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Os rios que passam, 
os rios que descem, 

já foram cantados 
por muitos. 

Os rios parados 
na face do tempo, 

porém mais velozes, 
são rios 

Os seus afogados 
jamais conseguiram  

descer apressados 
pra o mar. 

As luas que nêles 
se espelham constantes 

não têm suas fases, 
não mudam. 

Por que êsses rios 
são rios do espaço 

com as águas do tempo 
velozes. 

Mas se êles parassem 
abaixo das faces… 

Que parem! Quem importa! 
Eu não. 

Mas se êles corressem 
com as faces passadas, 

presentes, futuras, 
Seriam. 

Os rios não são 
parados ou rápidos 

alegres ou tristes, 
são rios. 

Jorge de Lima, Invenção de Orfeu, Canto Primeiro, X 
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RESUMO 

Este trabalho investiga o uso público das memórias entre as décadas de 1930 e 1950 no contexto do 
debate sobre aproveitamento econômico do Rio São Francisco, por meio de livros não-ficcionais de 
intelectuais, engenheiros, jornalistas e historiadores. Objeto de discursos de naturalistas e viajantes 
no século XIX, o Rio São Francisco foi configurado como central na identidade nacional em 
diversos discursos nesse período. Isso refletia dois processos: por um lado, uma mudança na 
historiografia que ampliou seus objetos de estudo e se aproximou das ciências sociais e da 
geografia, bem como da noção de leis históricas e dos determinismos, especialmente através de uma 
história territorial; por outro lado, essa discussão se articulava com um debate da opinião pública 
sobre aproveitamento econômico do Rio São Francisco para mitigação do impacto das secas, 
colonização do interior do país, produção hidroelétrica, industrialização da agricultura e 
fortalecimento do mercado interno. Ao longo deste período ele recebeu diversos epítetos que foram 
reconfigurados e não possuíam sentido unívoco, estando relacionados com posições ideológicas dos 
intelectuais que as interpretavam com relativa liberdade. No final da década de 1940 a criação de 
uma autarquia pública de planificação do vale implicou na tentativa de oficialização de uma 
memória marcada pela racialização dos habitantes e pelo estereótipo do espaço como primitivo, mas 
ela alcançou de imediato os habitantes do vale. A tese aqui defendida é que um projeto de meio 
técnico-científico compartilhado pela maioria dos intelectuais para o aproveitamento econômico do 
vale criava uma representação do passado destinada a naturalizar e justificar este projeto e 
silenciava as memórias e histórias dos habitantes do vale, excluídos da opinião pública em 
contextos ditatoriais e democráticos. Trata-se de uma história social da historiografia em diálogo 
com a hermenêutica e de uma história dos livros e da leitura sobre o uso público das memórias no 
vale do São Francisco nos anos 1930 a 1950. 

Palavras-chave: história da historiografia; memória; projeto de meio técnico-científico; Rio São 
Francisco. 
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ABSTRACT 

This work investigates the public use of the memories between the 1930s and 1950s in the context 
of the debate on the economy of the São Francisco River through the use of non-fiction books by 
intellectuals, engineers, journalists and historians. The São Francisco River, object of discourses of 
naturalists and travelers in the 19th century, was configured as central to national identity in 
different discourses during this period. It reflected two processes: on the one hand, a change in 
historiography that expanded its objects of study and approached the social sciences and geography, 
as well as the notion of historical laws and determinisms, especially through a territorial history; on 
the other hand, this discussion was articulated with a debate of public opinion on the economic use 
of the São Francisco River to mitigate the impact of droughts, colonization of the interior of the 
country, hydroelectric production, industrialization of agriculture and strengthening of the internal 
market. Throughout this period, it received several epithets that were reconfigured and did not have 
a univocal meaning, being related to the ideological positions of intellectuals who interpreted them 
with relative freedom. At the end of the 1940s, the creation of a public planning authority of the 
valley implied an attempt to make official a memory marked by the racialization of the inhabitants 
and the stereotype of space as primitive, but did not immediately reached the inhabitants of the 
valley. The thesis defended here is that a technical-scientific project shared by the majority of 
intellectuals for the economic use of the valley have created a representation of the past destined to 
naturalize and justify this project and silenced the memories and stories of the inhabitants of the 
valley, excluding the public opinion in dictatorial and democratic contexts. It is a social history of 
historiography in dialogue with hermeneutics and a history of books and reading about the public 
use of memories in the São Francisco Valley in the 1930s to 1950s. 

Key words: history of historiography; memory; São Francisco River; technical-scientific project 
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INTRODUÇÃO 

Em um poema chamado “Rio São Francisco”, o poeta alagoano Jorge de Lima contou 

uma pequena história do curso d’água. Ela começa com as bandeiras em busca de ouro e escravos, 

“os homens que foram ferir à terra à procura de ouro”, trata das missões religiosas e da conquista 

das almas, “o povo crente ergueu cruzes nas margens” e da constituição de uma economia 

pecuarista que deu ao Rio São Francisco o epíteto de “rio dos currais” (ARRAES, 2013, p. 48), 

“tangedores de gado/ vaqueiros entoando o aboiado”. As lutas contra os holandeses também 

estavam no poema: “metralhas dos holandeses/ bacamartes de jagunços”. O folclore de seus 

moradores não foi esquecido e o poeta fez um convite ao mais ilustre gravurista dos costumes do 

Brasil: “Vem, vem, meu Debret ver o pitoresco dêsse rio”. Folclore não faltava no São Francisco, 

segundo o poeta: havia as “feiras/ cegos cantando”, “canôas de Pirapora com as proas de cabeça/ de 

touro, pra afugentar o caboclo dágua”, “canoeiro pachola tocar de violão” e os “engenhos 

pitorescos”. No sertão, o Rio corria no local dos flagelos: “a sêca devora tudo,/ devora as fôlhas e o 

gado,/ tira a camisa do pobre,/ vende a honra das donzelas”. Mas o futuro já chegara e o progresso 

tocou o vale na forma de um pioneiro: “Delmiro viu que o rio era o monge de Assis,/ e viu que era 

preciso descruzar outra vez os braços do santinho”. Mas esse primeiro contato terminou em tragédia 

com o assassinato do industrial: “quando o mestiço inspirado pelo santo/ ia fazer o milagre da 

multiplicação/ e salvar o nordeste e remir o sertão,/ o trabuco do irmão lôbo calou o grito da raça”. 

Ao final do poema, o modernista recolocou um tema romântico de exaltação da natureza, 

descrevendo a cachoeira de Paulo Afonso, numa forma modernista: “E o rio, o grande rio como a 

alma do sertão/ desce de Paulo Afonso com sete ataques de doido e ruge,/ e espuma, e bate e dorme 

lá embaixo/ como um gigante que sofre de ataques de convulsão./ Cachoeira de Paulo Afonso!/ A 

água está doida!”. Lima exaltou o acidente do curso d’água, ao seu modo, tal qual fizera Castro 

Alves nos anos 1870, mas além do encanto, ressaltou que “Até D. Pedro II teve medo” (LIMA, 

1958, p. 263–267). Eis, em resumo, no poema, os temas históricos que dominaram as narrativas do 

passado do São Francisco em meados do século XX: bandeirantes, bacamartes, bois, currais, secas, 

mestiços, atraso, energia, sonho. 

Em 1952, Jorge de Lima publicou A invenção de Orfeu com um poema que poderia ser 

colocado em diálogo com aquele mais conhecido sobre o São Francisco. Neste, o poeta escreveu: 

“Os rios que passam,/ os rios que descem,/ já foram cantados/ por muitos”. Destacando a 

artificialidade dos símbolos e a saturação dos significados atribuídos às águas, Lima continuou: “Os 

rios não são parados ou rápidos/ alegres ou tristes,/ são rios” (LIMA, 1958, p. 634–635). A partir 
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desse confronto de poemas do mesmo poeta, se questiona: as águas podem ter uma história? O que 

demanda narrar um passado para um rio? Por que transformar um espaço representado como de 

natureza imponente e bela em um quase-sujeito, que cruza os braços? Qual o papel da memória em 

fazê-lo descruzá-los? 

Esta tese tem por objetivo investigar o uso público da memória no debate sobre 

aproveitamento econômico do Rio São Francisco nos anos 1930 a 1950. Ela é uma tentativa de 

estudo de caso de como a memória em torno de determinado tema, no caso, um Rio, pode ser usada 

para justificar, legitimar e autorizar determinados projetos, no caso, planejamentos que incluíam 

grandes represas hidrelétricas, irrigação e navegação regular. As perguntas que motivaram esta 

investigação são por que grandes obras públicas e projetos de transformação espacial e econômica 

precisam de legitimação de uma narrativa histórica? Como memórias são produzidas, circulam e 

são interpretadas em novos contextos? Qual o papel das circunstâncias na construção de uma 

memória? Como livros de história são usados para orientar ações públicas e políticas de 

planejamento econômico?  

No mestrado, eu me deparei com uma obra, Rio de São Francisco do engenheiro e 

latifundiário baiano Geraldo Rocha, que foi amplamente citada, parafraseada e algumas vezes 

plagiada por escritores que se ocuparam em escrever histórias locais de municípios da caatinga do 

norte baiano, situada entre a Chapada Diamantina e o Rio São Francisco (MARTINS, 2012). Na 

ocasião, a problemática de pesquisa era como os habitantes das caatingas se representavam como 

catingueiros, sertanejos, em um estudo sobre o trabalho rural em um espaço de semiárido. A 

hipótese de que os escritores catingueiros usavam de elementos de uma matriz euclidiana de Os 

Sertões ficou frágil frente ao amplo uso por eles de citações e referências à obra de Geraldo Rocha. 

É claro que célebres frases do cronista da Guerra de Canudos estavam lá: “o sertanejo é antes de 

tudo um forte” dentre outras. Todavia, os escritores das memórias da caatinga pareciam mais 

atraídos pela narrativa positiva e sem nuances do sertanejo de Geraldo Rocha do que com a 

linguagem difícil e ambígua do narrador fluminense. Em Geraldo Rocha, o sertanejo aparecia como 

herói, motivo de orgulho, numa visão positiva, sem associações com a feiura e com a barbárie feitas 

por Euclides da Cunha. Enquanto Euclides parecia uma entidade distante, longínqua, Geraldo 

Rocha era de Barra, um “filho da terra”. A banca da defesa da dissertação apontou para a 

importância da atuação de Geraldo Rocha na história republicana e para o ineditismo do tema. 

Minha mudança para Barreiras-BA, onde Rocha viveu, terminou por direcionar as pesquisas para 

esse sujeito. 
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O estudo da trajetória de Geraldo Rocha revelou uma personagem complexa, grande 

empresário bem sucedido que caiu em desgraça por questões políticas, criado numa fazenda do 

interior da Bahia, amigo de grandes investidores internacionais, presidentes da república, 

governadores e senadores, dado a extravagâncias como empreender a construção do maior arranha-

céu do país. Escreveu o primeiro livro com mais de 50 anos de idade e, após ter publicado uma 

dezena deles, foi lembrado por apenas um, o Rio de São Francisco, embora houvesse uma grande 

quantidade de livros sobre o assunto. Mas por quê? O que levou um latifundiário conservador com 

ligações com o capital estrangeiro e nacionalista radical, adepto de ideias corporativistas, que 

escreveu um livro sobre o Rio São Francisco, se destacar como referência sobre o tema até hoje? 

Seu livro teve três edições póstumas, em 1983 e 2004, todas com dinheiro público e distribuição 

gratuita. 

Essas perguntas levaram a duas procuras. Primeiro, se ele foi transformado em autor 

principal, quem não foi? Quem escreveu sobre o Rio São Francisco na mesma época e foi esquecido 

na poeira dos arquivos e sebos, junto com suas possíveis visões alternativas? Segundo, quais as 

circunstâncias que levaram a alguém que não havia publicado nenhum livro até a meia idade e passa 

a dedicar parte de seu tempo a escrever sobre barragens ao redor do mundo num volume que 

também continha histórias ouvidas em vilas e fazendas do Rio São Francisco em sua infância?  

