. Quais ações imediatas serão planejadas e realizadas de forma emergencial dentro 
dos próximos meses? 
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20. Até quando acredita que o Sindicato poderá levar a situação da forma que está? 
 

21. Qual seu sentimento hoje em relação ao futuro do Projeto Fulgêncio? 
 

22. Gostaria de acrescentar algo que não foi relatado e considera importante? 
 

 

APÊNDICE J - Formulário da entrevista semiestruturada feita com 

representante do Distrito Irrigado Fulgêncio 

 

Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: TRAJETÓRIA SOCIAL DA 
COMUNIDADE FULGÊNCIO/PE, da mestranda em Extensão Rural e 
Desenvolvimento, Amália Xavier Resende. 
 
REPRESENTANTE DISTRITO IRRIGADO FULGÊNCIO 
 

1. Qual seu gênero? 
 
Homem (   ) 
Mulher (  ) 
Transexual (   ) 
Outro (   ) 
 

2. Qual sua idade? 
 
Entre 18 e 20 anos (   ) 
Entre 21 e 30 anos (   ) 
Entre 31 e 40 anos (   ) 
Entre 41 e 50 anos (   ) 
Entre 51 e 60 anos (   ) 
Mais de 60 anos (  ) 
 

3. Qual a sua nacionalidade? 
 
Brasileiro/a (   ) 
Estrangeiro/a (   ) 
 

4. Qual a sua naturalidade? 
 

5. Situação conjugal? 
 
             Casado/a (   ) 
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             Solteiro/a (   ) 
             Viúvo/a (   ) 
             Separado/a (   ) 
             União estável (   ) 
             Outro (   ) 
 

6. Qual o tipo de moradia? 
 
             Própria (   ) 
             Alugada (   ) 
             Imóvel cedido (   ) 
             Outro (   ) 
 

7. Qual seu nível de escolaridade? 
 
Nunca estudou (   ) 
Ensino primário (   ) 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo (   ) 
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Graduação incompleta (   ) 
Graduação completa (   ) 
Pós-graduação incompleta (   ) 
Pós-graduação completa (   ) 
Mestrado incompleto (   ) 
Mestrado completo (   ) 
Doutorado incompleto (   ) 
Doutorado completo (   ) 
 

8. Qual é sua profissão atual? 
 

9. Qual era a renda média de sua família antes de ir morar no Fulgêncio? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (  ) 
       Entre um salário mínimo e meio (  ) 
       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

10. Qual é a sua renda média atual? 
 
       Não tenho renda própria (   ) 
       Meio salário mínimo (   ) 
       Entre meio e um salário mínimo (   ) 
       Um salário mínimo (   ) 
       Entre um salário mínimo e meio (  ) 
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       Dois salários mínimos (   ) 
       Entre dois salários mínimos e meio (   ) 
       Mais de dois salários mínimos (   ) 
 

11. Onde já morou antes de ir morar no Fulgêncio? 
 

12. Em que ano se mudou?  
           

13. Quais e quantas pessoas da sua família vieram com você? 
 
       Pai ( ) Mãe (   ) Filhos (   ) avós (   ) 
       Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

14. Quais e quantas pessoas da sua família moram atualmente com você? 
 
Pai (   ) Mãe (    ) Filhos (   ) avós (   ) 
Sobrinho/s/a/s (   ) neto/a/s (   ) Outros (   ) 
 

15. O que gosta de conversar e falar sobre? 
 

16. Existe alguma personalidade que inspirou ou inspira o senhor ao longo de sua vida? 
(pode ser artista, alguém d igreja, do sindicato, do seu meio social...) Porquê? 
 

17. Partido Político? 
 

18. Participa ou participou de algum grupo de jovens? 
 

19. Como define ser jovem na sua comunidade? 

 

20. Qual papel você assume na sua comunidade hoje?  

 

21. Acha que poderia assumir papel de liderança? Teria perfil? Por quê? 

 

22. Como define a participação dos jovens nas lutas que ocorreram antes e depois da 

migração? 

 

23. Existe/m algum jovem envolvido/s em sindicatos/grupos de jovens na comunidade? 

Por quê? 

 

24. Conheceu Fulgêncio? Sabe relatar algo sobre seus feitos? 

 

25. Qual foi o maior legado que Fulgêncio deixou para o Projeto Fulgêncio? 

 

26. Como sua família sobreviveu nos primeiros 10 anos nos quais a CHESF não havia 
instalado o sistema de irrigação? E em que você contribuiu na época? 
 

27. Atualmente trabalha na lavoura? Auxilia em casa em relação ao seu trabalho? 
 



             136 

 

28. Documenta-se que, sem outros meios para sobreviver, algumas pessoas se viram 

sujeitadas/obrigadas a arriscarem-se em outras formas de trabalho que a região 

oferecia (Cannabis Sativa). Poderia falar sobre isso em relação ao jovem? 