Duas metodologias foram necessárias. Uma primeira, internalista, procurou nos textos 

as pistas. O que um livro de um latifundiário baiano tinha de vantagens sobre, por exemplo, o de um 

geólogo professor da Universidade de São Paulo ou de um cientista do Conselho Nacional de 

Geografia com mestrado nos EUA na mesma época, que escreveu sobre o Rio São Francisco? Por 

que Geraldo Rocha se tornou a principal referência histórica do São Francisco e não Wilson Lins, 

como quem se alinhava ideologicamente, pois era filho de coronel, fazendeiro e amigo de Rocha, 

mas que era um escritor muito mais brilhante — segundo a opinião de Jorge Amado, pelo menos —  

e que escreveu um ensaio histórico com mais tino literário? A segunda abordagem, externalista, 

tentou perceber como as conexões sociais e políticas, além das afinidades ideológicas de Rocha, 

foram importantes para a sua transformação em um autor importante e seu livro em referência 

obrigatória, num discurso fundador. 

Outros desdobramentos da pesquisa foram investigar o que veio antes e o que ocorreu 

depois da publicação do livro de Rocha. Foram investigados, os livros que ele citou para concordar, 

discordar ou autorizar seu próprio texto. Do mesmo modo, se buscou como Geraldo Rocha foi lido 

por historiadores, jornalistas, deputados, ministros, senadores e engenheiros de sua época, 

responsáveis por transformá-lo em referência sobre o tema do rio da unidade. Isso permitiria 
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compreender tanto as afinidades ideológicas, como a de representantes parlamentares dos grupos 

dominantes da bacia do São Francisco, que trataram logo de citá-lo, para conferir sua autoridade 

intelectual para seus próprios argumentos, quanto as inovações de sentido e apropriações de seus 

leitores. Notou-se que houve um movimento, pelos leitores, que transformaram um livro de um 

engenheiro com um projeto de uma barragem num afluente do São Francisco em uma obra de 

história do Rio, de seus habitantes e do seu papel na história do Brasil, que enquadrava o problema 

do aproveitamento econômico, mas cujas propostas de engenharia eram ultrapassadas. 

  Para isso ajudou bastante o trabalho de mestrado do autor que lhe proporcionou uma 

formação em história econômica e social, mais especificamente agrária. O que foi preciso procurar 

para lidar com tantos desdobramentos interpretativos, tantas teias de comunicação, redes de citações 

e modificações de sentido foi o auxílio do que se pode chamar de história cultural, mais 

especificamente de uma história do livro e da leitura, associada à hermenêutica. A história social 

ajudou a compreender como um latifundiário com grandes afinidades com a Sociedade Nacional de 

Agricultura, um notório anticomunista e antissemita foi escolhido tanto pela ditadura do Estado 

Novo quanto pelos governos democráticos do pós-guerra como uma autoridade intelectual sobre o 

Rio São Francisco, inspirador da criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945 e da 

Comissão do Vale do São Francisco em 1949. A hermenêutica e a história dos livros e da leitura 

permitiram pensar como deputados da direitista e liberal União Democrática Nacional como 

Manoel Novaes e Luís Viana Filho e do Partido Comunista como Gregório Bezerra e Carlos 

Marighella usavam os mesmos livros, inclusive o de Rocha, para defenderem pontos de vista 

opostos. 

Existem trabalhos sobre a CVSF, a CHESF, Geraldo Rocha e o São Francisco.  Eles 

estudaram o rio como geografia imaginária em um contexto nacionalista (GUIMARÃES, 2019), a 

ideologia do “Vale” como região (PEREIRA, 2015, 2017), a história do epíteto do rio da unidade 

nacional como síntese de uma distinta percepção da questão racial na identidade nacional 

(MINELLA, 2021), as retóricas dos parlamentares para justificar ideologicamente seus projetos 

(PAULA, 2012), assim como a folclorização e estereotipação dos habitantes do espaço do São 

Francisco (RABELO, 2016). Embora reconheça a importância de estudar os padrões, a formação de 

estruturas discursivas e ideologias, esta pesquisa faz outro caminho. Ao invés de enfatizar a 

formação do consenso em torno do aproveitamento econômico do Rio São Francisco, aqui se 

pretende estudar as interpretações díspares e heterogêneas que formaram o debate, contribuíram 

para a formação desse consenso, mas que divergiam e desafiavam os entendimentos predominantes. 

Também se procurou estudar os limites desta hegemonia. Como se trata de um estudo de caso do 
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uso público da memória procurou-se estudar como se conformou uma memória oficial em torno do 

Rio São Francisco, para justificar seu aproveitamento econômico, e em que medida esta memória 

oficial falhou, talvez por falta de pretensão, em se tornar uma memória coletiva. 

Esta tese estuda o uso das memórias do Rio da unidade dando ênfase às distintas 

interpretações de ideias compartilhadas amplamente por escritores que trataram do assunto, levando 

em conta o detalhe. Segundo o historiador italiano Enrico Castelli Gattinara (2017), prestar atenção 

ao detalhe permite mostrar o mundo em sua complexidade, expor suas divisões, fissuras, o 

particular que se oculta no geral. Citando a escritora Herta Müller, Gattinara afirma que a ideologia 

é inimiga do detalhe. O detalhe permite quebrar a continuidade. Essas considerações colocadas 

como cuidado metodológico levaram a questionar a aparente linearidade da formação da ideia de rio 

da unidade nacional, a qual teria sido iniciada por colocações de João Capistrano de Abreu, 

Euclides da Cunha, João Ribeiro, reelaboradas por Vicente Licínio Cardoso e desenvolvidas por 

Orlando Carvalho e Geraldo Rocha. Do mesmo modo, permitiram ver em meio à heterogeneidade 

de entendimentos sobre o significado da expressão rio da unidade que uma questão ainda não havia 

sido colocava: o que pensavam os habitantes do Rio São Francisco sobre a ideia de o mesmo ter 

cumprido um papel fundamental na história da nação? 

Foi possível perceber que havia vozes de dissenso quanto à ideia de Vicente Cardoso de 

que o São Francisco foi o que garantiu a unidade do país num continente em que os seus vizinhos 

Estados independentes se fragmentavam, a qual foi transformada em unidade nacional e étnica por 

Orlando Carvalho e Geraldo Rocha. Elas eram tanto vozes que possuíam um certo espaço na 

opinião pública, caso dos historiadores Sérgio Buarque de Holanda e Barbosa Lima Sobrinho, 

quanto vozes que eram ignoradas nos processos decisórios sobre obras para aproveitamento 

econômico do São Francisco, como os habitantes do Rio que seriam atingidos por elas. Quando 

comunistas e udenistas faziam coro aos governistas em 1947, repetindo o epíteto de rio da unidade 

nacional, sem questioná-la, não parecia que os habitantes do vale compartilhavam de suas ideias, 

enquanto produziam outras memórias a respeito do Rio. 

Exemplar da complexidade deste conflito de interpretações e sentidos é o caso do uso da 

obra de João Capistrano de Abreu. Falecido e transformado em principal historiador nacional, era 

usado amplamente em textos de história do Rio São Francisco como referência na década de 1930. 

Não faltavam motivos para os enunciadores da memória do rio da unidade citarem o historiador 

cearense. Ele tratou de como o São Francisco abasteceu com gado e sal as minas, de como ele foi 

um “condensador de gentes” (ABREU, 1988, p. 176), de como paulistas que foram às guerras 

contra indígenas e expedições contra Palmares o fizeram descendo o Rio São Francisco de canoa 
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rumo ao norte, muitos deles se fixando no vale, especialmente no afluente Rio das Velhas (ABREU, 

1988, p. 148). “Nas margens do rio S. Francisco encontram-se baianos e pernambucanos com os 

paulistas” (ABREU, 1988, p. 239), escreveu Capistrano numa frase que poderia emoldurar quem 

quisesse o juízo do maior historiador brasileiro de então sobre o rio da unidade. Mas eles mesmos 

precisavam omitir que Abreu também enfatizou a unidade territorial do país como possibilidade 

pela integração entre bacias distintas. No Brasil central se conectavam as estradas fluviais do Tietê e 

do Parnaíba do Sul com as bacias do Paraná, Uruguai, Paraguai e ao mesmo tempo com as do 

Araguaia–Tocantins, Madeira, Tapajós, São Francisco e o Parnaíba. Abreu se aproximou do 

naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que escrevendo sobre as comunicações internas do 

Brasil, destacou a proximidade entre os Rios Grande, afluente do Paraná, com o Tocantins e o São 

Francisco, que o levava a pensar nas  

imensas vantagens que a navegação fluvial poderia oferecer aos brasileiros. Somos quase 
levados a crer que o Criador da Natureza, ao estabelecer tantos meios de comunicação entre 
as diversas partes desse imenso império, quis indicar aos seus habitantes que eles deviam se 
manter unidos (SAINT-HILAIRE, 2004, p. 50).  

O chamado “nó da história do Brasil”, na expressão de Capistrano de Abreu (1977, p. 

82), estava na articulação destes vários rios e não em um deles em especial, ainda que fosse um dos 

primeiros a ser colonizado pelos ibéricos. Um detalhe que os defensores da ideia de rio da unidade 

preferiam ignorar. Para eles Capistrano era o historiador que tratou do papel do São Francisco na 

interiorização da pecuária e do povoamento e no abastecimento das minas. O principal autor da 

ideia de rio da unidade, Vicente Cardoso, mantinha correspondência com Abreu e lhe dedicou um 

obituário, o chamando de “homem livre”, que conjugava genialidade e humildade, comparando-o 

ao filósofo neerlandês Espinosa (CARDOSO, 1937, p. 238–239, 241–242). 

Capistrano de Abreu talvez fosse mais conveniente para o historiador paulista Sérgio 

Buarque de Holanda, segundo o qual a “autêntica estrada fluvial” formada “desde o Tietê até a 

Amazônia”, com mais de 10.000 quilômetros, “supera a de qualquer outras linhas de circulação 

natural do Brasil, sem excluir a do São Francisco, chamado por alguns historiadores, o ‘rio da 

unidade nacional’” (HOLANDA, 2014, p. 99). Talvez Holanda divergisse dos escritores do São 

Francisco porque enquanto alguns deles enfatizavam o mestiço de branco e indígena das margens 

desta bacia como representantes de uma autêntica sub-raça brasileira e símbolo da unidade nacional, 

Holanda destacava a originalidade étnica do povo das monções, “uma raça nova, portadora de 

novos ideais, novas tradições, nova mentalidade” (HOLANDA, 2014, p. 150). Porém, Holanda e 
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Abreu estavam em certo desacordo, já que para o paulista os rios não eram apenas caminhos e 

poderiam representar obstáculos e empecilhos à colonização (HOLANDA, 2014, p. 46–47).  

Se a pesquisa começou com questionamentos sobre Geraldo Rocha e sua importância 

como cânone da história do Rio São Francisco, na banca de qualificação surgiu o questionamento 

de o quê teria dado início a esse interesse memorial pelo rio da unidade e à própria investigação da 

criação dessa ideia. Por que um rio precisava de uma história? Responder a essa pergunta passou 

por retornar aos anos 1920 e a começar a investigação por Vicente Cardoso, responsável por dois 

epítetos que circularam amplamente nos anos 1930, o de “rio sem história” e o de “rio da unidade”. 

A leitura da obra de Cardoso permitiu perceber que a demanda pela história de um rio passava por 

aproximar historiografia da sociologia, da geografia e da economia e o levou a pensar em leis e em 

outros problemas e se afastar de um modelo de narrativa visto como do século XIX baseado na 

história administrativa. As outras mudanças se davam pelo abandono de um liberalismo e pela 

emergência de ideias de planejamento econômico que demandavam tanto uma imaginação sobre 

como deveria ser o espaço criado, quanto um conhecimento sobre como ele era. A novidade dos 

anos 1930 é como se passou uma leitura do Rio São Francisco que opunha natureza e cultura, no 

qual o espaço do vale era tido como natural, não aproveitado e que potencialmente no futuro seria 

um espaço civilizado, um meio técnico-científico, para uma tríplice temporalidade: o passado do 

Rio como a constituição da unidade nacional, o futuro do Rio como meio técnico-científico e um 

presente no qual se deveria realizar uma ação pública de transformação espacial. O Rio precisava 

ter uma história por vários motivos. Para Cardoso, quem cunhou a expressão “rio sem história”, ele 

precisava de uma memória para que tivesse sua importância reconhecida e fosse levado em conta no 

planejamento das ações públicas. A própria historiografia deveria mudar e pensar o espaço, a 

economia e abandonar a crônica da administração pública. 

A tese também se ocupou de refletir sobre os limites dessa memória do rio da unidade. 

Ela foi suficiente para estabelecer um consenso parlamentar na criação de uma autarquia federal  de 

planejamento econômico regional e na aprovação de um plano que destinava recursos para grandes 

obras no vale. Mas ela convenceu os habitantes do São Francisco, objetos das narrativas do rio da 

unidade? 

Para responder essa pergunta foi preciso redirecionar o olhar para o Rio São Francisco e 

procurar fontes que pudessem nos indicar uma produção cultural dos seus habitantes. Pouquíssimos 

livros foram escritos por moradores de municípios ribeirinhos na época. A maioria do que era 

escrito sobre esse espaço era de quem o estudara ou o visitara. Quando o seu autor era um são-

franciscano, geralmente ele passara, no máximo, infância e adolescência por lá e vivia em uma 
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capital de estado ou na capital federal. Quase todos eram de classes intermediárias ou proprietárias. 

No final do século XX era mais fácil encontrar histórias, poemas, ficção e memórias de habitantes 

daquele espaço, mas acessar o que significava o Rio São Francisco para quem nele vivia em 1940 

só foi possível através de coletas folclóricas do período. Não são fontes usadas sem problemas, mas 

elas permitem ver como remeiros, lavradores, professores, pequenos comerciantes, vaqueiros e 

músicos percebiam o Rio São Francisco em suas composições, fossem bailes pastoris, sambas ou 

batuques. O que se pretendia era estudar como os ribeirinhos, objetos de tantas narrativas, 

pensavam então, eles mesmos, do São Francisco. Isso implicou em revisar não apenas o alcance da 

opinião pública do Brasil nos anos 1950, a historicidade das práticas de memória e a distinta relação 

com o tempo e com o espaço de engenheiros, historiadores, intelectuais, por um lado, que 

produziam sentidos sobre um espaço, e de habitantes daquele espaço, por outro, que possuíam 

outras formas de rememorar e significar esse espaço. Nesse sentido, a leitura da obra do geógrafo 

baiano Milton Santos foi muito importante para pensar essas duas relações com o espaço e com a 

memória. 

Os significados construídos para o São Francisco na primeira metade do século XX tem 

com autores e obras do século XIX uma relação de exclusão, seleção, leitura e interpretação. 

Estudado, narrado, cartografado por naturalistas, engenheiros, militares e viajantes, considerado 

importante por historiadores no início do século XX, foi nos anos 1920 que passou a ser chamado 

de rio da unidade, termo que passou a ser amplamente usado nos anos 1930, quando os textos de 

Vicente Licínio Cardoso, um dos formuladores da ideia, foram publicados, lidos, comentados, 

citados e reinterpretados.  

Na década de 1930 dois importantes autores entraram em cena: o mineiro Orlando 

Carvalho, que transformou o epíteto de Cardoso de rio da unidade política em rio da unidade 

nacional, e o baiano Geraldo Rocha, que lhe articulou a memória do São Francisco com seu 

aproveitamento econômico. Geraldo Rocha durante as décadas de 1940 e 1950 deslocou Vicente 

Cardoso e Euclides da Cunha, ocupando o lugar de principal intérprete da história do São Francisco. 

Rocha, todavia, foi apenas um dos vários escritores que se aventuraram no assunto, ao lado de 

outros como Noraldino Lima, Luis Flores de Morais Rêgo, Barbosa Lima Sobrinho, Cavalcanti 

Proença, Pedro Calmon, Agenor Miranda, Carlos Lacerda, Medeiros Neto, Souza Bandeira, 

Teodoro Sampaio, entre outros que publicaram entre os anos 1920 e 1940 textos não-ficcionais 

sobre o Rio São Francisco. Quando a CVSF foi criada, apenas o texto de Rocha e suas propostas 

foram levadas em conta de serem dignos de elogio… e refutação. O elogio foi destinado à narrativa 

histórica e apresentação do problema do aproveitamento econômico. Mas seu plano foi refutado por 
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ser tecnicamente ultrapassado na visão da diretoria da CVSF. Quando esta publicou seu Plano geral 

para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco em 1950, o epíteto de rio da unidade 

parecia consolidado. Havia um consenso sobre a necessidade de aproveitar economicamente o 

espaço do Rio. O “rio sem história” de Cardoso não apenas passou a possuir uma história como a 

região de seu entorno seria transformada graças a grandes barragens e hidrelétricas. Por quê a ideia 

de rio da unidade, criada em 1920, representava uma novidade em relação ao que havia sido escrito 

sobre o São Francisco anteriormente? Por que Rocha e não outro ocupou, após 1940, o lugar de 

principal especialista no Rio? A quem se destinava a retórica do rio da unidade e quem era excluído 

dela e pensava o São Francisco a partir de outras memórias? 

Para responder essas perguntas, foram escritos cinco capítulos. O primeiro se concentra 

na obra de Vicente Licínio Cardoso. Suas conferências dos anos 1920 só parecem surtir efeito no 

final da década de 1930, alguns anos após sua morte. Por que Cardoso passou a ser levado em conta 

após 1933, quando já era falecido? Para responder essas perguntas se refletiu sobre a história dos 

livros no Brasil e sobre as transformações culturais, econômicas e políticas que levaram alguns 

sujeitos a recuperarem suas ideias e recontextualizarem-nas. Considerado muitas vezes de forma 

apressada como determinista, Cardoso aqui foi estudado com mais atenção. Toda a sua obra escrita 

publicada foi lida de modo a perceber o que ele pensava sobre ciência da história e sua relação com 

outras disciplinas como geografia e economia. Isso permitiu compreender melhor o significado de 

suas expressões “rio sem história” e “rio da unidade”. Cardoso era um engenheiro com grande 

interesses em estética e filosofia e foi um competente crítico historiográfico, muito bem informado 

sobre a ciência histórica européia. Ele era capaz de resenhar obras de diversos temas, e foi crítico de 

uma história do século XIX que ele caracterizou como pura crônica política e administrativa. Era 

defensor de uma aproximação da história com outras ciências. Grande crítico do historiador 

Varnhagen, era entusiasta da proposta de historiografia que von Martius fez para o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Cardoso não apenas tentou enxertar aspectos da sociologia e da 

economia política na historiografia como também inaugurou uma forma de uso público da memória 

do Rio São Francisco ao considerá-lo como o rio responsável pela unidade do império que foi 

abandonado pela república e que mereceria mais atenção dos governantes em sua revitalização. 

Essa forma de justificar uma política pública futura com um argumento histórico ou com o uso 

público de uma memória se tornaria a tônica do debate sobre aproveitamento econômico do São 

Francisco, mesmo por aqueles que não usaram o epíteto por ele criado. 

O segundo capítulo se concentrou na produção memorial em livros sobre o Rio São 

Francisco nos anos 1930 e início dos anos 1940. Ao invés de se concentrar em apenas um autor, este 
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capítulo estuda vários deles que usaram do passado do Rio São Francisco para tratar do seu 

aproveitamento. Foram estudados os livros de Agenor Miranda, Luis Flores de Morais Rêgo, Carlos 

Lacerda, Orlando Carvalho, Luis Medeiros Neto, Cavalcanti Proença, bem como uma palestra de 

Barbosa Lima Sobrinho para perceber como o passado do Rio São Francisco era representado e 

como ele era usado na discussão sobre aproveitamento econômico. Percebeu-se que esses autores 

fizeram distintas recepções da obra de Cardoso, parte deles aderindo ao epíteto de rio da unidade, 

parte se recusando a usá-lo, por razões diversas. Notou-se que a depender da filiação ideológica, da 

profissão, das circunstâncias que elevaram o escritor a lidar com o tema do São Francisco, havia 

uma grande diferença na narração. Ora ele era um Rio que ficava próximo ao Planalto Central, 

estratégico na conquista deste, ora era um espaço isolado na hinterlândia. Ele poderia ser mais ou 

menos baiano, mineiro, alagoano ou pernambucano. Ora um espaço visto como rústico, ora como 

caminho por onde a civilização escorria pelo sertão. Perguntou-se por que a opinião pública se 

interessou tanto nele nesta década e se refletiu sobre a ascensão de ideologias nacionalistas 

autoritárias, o fechamento de mercados internacionais e a urgência de se criar um mercado interno 

diversificado, a crise de escassez de energia elétrica, a desigualdade regional do Brasil, as grandes 

migrações internas decorrentes das estiagens dos anos 1932 e 1939, assim como a ameaça à 

segurança nacional representada pela invasão da China, da Etiópia e da Polônia, países soberanos e 

com menos recursos naturais inaproveitados do que o Brasil na ótica desses escritores. Também se 

refletiu sobre a política migratória do governo e a tentativa de redefinição da identidade nacional. 

O terceiro capítulo se deteve na obra de Geraldo Rocha. A metodologia foi distinta da de 

outras análises feitas do autor, pois tentou-se analisar como Rocha pensava o problema do Rio São 

Francisco a partir do contexto de sua obra escrita mais ampla. Foram lidos todos os livros de Rocha 

e se tentou perceber a sua mudança em torno do problema do Rio São Francisco, ausente em seus 

primeiros escritos de 1935 e 1936, mas que apareceram em artigos de 1937 para serem 

posteriormente elaborados com mais vagar e profundidade em 1940, sendo que depois, em 1949, 

suas ideias foram recontextualizadas e revisadas e alguns aspectos foram atenuados ou 

abandonados. A leitura de toda a obra de Rocha permitiu perceber que aspectos apenas aparentes no 

seu livro mais conhecido sobre o Rio São Francisco, como o antissemitismo e a simpatia pelo 

nazifascismo foram amplamente desenvolvidos em outros textos e livros, bem como suas ideias 

nacionalistas sobre a sub-raça sertaneja, um retorno a Euclides da Cunha, ausentes em seus 

primeiros textos, mas que apareceram com furor após 1937 e foram reelaboradas durante a Segunda 

Guerra Mundial. Finda esta, Rocha deixou de lado o discurso nacionalista do sertão e passou a 

defender a união da raça latina em torno da liderança do argentino Juan Domingo Perón. Diferente 
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de Cardoso, Rocha não tinha pretensões intelectuais ou científicas, não era conhecedor da 

historiografia e estava mais para contador de histórias do que para historiador. Seus textos eram de 

circunstância, visavam o convencimento e a ação e ele mudava suas posições ao sabor da situação. 

Considerado geralmente como determinista, foi notado que Rocha o era, mas apenas quando 

convinha ao seu argumento e interesse circunstancial. Também se refletiu como essa forma de 

escrever e sua trajetória pessoal contribuíram para que ele se tornasse, no final dos anos 1940, o 

principal especialista sobre história do Rio São Francisco. 