 

Sem outros meios para sobreviver não conheci nenhum caso, apenas aqueles que 

visam o dinheiro. 

 

29. Quais teriam sido os motivos para aceitar os riscos desse tipo de trabalho na sua 

visão? Poderia relatar?  

 

30. Documentam-se também que nos primeiros 10 anos, o Projeto Fulgêncio foi 

acometido a mais registros de contendas. Poderia relatar, na sua visão, por que isso 

aconteceu, se existiu/existe relação de poder por terra, reconhecimento, 

necessidades...? E o jovem em relação a isso?  

 

31. Registram-se ainda,muitos problemas em relação à quantidade insuficiente de água 

que chegam aos lotes e as casas. Esse problema pode está relacionado a quê, no 

seu ponto de vista? E quais as consequências disso? 

 

32. Relate sobre o Distrito e sobre seu andamento... Objetivo, aceitação da comunidade, 

quantas pessoas (jovens e mulheres) formam a comissão, faixa etária das idades... 

o que mais poder contribuir. 

 

33. O que sente hoje como jovem em relação a morar no Projeto Fulgêncio? 
 

34. Gostaria de acrescentar algo que não foi relatado e considera importante? 
 

APÊNDICE K – Formulário da entrevista semiestruturada feita com 
representante do Pólo Sindical e CPT 

 
Entrevista semiestruturada para compor os dados da dissertação intitulada: 
ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: trajetória social do Projeto 
Fulgêncio/PE, da mestranda em Extensão Rural e Desenvolvimento, Amália Xavier 
Resende. 

 
CPT/PÓLO SINDICAL: 
 

1. Naturalidade? 
 

2. Formação acadêmica? 
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3. Qual sua função e atividade desempenhada como representante da CPT/PÓLO? 
 

4. Qual o papel desempenhado pela CPT/PÓLO no período da construção da 
Barragem de Itaparica? 
 

5.  De que forma se deu a participação do senhor/a na luta e apoio aos ribeirinhos do 
Projeto Fulgêncio que seriam atingidos pela construção da Barragem Itaparica? 
 

6. Com quais órgãos e agentes precisou negociar/conversar/fazer reuniões... 
 

7. Como ocorriam as negociações entre ribeirinhos, CPT, Polo Sindical e 
representantes da CHESF? 
 

8. Quais conquistas obtiveram nas intervenções? 
 

9. Atualmente, a CPT/PÓLO acompanha/dar suporte ao Projeto Fulgêncio no que se 
refere aos impactos trazidos por essa construção? De que forma? 
 

10. Conheceu e conviveu com Fulgêncio Manoel da Silva? Qual sua relação com ele? O 

que poderia falar sobre ele enquanto representante dos ribeirinhos nas lutas pelo 

Reassentamento? 

 

11. Qual foi o maior legado que a CPT/PÓLO deixou para os reassentados, em especial 
a comunidade Fulgêncio? 
 

12. Caso queira informar algo pertinente que não foi tratado, descreva aqui, por favor. 
 

APÊNDICE L – Cordel “ATINGIDOS DA BARRAGEM ITAPARICA: Trajetória 

social da comunidade Fulgêncio/PE”. 

 
 

Coordenação: Denes Dantas Vieira 

Texto: Amália Xavier Resende e Matheus de Jesus Sá Silva 

Ilustração: Matheus de Jesus Sá Silva 

Locução: Amália Xavier Resende e Matheus de Jesus Sá Silva 

Trilha sonora: Sa Grama – Rói Couro 

Algumas imagens: TV Viva – Série Barragem – Anos 70 a 80. 
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Ato I: A dança dos capitais de Bourdieu 

 
 

A história de um povo 

Esse cordel vai te contar 

Do Projeto Caraíbas 

Vou começar a falar 

 

Que depois de alguns anos    

Projeto Fulgêncio  

Passou a se chamar 

Veio da Barragem de Itaparica 

Depois de suas terras inundar 

 

Pra ajudar a entender 

Bourdieu vem se meter 

Com as trajetórias sociais 

E outros conceitos reais 

Que o sociólogo vem trazer 

 

As sociedades se formam 

Dentro de um campo 

E o Agente  

É a personagem 

Que traz toda a bagagem 

E faz todo o encanto. 