O quarto capítulo sai dos livros de história do Rio São Francisco e se ocupa do uso das 

memórias destes livros, devidamente descontextualizados e recontextualizados numa interpretação 

criativa e circunstancial por deputados e tecnocratas no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. 

Na primeira parte do capítulo se estuda o debate da comissão especial parlamentar que discutiu o 

projeto que daria origem à CVSF. A comissão ouviu técnicos dos ministérios e especialistas de 

notório saber, Geraldo Rocha na frente, para discutir um plano de aproveitamento econômico do 

Rio São Francisco. É possível ver nas atas das reuniões deputados governistas e da oposição, tanto à 

direita, da UDN, quanto à esquerda, do PCB, discutindo o futuro do São Francisco e eventualmente 

falando do seu passado. Através destas fontes se pôde conhecer distintas interpretações do livro de 

Rocha feitas por Gregório Bezerra, que foi trabalhador rural na infância, deputado comunista, que 

tratou da escravidão, do racismo e da opressão do latifúndio, ou por Luis Viana Filho, descendente 

de famílias proprietárias do vale, herdeiro político do pai que fora governador na época da guerra de 

Canudos. Foi vista a produção de um consenso sobre a ideia de rio da unidade, mas que não excluía 

grandes divergências de uso do passado para tratar de paternalismo, relações de trabalho, 

escravização, latifúndio, reforma agrária, localização da sede da futura CVSF, o Plano geral para o 

aproveitamento econômico do Vale do São Francisco escrito pelo engenheiro e diretor da CVSF 

responsável pelo plano, Lucas Lopes.  

No capítulo cinco se questionou sobre como o Rio São Francisco era lembrado em 

obras de arte coletadas por folcloristas no vale no final dos anos 1940 e início dos anos 1950 para 

refletir sobre distintas formas de pensar o Rio São Francisco e seu passado, assim como para 

relativizar o aparente movimento de criação de uma memória oficial que não logrou ser coletiva e 

nem tinha essa intenção, dada a restrição das ideias de democracia e opinião pública da república 

brasileira dos anos 1950 que consideravam os habitantes do São Francisco como objetos de 

planejamento, mas não como sujeitos a serem levados em conta por suas expectativas, interesses e 

desejos. Procurou-se evitar a caracterização destas memórias dos habitantes do São Francisco como 

registros que enxergavam o rio pela lente do mito, do sagrado, do mágico. Ao contrário, o que se 
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viu é que os habitantes do São Francisco tinham com ele, em sua arte ao menos, uma relação 

pragmática: o Rio era um espaço de trabalho, trânsito, vida, uso. 

O que se procura oferecer nestas páginas é um estudo de caso da memória em disputa. 

Ao mesmo tempo, se procurou uma atenção aos detalhes de dois importantes intelectuais que 

participaram das discussões para levar em conta a extensão do que estava em jogo. Embora a 

memória do São Francisco parecia ser irrelevante para decidir qual o local onde a primeira represa 

deveria ser construída e qual cidade seria beneficiada por uma hidrelétrica, parecia impossível 

construir barragens sem conhecer a história do Rio. A mesma história poderia justificar distintos 

projetos de hidráulica, mas eles não pareciam possíveis de serem pensados se não houvesse uma 

narração. Sujeitos diversos da sociedade brasileira, em um determinado momento passaram a 

concordar que o Rio São Francisco era o rio da unidade nacional, mas suas versões da história se 

distinguiam em temas como paternalismo e escravidão, colonização e reforma agrária. Mesmo 

pensando o São Francisco como uma unidade, a memória mudava a depender do que o autor levava 

em conta como centro gravitacional do São Francisco, se o trecho médio baiano e mineiro, se seus 

afluentes que nasciam no planalto central, se o trecho encachoeirado e baixo próximo ao mar que 

remetia às guerras contra os neerlandeses e à penetração do sertão. Mesmo os ribeirinhos que 

habitavam no São Francisco o tinham em conta em suas disputas municipais e regionais, em suas 

vidas e no trabalho, mas outra memória era produzida e através de outras formas de lembrar. A 

dominação política envolvia uma definição histórica e a exclusão de outras narrações alternativas. A 

definição do futuro, para os planejadores, dependia da construção de um passado que tornava esse 

futuro não apenas desejável e possível, mas necessário e único. 

Convém explicitar ao leitor as opções metodológicas e teóricas da pesquisa. Pensada 

como um estudo do uso público da memória, ela pode ser considerada uma pesquisa sobre como 

intelectuais diversos criaram distintas memórias e as associaram com um projeto de meio técnico-

científico. Poderia chamá-la de história da historiografia ou história social da memória. A parte de 

uso público remete à disputa, à abordagem das relações entre poder e memória, aos conflitos sociais 

relacionados às hierarquias materiais, políticas e racializantes. Daí que os capítulos dois, quatro e 

cinco são estudos de história social da memória que privilegiam a relação entre a representação do 

passado e os conflitos sociais de seu tempo. Os capítulos um e três, pela atenção dada aos dois 

intelectuais específicos e suas obras e trajetórias, se não ignora suas vinculações sociais, dialogam 

com categorias de hermenêutica para investigar os processos de descontextualização e 

recontextualização das ideias. Todavia, esses conceitos da hermenêutica foram lidos a partir da ótica 

de uma história das lutas em torno da memória, que pensa o passado como uma construção 
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associada à dominação e à resistência. Do ponto de vista dos recursos metodológicos mais estritos 

para tratar com as fontes, fez-se uso de técnicas e métodos mais relacionados à história do livro e da 

leitura. Essa metodologia foi usada para pensar os livros como suportes privilegiados de memória, 

mas com uso historicamente definido e alcance limitado. 

A memória é entendida aqui como uma forma muito ampla de conjunto de  registros e 

interpretações do passado que lhe configuram sentido (LE GOFF, 2013). Ela abrange tanto a 

lembrança quanto a imaginação usada no trabalho de rememoração do passado (RICOEUR, 2003). 

Ela também se produz na interpretação de obras especializadas no estudo do passado, tanto obras de 

natureza historiográfica quanto ficcional (RICOEUR, 1991, t. 1, t. 2). A memória pode ser 

compreendida como a interpretação não especializada do passado, resultante tanto de experiências 

vividas e testemunhos, quanto de leituras das memórias de outros sobre acontecimentos do nosso 

tempo e do tempo dos outros. A memória é menos passividade, registro, marca e mais atividade 

produtiva, estabelecimento de relações, interpretação, recontextualização e produção de sentidos 

ligados à vida presente. 

Há intencionalmente uma grande flexibilidade em compreender a memória como 

qualquer ato que confere significado ao passado. Não se pode esquecer, claro, que o esquecimento é 

essencial para a memória e por esquecimento pode se compreender tanto aquilo que se perde, 

quanto o que se silencia, o que se abandona e o que se oculta e nega. O esquecimento é importante 

para a memória tanto por que contribui para organizá-la, na medida em que se descarta o que não é 

considerado como de necessária lembrança, quanto porque representa poder, já que esquecer pode 

ser sinônimo de manipulação do passado, de desvalorização de determinada lembrança ou herança, 

de censura sobre o que se conta (RICOEUR, 2003). O esquecimento não pode se confundir com o 

silenciamento que leva ao ocultamento de memórias, mas estas não se perdem necessariamente, 

podem ser transmitidas oralmente na forma de uma memória subterrânea que espera o momento 

oportuno para aparecer e exigir por justiça e reparação (POLLAK, 1989). Essa ambiguidade da 

categoria de memória, compreendida sempre em relação dialética com o esquecimento, permite um 

amplo uso e uma grande contextualização para pensarmos materiais e hipóteses desta pesquisa. A 

memória, tem uma vantagem em relação a outra categoria muito usada por historiadores da 

historiografia. Trata-se da cultura histórica. 

Cultura histórica é um conceito extremamente abrangente capaz de englobar ou 

confundir coisas como memória, patrimônio, ciência da história, ficção histórica, pensamento 

histórico e uso do passado, o que aliás outras categorias como memória, consciência histórica ou 

pensamento histórico também podem fazer. Ela abrange todas as formas de construir e pensar o 
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passado de uma determinada sociedade em um determinado período. O problema do uso desta 

categoria, especificamente para os objetivos desta tese, é que ela é muito boa para pensar em 

padrões, consensos, práticas e sentidos compartilhados, mas não tão útil para pensar os usos 

singulares, as discordâncias, os conflitos de interpretação do passado. A noção de memória guarda 

uma vantagem sobre a de cultura histórica porque permite ampla adjetivação e se não é possível 

pensar em uma cultura histórica individual, a palavra memória carrega a ambiguidade de se referir 

tanto ao individual quanto ao coletivo, permitindo destacar quem é o sujeito da memória, possibilita 

diferenciar uma memória oficial de uma memória subterrânea. Enquanto a memória remete ao 

individual, a cultura se associa ao exterior, ao material, ou para usar uma ideia popularizada por 

historiadores da leitura como Roger Chartier (1999, 2003, 2014), ao suporte da memória. A 

memória parece mais próxima do interior, da forma como o indivíduo capta e interpreta o passado, 

seja sua própria história de vida, seja o coletivo, o nacional (RICOEUR, 2003). Se monumentos ou 

lugares de memória (NORA, 1993) são próprios de cultura histórica, a memória remete ao sentido 

que os indivíduos dão e constroem para monumentos e lugares, ou mesmo para sua indiferença ou 

ira em relação ao que muitos considerariam um patrimônio. Uma noção mais restrita, cultura 

historiográfica se refere às maneiras como historiadores representam o passado em determinadas 

épocas (GOMES, 1996), é boa para pensar em escritores de história, mas pouco útil para investigar 

o uso público da memória em textos sem pretensão narrativa ou historiográfica exaustiva. 

Não se pretende, todavia, recusar a existência de memórias compartilhadas ou a 

possibilidade de uma memória coletiva ou de uma cultura histórica. Como ferramentas de análise, 

compreende-se aqui que a categoria de memórias coletivas dá mais destaque à diferença, ao 

conflito, à heterogeneidade e falta de uniformidade da construção de uma imagem do passado. 

Discutindo a contradição entre memória individual e a memória coletiva, segundo a concepção de 

uma sociologia positivista francesa sobre esta última, o filósofo Paul Ricoeur (2003) enfatizou que a 

memória se constrói socialmente, mas não há um sujeito coletivo de memória. Quem lembra é 

sempre o indivíduo. A memória possui sempre uma dimensão privada, singular (POLLAK, 1989). 

O que os indivíduos que habitam uma cidade pensam ou rememoram de uma praça ou da rua na 

qual vivem ou passaram a infância é muito mais complexo do que a toponímia urbana ou os lugares 

de memória estabelecidos de uma cidade. Monumentos podem indicar tentativas de estabelecer uma 

memória coletiva, ou para usar um conceito de Michael Pollak (1989), uma memória enquadrada e 

eles podem ser objeto de culto, indiferença ou revolta ao ponto de sua substituição, remoção ou 

destruição. 

28



A memória não é uma representação transparente e verdadeira do passado. Ela é a 

rememoração dele, atualizada e construída no presente e em relação com ele, dele depende e com 

ele muda. Produzida socialmente, a memória é parte intrínseca das desigualdades e dos 

antagonismos de uma sociedade tanto em sua dimensão privada, nos seus suportes e em sua 

dimensão pública, nas interpretações e sentidos construídos. Em um interessante texto, um grupo de 

historiadores britânicos destacou, para um contexto de uma sociedade urbana ocidental, que os 

meios de comunicação, como a televisão, o rádio e a imprensa escrita, ao que poderíamos 

acrescentar as mídias digitais, são meios poderosos na criação de uma memória. Eles possuem 

grandes vantagem em relação a monografias escritas por historiadores e lembrança pessoais. 

Segundo o Grupo Memória Popular, a dominação política envolve a definição histórica e ao se 

determinar o passado, espera-se dirigir o futuro (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004, p. 287). 

Essa desigualdade do poder se reflete na heterogeneidade das memórias que podem ser 

hegemônicas, subalternas, subterrâneas e emergentes (SOUTELO, 2015, p. 34–35). Não 

necessariamente coincidem as memórias oficiais, promovidas por memórias públicas, através de 

escolas, museus e outros lugares de memória, com as memórias hegemônicas. A indiferença em 

relação a memória pública também é uma técnica de esquecimento e uma resistência à memória 

com a qual não se reconhece. 

A própria posição de poder é relativa. Uma memória ser hegemônica do ponto de vista 

político não significa que ela seja do ponto de vista coletivo. Sociedades pós-coloniais com grande 

quantidade de população rural podem possuir elites políticas homogêneas do ponto de vista cultural 

e memorial, mas inexpressivas em termos de capacidades de imposição de visões sobre o passado a 

amplos contingentes de populações subalternas que lhe são heterogêneas do ponto de vista étnico, 

social, cultural e, no caso, memorial. Quando dirigentes políticos e tecnocratas compartilham uma 

memória oficial e com ela justificam decisões sobre investimentos e políticas públicas, eles podem 

ser uma minoria do ponto de vista demográfico, mas não do ponto de vista político, já que suas 

decisões impactam diretamente na vida de pessoas que não compartilham de seus pontos de vistas e 

que geralmente não são consultadas sobre essas ações públicas. Amplas populações que possuem 

memórias distintas, mesmo representativas numericamente, podem ser uma minoria política. Essa 

desigualdade pode ser vista na relação entre escrita e oralidade, na qual quem escreve explica, 

interpreta, tem o poder de determinar o que irá no texto, mas quem fala é apenas a fonte, matéria-

prima da memória (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004). 

De acordo com o Grupo Memória Popular a memória é uma produção social, feita numa 

situação em que há diversos sujeitos em conflito e possuindo poderes desiguais para definir o 
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passado. A memória é produzida coletivamente em representações públicas e de forma privada. Ela 

é constantemente elaborada publicamente nos meios de comunicação e nela são mais influentes os 

meios de comunicação do que os intelectuais, bem como podem ser poderosos agentes de memória 

os Estados, especialmente quando ditatoriais (SOUTELO, 2015). 

A memória é produto das lutas e interfere nelas. A ela recorrem os sujeitos em conflito 

para se inspirar, para buscar orientações e ensinamentos, mas além de fonte de saber, a memória é 

legitimação. Todo poder busca definir o passado, geralmente de modo a mostrar-se como natural e 

historicamente necessário, mas ao mesmo tempo não transitório (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 

2004, p. 287). A narrativa da historiografia dominante se relaciona a uma dominação de classe, daí 

que ela precisa se apresentar como coerente, cronológica, objetiva e baseada em documentação 

escrita (GAGNEBIN, 2013, p. 17). 

Segundo ainda o Grupo Memória Popular, o programa político se preocupa em definir o 

passado e o futuro, em ser aceito pela memória popular, em ser hegemônico. É a política da história 

e a dimensão histórica da política (GRUPO MEMÓRIA POPULAR, 2004, p. 287). Um dos 

problemas desta discussão sobre memória, construída em torno de sociedades urbanas e industriais, 

é que elas não permitem perceber duas dimensões específicas do Brasil dos anos 1930 e 1940, que 

são a sua dimensão espacial e a sua opinião pública como dois fatores de diversificação e 

desigualdade. 

Em primeiro lugar, a tentativa de definir um passado para o Rio São Francisco passava 

por diferentes formas de representar o espaço e o tempo. O que muitos dos historiadores, 

engenheiros e jornalistas estudados nesta tese faziam ao falar em São Francisco era procurar um 

espaço imaginado, sob a perspectiva nacional, no mapa, homogêneo, sobre o qual falariam em 

termos de descrição topográfica e histórica a partir de leituras e memórias de viagens e experiências 

pessoais. Eles enxergavam o Rio a partir de uma perspectiva singular influenciada por sua história 

de vida, por sua relação com o espaço descrito e por seus interesses. Os intelectuais do Rio de 

Janeiro enxergavam no Rio São Francisco um espaço interior nos confins da hinterlândia, autêntico, 

nacional, americano, isolado e puro, ainda que ele fosse acessível a um bilhete ferroviário ou uma 

passagem de avião. Quando os intelectuais que escreviam sobre ele eram oriundos do São 

Francisco, ainda que vivendo fora dele, costumavam caracterizá-lo a partir das particularidades de 

sua região de origem. Um engenheiro vindo dos afluentes do São Francisco que descem da Serra 

Geral, em pleno gerais, com água abundante, terra potencialmente fértil, enxergava um espaço 

distinto dos “areais excicados” descritos por Euclides da Cunha (1966, p. 104) em Os Sertões. Um 

intelectual vindo do trecho baixo São Francisco, Alagoas ou Pernambuco, não perderia de vista seu 
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aspecto nacional, mas não o pensava como oposto ao litoral, mas contínuo e uma estrada de contato 

com os sertões. Os espaços e memórias unidos sob a rubrica do São Francisco eram muito distintos. 

Essa extensão também se refletia no plano espacial de debate do Rio. Quando se falava 

em Rio em um espaço público nacional, numa esfera pública excludente, geralmente limitada a 

algumas capitais ou quando se tratava do São Francisco em uma esfera pública estadual, mais uma 

vez limitada à capital do estado, Salvador, Recife, Belo Horizonte, por exemplo, havia diferentes 

histórias e nelas o sentido do rio da unidade nacional era distinto. Para Minas Gerais e Alagoas o 

São Francisco era mais significativo do que para a Bahia. Mesmo nos municípios ribeirinhos havia 

diferentes formas de se representar o São Francisco, pois eles possuíam imprensa e instituições de 

poder local que excluíam remeiros, lavradores, mulheres e camponeses. Estes, por sua vez, tinham 

sua própria relação com o São Francisco em espacialidades e temporalidades distintas, portanto, 

com suas memórias próprias, não necessariamente homogêneas entre si. Um comerciante do porto 

ribeirinho possuía uma noção muito distinta de Rio São Francisco em relação a um barqueiro, 

vendedor ambulante das águas. As noções de espaço e memórias relativas ao Rio dos remeiros, 

trabalhadores fluviais, empregados do barqueiro, por sua vez diferiam. Estes habitantes das águas 

não tinham a mesma relação que lavradores vazanteiros ou de catingueiros que foram ao São 

Francisco em busca de emprego fugindo de estiagens ou a passeio no entressafra. As memórias do 

São Francisco dependem da espacialidade e do tempo de quem as produz e da relação que possuíam 

com o Rio. O tempo nacional era distinto do estadual e do municipal, assim como o tempo do 

comércio era distinto do tempo da lavoura, mas eles se conectavam e havia muito de local quando 

alguém pretendia falar do São Francisco no plano federal. Do mesmo modo, disputas e 

antagonismos entre os remeiros e seus patrões, entre vazanteiros e latifundiários ou autoridades 

municipais, entre posseiros e grileiros, levavam os sujeitos a recorrerem e produzirem distintas 

memórias sobre o Rio. Na medida em que uma memória oficial foi construída sobre o São 

Francisco, sentidos, significados e perspectivas foram privilegiadas e outras foram apagadas. 

Quando foram atingidos por barragens, os habitantes do Rio precisaram revisitar suas memórias e 

produzir uma contranarrativa para resistirem (ESTRELA, 2010; SILVA, 2018) 

Uma possibilidade interpretativa seria o uso da categoria de regime memorial. Segundo 

Johann Michel (2015, p. 10-11), gramática memorial é uma configuração de sentido comum a um 

conjunto de atores públicos que, através de empreendimentos de memória, obtém o reconhecimento 

oficial de um sentido dado ao passado, possibilitando um regime memorial que possui, por sua vez, 

ampla margem de interpretação e de sentido. As ideias de gramática e regime memorial possuem a 

vantagem de associar memória ao poder, a erosão dessa pelos questionamentos e resistências e 
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contranarrativas. Além disso, contornam a dificuldade de pensar o sujeito da memória coletiva 

(MICHEL, 2015). Pode-se dizer que essa pesquisa estudou a construção do regime memorial do rio 

da unidade nos anos 1930 e 1940. Mas em que medida afirmar que o regime memorial criado a 

partir das obras de Vicente Licínio Cardoso, Orlando Carvalho e Geraldo Rocha, e especialmente 

pelo controle do Departamento de Imprensa e Propaganda sobre a imprensa no Estado Novo, que 

veiculou o São Francisco ao epíteto de rio da unidade nacional numa relação de causalidade 

significa que se formou uma memória dominante? 

Afirmar que este regime memorial era dominante implica em compreender que ele era 

usado para justificar ações públicas e foi apropriado por mais de um governo federal e por suas 

instituições de planejamento econômico. Mas em que medida essa memória foi capaz de se impor 

no país? A quem ela se destinava? A memória oficial, ainda que repetida por autoridades, não logra 

se efetivar em memória coletiva sem ações de memória pública eficazes, as quais podem encontrar 

resistências, tanto de crítica de contranarrativas quanto de uma indiferença, que pode ou não ocultar 

percepções e memórias distintas sobre aquele tema. Não houve, por parte do governo federal um 

lobby memorial ou um programa de memória pública que visasse convencer as populações do São 

Francisco sobre a função do rio da unidade na história nacional. A reprodução do epíteto em jornais 

e talvez na cadeia de rádio não parece ter tido efeito sensível no vale. Era uma memória oficial 

fraca. Ao que parece, porque para as autoridades a adesão das populações que seriam atingidas pelo 

planejamento seria natural ou não era importante, o que indica algo sobre a democracia no país nos 

anos 1940 e 1950. 

A opinião pública que se procurava convencer com os discursos, narrativas e memórias 

do rio eram grupos muito específicos, especialmente representantes políticos e intelectuais ligados 

às classes dominantes rurais do interior e classes intermediárias urbanas. Após 1945, a presença dos 

parlamentares comunistas nos debates coloca em cena sindicatos e associações urbanas de capitais e 

do interior. A opinião pública se expandiu em relação à década de 1930, mas não o suficiente para 

englobar populações estereotipadas como analfabetas e atrasadas, alvo das políticas, mas não da 

consulta. A narrativa do rio da unidade não parecia se destinar a esses grupos. Os filhos de 

fazendeiros, grandes proprietários de terra, intelectuais e políticos oriundos do Rio São Francisco 

parecem ter aderido ao discurso de rio da unidade. 

Compreendendo hegemonia como o processo de produção de um consenso na sociedade 

de modo a formar uma opinião pública que pareça natural e que expresse uma vontade da maioria, 

ocultando a desigualdade dos poderes políticos e econômicos na produção da opinião pública 

(GRAMSCI, 2007, p. 95), a ideia de memória hegemônica procura expressar um conjunto de 
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elementos de uso público da memória que procura convencer diversos setores sociais e levar ao 

esquecimento, desmoralização ou ocultamento de outras memórias. Uma memória hegemônica se 

aproxima daquilo que Michael Pollak (1989) chamou de memória enquadrada, muito embora a 

noção de hegemonia tenha a vantagem de destacar o processo de conflitos que produzem memórias 

e que levam em conta tanto a tentativa de manipulação e imposição, quanto as concessões 

necessárias para que outros grupos aceitem essas memórias. Raymond Williams compreende que a 

hegemonia, distinta da ideologia que seria um sistema de crenças e ideias a serviço de uma classe 

social, expressaria práticas e expectativas na totalidade da vida, envolvendo sentidos, distribuição 

de energia, percepção de si mesmo e do mundo. A hegemonia compreende a percepção da realidade 

e é experimentada pela maioria das pessoas. Em última definição, é uma cultura entendida como 

domínio e subordinação social (WILLIAMS, 1979, p. 113). Mas toda dominação pressupõe 

resistência e esta reconfigura constantemente as relações de poder, a ideia de memória hegemônica 

pressupõe antes um processo do que um dado. Destaca-se que a memória dos habitantes do São 

Francisco não constituiu, nesse período analisado, uma memória contra-hegemônica, a qual surgiu a 

partir das obras públicas que atingiram os municípios. 