 

É dentro desse campo 

Onde tudo acontece 

A disputa por posição 

Lá se estabelece 
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E quem tiver maior destaque 

Sua posição só cresce 

 

Parece uma dança 

Essa coisa de “posição” 

Elas levam a disputas 

Pra quem tem disposição 

E no fim do movimento 

Esse é quem será o chefão 

 

Pra posição se destacar 

Capitais têm que acumular 

Seja social ou econômico 

Seja cultural ou simbólico 

 
Quem tiver  

É quem vai mandar 

 

Nessa dança de capitais 

Quem acumula pode mais 

E com o passar dos anos 

As consequências são reais 

E assim é que se formam 

As trajetórias sociais 

 

Ato II: Campo I: Enquanto Lutavam e Conquistavam 
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Fulgêncio Manoel da Silva 

Esse era um homem arretado 

Mobilizava toda comunidade 

Não ficava um segundo parado 

 

Sempre no comando de sua história 

Seguia acreditando na sua luta 

Pelo seu povo era admirado  

Fizesse sol ou fizesse chuva 

 

Cada dia que passava 

Não importa onde andava 

Ou com quem ele falava 

Mais gente cativava 

 

Inteligente que só ele 

O seu cordel foi muito usado 

Influenciando as mobilizações 

Seu capital cultural foi eternizado 

 

 
 

As mulheres e os homens 

Que na margem do rio habitavam 

Pelas ideias de Fulgêncio 

Foram todos conquistados  
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Apesar de uma certa Companhia 

Querer usar água como energia 

Mas naquela comunidade 

Não era ela quem mandava 

  

Apesar de ser um bem universal 

Barrar a água naquela região 

Só traria mais destruição 

Então a luta começava 

 

Com sua rede de relações 

Fulgêncio ganhou moral 

Reunindo milhares de agricultores 

Firmou seu capital social 

 

Com muita força e vontade 

A obra foi paralisada 

Após quase 12 horas de papo 

O Acordo de 86 foi assinado 

E o Reassentamento conquistado 

 

 

Ato III: Campo II: Enquanto Projeto Caraíbas 

 

 
 

Nesse novo campo 

Tudo estava aperreado 

Faltava a irrigação 

E tudo estava atrasado 

 

Fulgêncio como sempre 

Pelo seu povo muito amado 

Mantendo as negociações 

Com vantagens para cada lado 
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Já bem conhecido e estimado 

Por muitas coisas que influenciou 

Fulgêncio era sempre lembrado 

E seu capital simbólico 

Assim ficava marcado 

 

As mulheres também estavam 

Muito que bem na fita 

Além de manter sua beleza 

Lutavam por suas famílias 

 

Alguns jovens seguiam seu líder 

Outros não sabiam o que fazer 

Como não tinham projetos sociais 

O ócio começou a aparecer 

 

Porém chegava nesse campo 

Um agente diferente 

Que acumulou capital financeiro 

E o poder tomou a frente 

 

 
 

Nessa dança de capitais 

O novo dono se espalhava  

Pois o seu capital social 

Já era quem comandava 

E o capital simbólico 

Também se instaurava 

 

Nesse campo modificado 

Fulgêncio ali não mais estava 

Um anjo subiu ao céu 

A comunidade sente sua falta 
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Sem uma liderança como ele 

Os agentes que lhe apoiavam 

Acabaram por esmorecer 

E seus capitais acumulados  

Vieram a desaparecer 

 

Ato IV: Campo III: Enquanto Comunidade Fulgêncio 

 

 
 

Com o tempo a irrigação chegou 

Liberdade econômica se implantou  

Não sei se ela trouxe felicidade 

Mas fez a comunidade 

Ficar mais a vontade 

 

Mas na comunidade chegou 

Uns agentes empreendedores 

Que não eram reassentados 

Mas não iriam ficar parados  

 

Trataram logo de trabalhar 

Investiram bem na terra 

Capital financeiro acumularam 

E disputam por posição, de quebra 

 

O Projeto Irrigado Fulgêncio 

Virou Distrito Irrigado Fulgêncio 

Esse agente prematuro 

Promete fazer muito no futuro 

 

E o Sindicato volta ao campo 

Com mais mobilizações 

Pro problema atual da água  

Promete trazer soluções 
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Pois, casa, terra e trabalho 

Tudo isso foi cumprido 

Mas sem água não se planta 

E fica tudo perdido 

 

A juventude adormecida 

Acorda com novas propostas 

E com candidatura em vista 

Promete trazer respostas 

 

É certo, mas não é claro 

É claro, mas não é certo 

Quem acumulou mais capital 

Foi quem era mais esperto. 