Os habitantes do vale que não poderiam se representar através de deputados ou 

intelectuais, eram ignorados pelo debate parlamentar sobre aproveitamento econômico do Rio e não 

foram sequer objeto de ação memorial de convencimento sobre a legitimidade dos projetos que se 

desenhavam. Uma das funções da memória usada pra convencer que o São Francisco era o rio da 

unidade nacional era priorizá-lo como região de planejamento. O espaço privilegiado da identidade 

nacional deveria merecer mais atenção e mais recursos públicos. A memória do rio da unidade 

servia para justificar um ambicioso projeto de transformação do espaço do São Francisco, no qual 

os seus habitantes tinham um papel a cumprir, não como sujeitos de um opinião pública 

democrática, mas como recurso, o capital humano. Nesta tese, o consenso obtido pela memória do 

rio da unidade na opinião pública letrada foi chamado de projeto de meio técnico-científico. 

O projeto de meio técnico-científico foi uma categoria construída a partir da leitura da 

obra de Milton Santos (2017). Enquanto os historiadores ambientais compreendem a paisagem 

como uma construção cultural a respeito da natureza (SCHAMA, 1996), na geografia de Milton 

Santos a paisagem é a natureza. O espaço seria resultado da ação humana através da técnica e é 

indissociável do tempo. As múltiplas espacialidades pressupõem múltiplas temporalidades. Como 

os cientistas sociais franceses (LEROI-GOURHAN, 1964, 1965; SIMONDON, 2020), Santos usa 

técnica como sinônimo de tecnologia, palavra usada para designar uma ciência das técnicas. Tanto a 

espacialidade quanto a temporalidade, conceitos interligados para Santos, são produzidas pela ação 
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humana. Com as revoluções industriais, não muito precisadas cronologicamente pelo geógrafo, tem-

se a transformação do que era um meio técnico em meio técnico-científico. Este se manifestaria 

tanto como uma tecnosfera, uma realidade onde o espaço foi profundamente transformado de forma 

artificial, quanto numa psicosfera, sendo que esta moldava valores, comportamentos e sonhos. Na 

psicosfera, o meio técnico-científico era aspirado como modelo universal e alimentava crenças, 

vontades, desejos, hábitos (SANTOS, 2013, p. 30). Esse projeto de meio técnico-científico 

funcionava como um ideal de espaço a ser descrito, chegando mesmo a influenciar a descrição dos 

espaços existentes, enxergados como carentes, faltosos, com potências adormecidas. Era uma 

estranha geografia, a descrição de um espaço que se desejava que existisse. 

Desse modo, ao diferenciar tecnosfera e psicosfera como duas dimensões do meio 

técnico-científico, Milton Santos o compreende como uma realidade, um espaço artificial, 

localizado como capital fixo, mas também uma hegemonia cultural de desejos, padrões, modelos 

universais para uma civilização técnica. Para além da força produtiva, a técnica foi lida como uma 

produção espacial de fantasmagorias (SANTOS, 2013, p. 24). Numa conceituação semelhante, o 

filósofo Luciano Floridi (2014) chamou o espaço digital construído nas três últimas décadas de 

infosfera (infosphere), que supostamente substituiria a morada do ser humano, capaz de moldar-lhe 

percepções de espaço, tempo, moral, ética, identidade e agência política. O filósofo chega a chamar 

essa época, produzida pela quarta revolução industrial de hiperhistory, distinta da história e da pré-

história. O projeto de um meio técnico-científico pode ser entendido de forma similar: o espaço 

almejado não apenas determina percepções de espaço e de passado, mas também valores, ética, 

identidades e hierarquias. Mais do que uma descrição do espaço, a ideia de projeto de meio técnico-

científico será usada na tese como uma forma de enfatizar que os textos sobre a necessidade de 

planejamento do Rio São Francisco não eram meramente uma descrição topográfica, associada a 

uma narração do passado, mas uma justificação de um projeto que se baseava na idealização de 

supostas realidades urbano-industriais e suas relações sociais lidas como superiores e mais 

desenvolvidas. Na medida em que essas descrições e narrativas partiam de um modelo idealizado de 

espaço urbano, industrial e científico, tanto o espaço quanto o tempo, o lugar e técnica, eram vistos 

como rústicos, insuficientes, carentes.  

Descrição de espaço é descrição de tempo, portanto, produz memória. A categoria de 

projeto de meio técnico-científico é uma hipótese de trabalho para analisar movimentos e projetos 

para países coloniais e periféricos do capitalismo, mas não só. Nos anos 1930, os comunistas 

também veiculavam descrições da União Soviética como espaço urbano, industrial, racional. 

Mesmo as utopias rurais enxergavam o futuro espaço agrário como científico e técnico. O projeto 
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de meio técnico tanto idealizava uma materialidade como modelo universal, como funcionava como 

hegemonia cultural, política e epistemológica. Nas palavras de Milton Santos, “A técnica é a grande 

banalidade e o grande enigma, e é como enigma que ela comanda nossa vida, nos impõe relações, 

modela nosso entorno, administra nossas relações com o entorno” (SANTOS, 2013, p. 20). 

O projeto de meio técnico-científico era uma aspiração transnacional. Ele 

frequentemente fazia uso de símbolos religiosos para idealizar o futuro a ser criado pela tecnologia. 

O real, desse modo, nunca era suficiente. Daí que os espaços eram necessariamente descritos como 

de pobreza, miséria, rusticidade, próprias de uma técnica rudimentar. Tal qual uma religião, o 

projeto de meio técnico-científico oferecia profecias e uma norma de conduta para o presente, capaz 

de conduzir ao futuro desejado. O tempo de promissão compensaria as restrições impostas no 

caminho. Estranhamente engenheiros, cientistas e intelectuais que pretendiam tirar os espaços 

internos do Brasil da escuridão e do atraso que possibilitaram o suposto fanatismo atribuído aos 

adeptos de Antônio Conselheiro, prometiam algo similar ao que fazia o beato: uma terra da 

promissão na qual o sertão viraria mar. 

Todavia, se essa memória do Rio São Francisco que surgiu nas discussões sobre o  seu 

aproveitamento econômico está orientada por um projeto de meio técnico-científico, ela não era a 

única forma de representação do espaço. Para dar conta de como os habitantes do São Francisco 

pensavam sua memória e sua relação com o espaço, foi necessário recorrer a outra categoria 

geográfica, o espaço banal. Quando se analisa as formas como o Rio São Francisco aparece em 

vestígios da arte e cultura dos seus habitantes nota-se que a espacialidade por eles representada não 

se caracterizava por uma visão econômica de exploração dos recursos hídricos e de produção de 

valor de troca, mercadoria, mas por uma visão ampla, heterogênea e pragmática de espaço banal, 

espaço de vida, de trabalho, de relações sociais e humanas, que alguns historiadores chamaram de 

cotidiano, lugar do homem ordinário (CERTEAU, 1990, p. 11). Ao contrário do que uma visão 

orientada por uma sociologia do mundo desencantado, os lavradores, remeiros, professoras e 

comerciantes que trataram do Rio São Francisco não o enxergavam do ponto de vista sagrado, 

mítico, mágico. Tratava-se de um uso muito diversificado e pragmático, mas também sentimental e 

identitário do Rio. Ao contrário dos engenheiros e intelectuais que reduziam o Rio São Francisco a 

uma geografia econômica e folclórica, seus habitantes enxergavam as águas e os lugares a partir de 

um complexo e diversificado universo cultural. Compreendendo que o espaço banal é o lugar da 

cultura, compreendida enquanto modo de vida (WILLIAMS, 1979), ele é recheado de rugosidades, 

heranças sócio-territoriais ou sócio-geográficas (SOUZA, 2019). Citando Josep Ramoveda, Maria 

Adélia Aparecida de Souza afirma que planejadores, urbanistas e políticos olham para o espaço 
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como um plano sobre o qual se intervém e quando encontram as rugosidades eles as destroem ou as 

detestam (SOUZA, 2019. p. 13). Aproximando a ideia de espaço banal como rugosidade da noção 

de Stuart Hall (2003) segundo o qual a cultura se define por relações de força e dominação, quando 

diversas forças disputam o significado do que é “popular” e do que merece pertencer à tradição e o 

que deve ser excluído, pode-se pensar que espaço banal e projeto de meio técnico-científico 

expressam duas concepções antagônicas de espaço. E como se tem argumentado nesta tese, 

definição de espaço é definição de tempo e produz memória. 

Não se quer com isso opor os habitantes do Rio que o enxergavam como espaço banal e 

engenheiros e intelectuais que viviam fora dele e o enxergavam sob os moldes do projeto de meio 

técnico-científico. Provavelmente existiam no São Francisco, especialmente nos grupos urbanos e 

letrados, o compartilhamento de visões de meio técnico-científico. Alguns estudos (MARTINS, 

2010; RABELO, 2016; LIMA, 2016; OLIVEIRA, 2016; FERREIRA FILHO, 2003) apontam que 

os grupos dominantes citadinos e rurais, fazendeiros, comerciantes, profissionais liberais e setores 

médios alimentavam simpatias e expectativas com a implantação de uma urbanização capaz de 

produzir civilidade nos municípios do vale. Em Xique-Xique-BA, Juazeiro-BA, Barra-BA, 

Januária-MG, Barreiras-BA e Santa Maria da Vitória-BA grupos dominantes pretendiam se 

dissociar dos elementos associados ao sertão como a roça, as vaquejadas, a religiosidade, a tradição. 

Um dos sujeitos investigados nesta tese, Geraldo Rocha, em suas memórias, afirmou que foi seu tio, 

Pedro Mariani Jr. quem o iniciou no tema do aproveitamento econômico do Rio São Francisco 

(LENA e HERMES, 2009, p. 32). Pedro era sobrinho de João Maurício Wanderley, formou-se em 

direito e foi juiz em São Paulo e em Vila Nova da Rainha (atualmente Senhor do Bonfim-BA), 

chefe de polícia, conselheiro e presidente do Tribunal Superior da Bahia. Aposentou-se em 1900 e 

foi administrar fazendas em Barra-BA, onde alimentava sonhos: um Estado do São Francisco com 

capital em sua cidade natal, uma ferrovia ligando a cidade à Estrada de Ferro Central da Bahia em 

Mundo Novo-BA, na Chapada Diamantina. Chegou a levá-los ao parlamento, quando foi eleito 

deputado federal em 1909 e 1912 (TELLES, 2003, p. 262). 

Todavia, dentro destes grupos que compartilhavam de aspectos do projeto de meio 

técnico-científico, muitos deles não se identificavam com as descrições dos sertanejos feitas pelos 

intelectuais que os viam como autênticos, mas rústicos, ingênuos e bárbaros. Essa identidade 

atribuída, para esses grupos dominantes locais, era mais social do que regional. A aspiração por um 

meio técnico-científico, pela modernidade por parte de grupos internos no sertão não implicou na 

adesão irrestrita ao discurso sobre o Rio São Francisco. Ele se dava por vezes com uma recusa de 
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identificação com o sertão: os sertanejos eram os outros . Enquanto os engenheiros e jornalista das 1

capitais enxergavam o Rio São Francisco como espaço da rusticidade e da técnica primitiva, da 

brutalidade dos coronéis e seus jagunços e da cultura autêntica nacional, muitos dos habitantes do 

São Francisco buscavam se dissociar dessa imagem e as atribuíam a outras classes, municípios ou 

lugares. Ao mesmo tempo, não faltaram adeptos do discurso do sertão como identidade reivindicada 

que buscavam disputar o domínio da narrativa sobre o Rio São Francisco, inclusive o de 

aproveitamento econômico. 

Desse modo, a categoria do projeto de meio técnico-científico se mostra fundamental 

para compreender o uso público da memória e a discussão sobre o aproveitamento do Rio São 

Francisco. Na medida em que partiam para discutirem colonização, irrigação, agricultura científica, 

piscicultura, hidrelétricas e navegação, esses intelectuais faziam uso do passado para 

contextualizarem diagnósticos, projetos, propostas e ideias, mas era um passado necessário num 

pensamento orientado por um projeto de meio técnico-científico. O uso do passado através da 

narração e produção de uma memória sobre o espaço do Rio São Francisco naturalizava as 

propostas, os projetos. O filósofo francês Paul Ricoeur (2001, p. 334), discutindo os desafios postos 

para as culturas nacionais pela emergência de uma civilização técnica universal comum através do 

aperfeiçoamento e da sedimentação levou às culturas nacionais e o desafio de adaptar suas tradições 

de modo a incorporarem a civilização técnica. Sendo a cultura nacional uma criação constante, 

Ricoeur destaca que ela é profundamente alterada nesse processo de integração à civilização 

universal. Embora não considere a civilização universal unida pela técnica e orientada por um 

espírito científico como uma forma de dominação política, econômica e cultural, o filósofo coloca 

uma questão relevante aqui que é a necessidade de adaptação da cultura nacional no processo de 

absorção da civilização técnica. Ao projetarem um meio técnico-científico para o Rio São 

Francisco, no debate sobre aproveitamento econômico do espaço do Rio, os engenheiros, 

intelectuais e jornalistas estavam também rediscutindo o que era a nação, ou pelo menos o que 

deveria ser a nova nação moldada ao que Ricoeur chamou de civilização técnica universal 

(RICOEUR, 2001, p. 326). Daí que a memória não foi usada somente para justificar obras como 

represas. Ela também era uma identidade narrativa nacional.    

Por identidade narrativa aqui se compreende o movimento de caracterização e 

singularização de um sujeito da ação histórica configurado a partir de uma narração. O caráter é o 

conjunto de marcas distintivas que permitem identificar o indivíduo (RICOEUR, 1996, p. 144). 

 Sobre o sertão como espaço construído no bojo do projeto colonizador ver tese de Rafael Sancho Carvalho da Silva 1

(2021).
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Para ficar mais próximo dos termos do filósofo Paul Ricoeur, identidade narrativa é uma história 

contada para responder quem é o autor da ação (RICOEUR, 1996). Segundo este filósofo, a 

narração constrói o caráter durável de um personagem. A identidade de uma história é a identidade 

de uma personagem (RICOEUR, 2013, p. 359). O conhecimento de um personagem passa por um 

quadro de narração. Não se conhece a identidade do personagem diretamente, mas indiretamente 

através de símbolos mediadores que permitem uma interpretação do personagem. Esses símbolos 

são apropriados na cultura, na história e na ficção. O personagem é reconhecido através de seus 

caracteres, ele é figurado e narrativamente interpretado (RICOEUR, 2013, p. 371). Ela pode ser 

usada para indivíduos, mas se pode extrapolar para grupos sociais ou comunidades históricas, como 

uma nação e em um sentido talvez mais largo do que tem sido usado, para caracterizar um rio. No 

caso de uma comunidade histórica, segundo Ricoeur, comentando o caso de nações, os traços não se 

separam da geografia e da história. O caráter de uma comunidade histórica se percebe no 

movimento de uma narração e é no movimento que se percebe a sua permanência. Separados de sua 

história e de sua geografia, os traços se enrijecem, como acontece nas ideologias nacionalistas 

(RICOEUR, 1996, p. 148). 

Na tese as identidades narrativas podem ser de várias ordens. A primeira é a atribuída ao 

Rio São Francisco, o qual era descrito e caracterizado pela narração. Na medida em que para alguns 

intelectuais, especialmente os adeptos da narrativa do rio da unidade nacional, o São Francisco era 

um elemento essencial na constituição da nação, a identidade narrativa do Rio e do Brasil se 

confundiam. Na medida em que as águas não se narram, a identidade do São Francisco era uma 

identidade atribuída, diferente do sertanejo e do são-franciscano, que poderiam ser tanto objeto do 

discurso quanto enunciadores, no que será chamado de identidade reivindicada. Acredita-se que 

essas categorias são úteis para diferenciar as várias posições do debate sobre aproveitamento 

econômico do Rio São Francisco e as distintas formas de uso público da memória do sertão nessa 

discussão sobre o rio da unidade. 

Uma das estratégias privilegiadas de atribuição de identidade e definição é o processo 

de racialização. A noção de raça fundamentou hierarquias em todo o Atlântico onde houve 

sociedades com escravização. Pensar em termos de racialização é entender como o discurso racista 

é dinâmico, se atualiza constantemente no processo histórico. De acordo com Wlamyra 

Albuquerque, a racialização expressava a tentativa, após o fim do escravismo, de preservar 

hierarquias que foram construídas na escravidão a partir da ideia moderna de raça no pós-abolição. 

Também foi um mecanismo de exclusão dos homens e mulheres considerados de cor da cidadania, 

não sem resistência dos próprios (ALBUQUERQUE, 2009, p. 243–244). A racialização precisa ser 
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compreendida tanto como uma tentativa do cerceamento e controle externo da definição do sujeito 

(FANON, 2011, p. 218), quanto uma ideologia e uma técnica de governo de pessoas e espaços 

(MBEMBE, 2013, p. 89). Desse modo, nesta tese a racialização é entendida como um efeito e uma 

produção da dominação nas identificações atribuídas e reivindicadas. Como se verá, em parte 

significativa do período estudado por esta tese, a racialização foi usada para definir, cercear e 

administrar pessoas e espaços, privilegiar, excluir ou reivindicar direitos e justificar projetos e ações 

públicas. 

Também se usa nesta tese uma definição de opinião pública, que pode ser compreendida 

de duas formas. Primeiro, numa definição mais restrita, como república das letras, ou seja, o espaço 

público de comunicação escrita no qual as pessoas cultas se comunicam e compartilham ideias 

defendendo-as com o poder da argumentação e convencimento (CHARTIER, 2009, p. 50). Com 

essa definição mais restrita, pretende-se compreender o espaço de comunicação escrita privilegiado 

de intelectuais e políticos e que estava relativamente próximo do poder devido à pouca autonomia 

do mundo das letras em relação à política dos anos 1930, quando é comum políticos escritores 

(SILVA, Paulo Santos, 2011). Com essa definição estrita se pretende tanto dar conta dos vestígios, 

ou seja, materiais escritos que circulavam em poucas mãos, e também abarca o processo de 

exclusão de populações supostamente não letradas e pobres dos processos decisórios. Efetivamente, 

a construção da opinião pública se dava em sociedade e incluía não só os letrados, mas também uma 

pressão popular expressa na forma de boatos, canções, greves, motins e contra-rituais que 

funcionavam como demonstração de força do povo, do público, levado em conta no jogo do poder, 

segundo definição de Robert Darnton (2014, p. 19). A crítica que Darnton faz às abordagens de 

Chartier, Habermas e dos historiadores anglo-saxões dos discursos e das ideias políticas é 

menosprezar a autonomia, a criatividade e a força da opinião das ruas onde estava o populacho, 

geralmente não levado em conta numa concepção de opinião pública que se limita aos textos 

escritos. Segundo Darnton, nas ruas se criava sentido para os acontecimentos. As decisões políticas 

não se faziam após a leitura de tratados políticos dos filósofos, mas ao pragmatismo a consulta às 

redes de comunicação. A dificuldade dos historiadores está em acessar essas redes. Ainda que se 

compreenda que os não letrados também produziam sentido e pressionavam, de diversas formas, 

como agentes políticos, aqui se compreenderá a opinião pública como um espaço de exclusão, 

baseado na cultura escrita, mas não só, e que tinha por pretensão enunciar a verdade, convencer, 

mas esta era contestada, negligenciada, ignorada, contornada e ridicularizada pela cultura oral. Mas 

é preciso ter ressalvas e compreender que a escrita nem é só ato de poder, por vezes é fragilidade, 
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tentativa de usar um recurso a mais em uma batalha perdida, embora a derrota possa se 

“transformar” em vitória como memória. 

A opinião pública, seja no sentido estrito de república das letras, seja no sentido amplo 

que envolve os vários sujeitos da sociedade, é um espaço de constituição de consensos. Os 

consensos são construídos socialmente, através de “acumulação seletiva, deslocamento, eliminação, 

rearranjo e insistência” (SAID, 1990, p. 245). A cultura é uma forma de poder que envolve, 

organiza hierarquias e constitui hegemonias. A cultura possui poder para proibir, mandar, validar e 

agir como agente, na medida em que atua como condicionante do processo e se autonomiza em 

relação aos indivíduos singulares (SAID, 2004, p. 20-21). O poder de uma cultura está relacionado 

ao Estado sobre o qual ela fala, sendo um processo político-cultural ao mesmo tempo em que é 

socio-econômico (SAID, 1990, p. 23). Os intelectuais, letrados, eram importantes sujeitos na 

constituição desses consensos e desse poder cultural, mas não eram os únicos e dependiam de 

instituições, empresas e sujeitos os mais diversos. 

Aqui se encontra outra contribuição da tese a respeito da história do Rio São Francisco 

que é pensar o intelectual como sujeito e não apenas como um enunciador do discurso cuja origem 

seria exterior. Conceito com bastante polissemia nas ciências humanas, aqui se compreende o 

intelectual como um mediador cultural, próximo à definição feita por Angela de Castro Gomes e 

Patrícia Santos Hansen (2016), uma tentativa de superar a dicotomia criada pela diferenciação entre 

o intelectual como autor e o vulgarizador. Ao contrário desta categorização na qual o intelectual 

como autor, criador de sentidos, imagens, narrativas ou sistemas originais, diferente do intelectual 

como difusor de concepções de mundo, pensar o intelectual como mediador insere o sujeito dentro 

de teias de comunicação. À definição do intelectual como mediador cultural de Gomes e Hansen 

(2016), destaca-se que essas redes de comunicação são intermediadas por processos de 

interpretação, que são por si só, produtores de sentido (MICHEL, 2017). Além disso, os intelectuais 

e a mediação ocorrem em contextos de dominação e resistência nas quais múltiplas hierarquias 

inibem (COLLINS; CHEEP, 2013), destacam, silenciam, ocultam, canonizam, desvalorizam ou 

legitimam determinadas narrativas, sentidos, significados e memórias. A posição de intelectual se 

relaciona com a hierarquia da sociedade e está relacionada ao reconhecimento, à legitimação e ao 

prestígio, bem como, por outro lado, ao apagamento, silenciamento e desautorização de formas 

alternativas de pensar e de expressar o pensamento. Daí que seja considerado como óbvio procurar 

ideias em livros e na imprensa e reconhecer seus autores como intelectuais e, ao contrário, ser 

necessário justificar que sambadores ou repentistas possam também pensar e expressar ideias, 

sendo, portanto intelectuais.  
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Embora os intelectuais aqui sejam compreendidos como indivíduos presos em teias de 

relações, cujas identidades narrativas são produtos de trajetórias marcadas por circunstâncias 

diversas, eles foram compreendidos em sua singularidade, pois não é unívoco o pertencimento a um 

grupo social. Um dos escritores estudados era ao mesmo tempo latifundiário, engenheiro, 

empresário, gestor de capitais estrangeiros, nacionalista, ateu, baiano, conservador e corporativista. 