 

Essas disputas seguem 

Não sabemos o seu fim 

Mas que grandes mudanças 

Ainda poderão surgir 

 

É uma trajetória muito longa 

Apesar de muito jovem 

Trazendo toda essa luta 

A quem vive nessa disputa 

 

No meio de toda essa dança 

Alguém tem que ganhar 

Se é a mulher ou a criança 

Só nos resta esperar 

 

Irá apenas depender  

De qual capital acumular 

E assim a trajetória social  

Vai logo se revelar 
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Fulgêncio se foi muito cedo 

Mas seus ensinamentos ficaram 

E por tudo o que fez pela comunidade 

Com seu nome foi homenageado 

 

Conseguiu cumprir sua promessa 

Que após toda essa batalha 

Finalmente conseguiu 

“Terra pra quem nela vive e trabalha” 
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ANEXO A – Termo de Aprovação do CEP 
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ANEXO B – Termo de Confidencialidade e Sigilo da pesquisadora 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Eu, Amália Xavier Resende, brasileira, casada, Professora, inscrita no CPF sob o 

número 047.327.294-60, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter 

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas 

ao projeto de pesquisa intitulado “Atingidos da Barragem Itaparica: trajetória social 

da comunidade Fulgêncio/PE”, a que tiver acesso nas dependências do Programa 

de Pós-Graduação em Extensão Rural - PPGExR da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco - UNIVASF. 

Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

2. A não efetuar gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 

acesso; 

3. A não me apropriar para mim ou para outrem de material confidencial e/ou 

sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vieram a ter acesso às informações, 

por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 

e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação confidencial significará toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

Informação confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às 

operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, 

instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredo de fábrica, dados, 

habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, 

especializações, componentes, fórmulas, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, 

desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões 

relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada. 

A vigência da obrigação da confidencialidade e sigilo, assumida pela 

minha pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for 

tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante 

autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste 

termo.  

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, 

fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

Juazeiro-BA, 04 de setembro de 2018 
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ASS.:_________________________________________________ 

Pesquisadora Responsável  

ANEXO C – Termo de Confidencialidade e Sigilo do Orientador 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Eu, Denes Dantas Vieira, brasileiro, solteiro, Professor, inscrita no CPF 

sob o número 031.639.524-29, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter 

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas 

ao projeto de pesquisa intitulado “Atingidos da Barragem Itaparica: trajetória social 

da comunidade Fulgêncio/PE”, a que tiver acesso nas dependências do Programa 

de Pós-Graduação em Extensão Rural - PPGExR da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco - UNIVASF. 

Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

2. A não efetuar gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 

acesso; 

3. A não me apropriar para mim ou para outrem de material confidencial e/ou 

sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vieram a ter acesso às informações, 

por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 

e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação confidencial significará toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

Informação confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às 

operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, 

instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredo de fábrica, dados, 

habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, 

especializações, componentes, fórmulas, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, 

desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões 

relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada. 

A vigência da obrigação da confidencialidade e sigilo, assumida pela 

minha pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for 

tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante 

autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste 

termo.  
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Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, 

fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

 

Juazeiro-BA, 04 de setembro de 2018 

ASS.:_________________________________________________ 

Orientador  

ANEXO D - Termo de Confidencialidade e Sigilo da Co-orientadora 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Eu, Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira, brasileira, casada, Professora, 

inscrita no CPF sob o número 264.137.105-78, abaixo firmado, assumo o 

compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações 

técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado “Atingidos da 

Barragem Itaparica: trajetória social da comunidade Fulgêncio/PE”, a que tiver 

acesso nas dependências do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural - 

PPGExR da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. 

Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de 

terceiros; 

2. A não efetuar gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 

acesso; 

3. A não me apropriar para mim ou para outrem de material confidencial e/ou 

sigiloso da tecnologia que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vieram a ter acesso às informações, 

por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 

e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação confidencial significará toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

Informação confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às 

operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, 

instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredo de fábrica, dados, 

habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, 

especializações, componentes, fórmulas, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, 

desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões 

relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada. 
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A vigência da obrigação da confidencialidade e sigilo, assumida pela 

minha pessoa por meio deste termo, terá a validade enquanto a informação não for 

tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante 

autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste 

termo.  

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, 

fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

Juazeiro-BA, 04 de setembro de 2018 

ASS.:_________________________________________________ 

Co-orientadora  

ANEXO E - Fotos de alguns lotes do Projeto Fulgêncio 
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       FONTE: Própria autora (2019) 

 

ANEXO F – Fotos de momentos que marcaram época na história do Projeto 

Fulgêncio 

 

1 - Fulgêncio na mesa de negociação em 1986. FONTE: arquivo dos 

Entrevistados (1986) 

 

2 - Comemoração do “Acordo de 86”. Fonte: arquivos dos entrevistados (1986)  



             154 

 

 

3 - Ocupação da subestação de energia elétrica do Projeto Brígida em 2017. 

Fonte: Blog do Projeto Fulgêncio (2017) 

 

4 - Parte de um cordel de Fulgêncio Manoel da Silva. Fonte: arquivas da família 

de Fulgêncio (1983) 

 

 5 - Fulgêncio Manoel da Silva. Fonte: arquivas da família de Fulgêncio (1983) 
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ANEXO G – Documento do “Acordo de 1986”  
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