Um indivíduo como esse era qualquer coisa menos típico, embora coincidisse em linhas gerais com 

sua classe social em certos pontos como a questão da reforma agrária ou com a interpretação dos 

direitos trabalhistas. Não se recusa, todavia, que os indivíduos sofram condicionamentos sociais. 

Nesse sentido, a ausência de mulheres escritoras e o pequeno número de homens negros que 

aparecem como sujeitos de discurso, para não falar da dificuldade de acessar o que lavradores, 

comerciantes, professoras e remeiros pensavam sobre o Rio São Francisco por si só já atesta a força 

das determinações sociais como fator limitante para participar da opinião pública dos letrados no 

Brasil de meados do século XX. Todavia, é como indivíduos que os sujeitos reagem aos 

condicionamentos e a história é resultado dessa tensão. Não que se façam minibiografias dos 

intelectuais, mas é levado em conta que um dos fatores fundamentais no processo de interpretação é 

a circunstancialidade da produção dos textos. A memória pessoal é levada em conta como elemento 

importante para que esses intelectuais propusessem a construção de memórias coletivas. 

O estudo das trajetórias na história passou desde a recusa ao gênero narrativo biográfico 

no qual o sujeito era entronizado como exemplar e atuava como autor da história numa narrativa de 

vida linear, até uma abordagem na qual o indivíduo era tido apenas como tipo médio de seu grupo 

social. De uma história do indivíduo sem determinação passou-se a uma história sem sujeitos, que 

privilegiava as estruturas e os grandes coletivos humanos. Atualmente, várias abordagens procuram 

ver o estudo das trajetórias como uma possiblidade de perceber a história de uma sociedade a partir 

da trajetória de um indivíduo (SOUZA, 2012), ou como modo de investigar a tensão entre 

singularidade e totalidade no qual uma pessoa é tanto sujeito da ação quanto sujeito a 

determinações (COELHO, 2010). Outros sugerem que o estudo de indivíduos e suas trajetórias 

permite a crítica dos paradigmas hegemônicos e sua problematização (PASTI; OLIVEIRA, 2019, p. 

40), especialmente quando se percebem como os sujeitos se encontram na interseccionalidade de 

sistemas de poder distintos, relacionados a gênero, raça, classe, sexualidade, idade, etnia e formação 

que produzem distintas experiências sociais para os indivíduos e grupos relacionados (COLLINS; 

CHEEP, 2013). Por fim, há ainda a possibilidade de compreender, a partir da discussão da 

hermenêutica da história de vida, como numa dialética entre o voluntário e o involuntário, o sujeito 

constitui uma trajetória opaca à qual ele dá sentido a partir da narrativa de sua história de vida que 
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não pode abranger a totalidade da experiência vivida, mas que fundamenta, enquanto identidade 

narrativa, a sua identidade pessoal (NASCIMENTO, 2014, NASCIMENTO, 2016; TENGELYI, 

2004; RICOEUR, 1996; RICOEUR, 2017). 

Sobre a interpretação, trata-se de uma ferramenta de análise central na metodologia 

usada por considerar que os vestígios analisados, basicamente textos escritos por homens em 

meados do século XX, são, por sua vez, leituras e interpretações de outros textos e da realidade de 

seu tempo. A metodologia da tese consistiu em considerar que havia uma flexibilidade interpretativa 

e um conflito das interpretações em torno de epítetos, citações, autores considerados clássicos, 

episódios, imagens. Essa história das interpretações do Rio São Francisco compreende a 

interpretação como um ato de produção de sentido e significado que ao mesmo tempo pode 

consolidar, sedimentar e autorizar determinados sentidos e ideias já presentes em outros textos, 

como também é um ato inovador, original, pois marcado pela circunstancialidade histórica de sua 

produção. Buscou-se evitar o fechamento da interpretação feita destas interpretações, pois não se 

considera que aqui está a última palavra sobre o assunto e a interpretação correta sobre os textos 

analisados, mas também não se considera que o processo é absolutamente livre. Não é possível 

dizer que um texto tem determinado significado e que apenas esta interpretação é aceitável, também 

não se pode considerar que seu sentido é irrecuperável e existem apenas novas leituras. Na medida 

em que um sentido de um texto está num contexto comunicativo é possível, reconstruindo esse, 

estabelecer parte daquele (DARNTON, 2014, p. 149; DARNTON, 1998, p. 202). Todavia, uma das 

coisas que se procurou na tese foi justamente mostrar as possibilidades de interpretação de ideias, 

como a de rio da unidade nacional ou de sertão e sertanejo, e explorar os conflitos e as disputas em 

torno do que seria a interpretação correta. Nesse sentido, o uso público da memória não era uma 

exposição de lembranças, acúmulo de registros salvos do esquecimento, mas uma interpretação da 

realidade do país e do mundo associada a propostas de ação sobre essa realidade. O que se procurou 

insistir é que a memória do Rio São Francisco era um elemento essencial para interpretar o sentido 

de identidade nacional e para disputar escassos recursos para ações públicas de aproveitamento 

econômico. Rememorar, interpretar e definir foram operações indissociáveis. 

A interpretação foi compreendida como um exercício de imaginação produtiva e de 

inovação semântica. É uma prática que implica em tradução, simbolização, descontextualização e 

recontextualização. A interpretação de um texto permite recolocar e enriquecer o sentido de uma 

expressão (MICHEL, 2017, p. 140). Estudar a interpretação de um epíteto dado ao Rio São 

Francisco, o rio da unidade, política ou nacional, é estudar como diferentes sujeitos produzem 
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sentidos distintos desse conceito, inovam seus significados, estabelecendo distintas relações. Ou 

para usar uma expressão de Ricoeur (1969, p. 51), produzindo uma mais-valia de sentido. 

De acordo com Ricoeur, a hermenêutica luta contra a distância cultural existente entre 

nós e o texto que se disponibiliza na atualidade para ser lido, mas que foi produzido em outro 

contexto cultural que lhe conferiu sentido e que deve ser conhecido pela hermenêutica. Escrevendo 

num contexto de hegemonia do estruturalismo, Ricoeur defende que o texto possui sentido, 

estrutura e significação, possuindo limites e possibilidades de leitura, podendo o leitor ser sujeito da 

interpretação do texto, mas não podendo conferir-lhe sentido outro que o autor e o contexto que 

produziram o texto permitem (RICOEUR, 1998, p. 160-170-171). Ricoeur propõe que a 

interpretação combina o momento metódico  da explicação e o momento não-metódico da 

compreensão pelas ciências de interpretação (RICOEUR, 1998, p. 201).  

Quando trata de narração e temporalidade, Ricoeur menciona a existência de grandes 

tradições narrativas. Estas se formam a partir da sedimentação e da inovação semântica da narração 

a partir de obras modelares da tradição. Sua teoria da tríplice mímesis contribui para esclarecer 

como há, dentro de uma tradição narrativa, a sedimentação e manutenção, bem como a ruptura e a 

inovação. Para Ricoeur, há uma circularidade entre os chamados mundos da ação, do texto e do 

leitor. O mundo da ação (mímesis I), pré-figurado cujo simbolismo é implícito e imanente, é a 

referência para a narração que ocorre no mundo do texto (mímesis II), onde temos a imitação da 

ação a partir da narração, o mythos aristotélico, onde os fatos são tramados num enredo. O mundo 

do texto é onde ocorre o momento da configuração narrativa. Por sua vez, há o mundo do leitor 

onde a interpretação dos textos por este é parte do processo de refiguração e ocorre, a partir daí, um 

retorno ao mundo da ação (mímesis I). Essa teoria da tríplice mímesis contribui para a percepção da 

formação de uma tradição narrativa (RICOEUR, 1991, t. 1, p. 125–135).  

Johan Michel destaca, no contexto das ciências sociais francesas, como a hermenêutica 

foi desregionalizada de uma interpretação do texto para uma interpretação da ação e como na 

tradição alemã ela é comum não só à filosofia e sociologia, mas também à história (MICHEL, 2012, 

p. 22–23). Para Michel, a ação humana reflete seu tempo e cria um tempo novo através do processo 

de configuração e refiguração da história (MICHEL, 2012, p. 24). Construindo uma metodologia 

hermenêutica a partir de P. Ricoeur, Michel entende que a hermenêutica interpreta as configurações 

de sentido de uma ordem social e estas estão sempre em transformação. Assim, é necessário uma 

hermenêutica da ação arquivada que pode ser conhecida porque deixa traços e marcas que 

constituem os arquivos (MICHEL, 2012, p. 26-27). A relação entre texto e ação, afirma Michel, não 

significa que sejam autônomos e precisem de métodos distintos, daí a reintegração por Ricoeur da 
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explicação ao método interpretativo da hermenêutica, retirado por Dilthey (MICHEL, 2012, p. 30–

32). O historiador francês Antoine Lilti propôs o conceito de transmissão de artefatos culturais para 

estudo de obras que sobreviveram ao seu horizonte cultural de produção e são alvos de 

descontextualizações e recontextualizações (LILTI, 2018). A questão de Lilti, que partiu da análise 

que Lucien Febvre fez de Rabelais, é menos se esse escritor francês do século XVI é nosso 

contemporâneo e mais como ele é atualizado a cada novo tempo histórico desde então. 

Em que pese o amplo uso de categorias da hermenêutica, não se procura se afastar de 

uma abordagem na qual as interpretações, entendidas como processos de acréscimo, sedimentação, 

esquecimento, seleção, crítica nos processos de escrita e leitura, ocorrem dentro de contextos 

circunstanciais de poder e disputa, de conflito e resistência (SAID, 2004). Um dos autores muito útil 

para aprofundar o entendimento da interpretação como ferramenta de análise e como objeto de 

estudo histórico destaca que a interpretação é indispensável para o conhecimento humano, mas 

insuficiente e exige o complemento de outros métodos (MICHEL, 2017). Nesta tese, a 

hermenêutica está funcionando de forma complementar a um estudo sobre o uso público da 

memória do Rio São Francisco no debate sobre seu aproveitamento econômico, ficando mais 

próxima de uma história social da memória. 

Por fim, uma nota sobre a exclusão das fontes ficcionais. Durante a realização da 

pesquisa, um dos objetivos era investigar como obras de ficção, um conjunto de romances e 

coletâneas de contos, pretendiam efetivamente participar do debate sobre aproveitamento 

econômico do Rio São Francisco e as diferenças interpretativas da memória produzida por ela em 

relação aos ensaios e monografias historiográficas. Tratava-se de um conjunto razoavelmente 

volumoso de materiais que merecia um tratamento mais cuidadoso do ponto de vista metodológico 

e que careceria de muito espaço para desenvolvimento com a profundidade que o tema merece. 

Além disso, os textos não-ficcionais revelaram uma heterogeneidade de pontos de vista muito mais 

complexa do que as hipóteses iniciais previam, o que já permitiu a partir dos materiais usados nesta 

tese perceber grande diferenças de pontos de vista e de usos da memória. Desse modo as fontes 

pesquisadas foram restritas, inicialmente, a textos não-ficcionais que apresentam mais ou menos 

elementos de narrativa histórica sobre o Rio São Francisco em uma discussão sobre aproveitamento 

econômico do mesmo. Evitou-se uma classificação dos trabalhos e optou-se por usar os termos de 

seus próprios autores, quando eles existiam, que os chamavam de estudos ou reportagens. Também 

se buscou a discussão na imprensa do período, sem a preocupação com a exaustão, além de fontes 

parlamentares e oficiais que permitiam perceber como legisladores e autoridades do executivo 

federal tratavam do passado do Rio São Francisco em documentos oficiais sobre o seu 
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aproveitamento. Basicamente se pesquisou a imprensa do Rio de Janeiro, embora no final dos anos 

1930 e na década de 1940 várias imprensas estaduais trataram do assunto, o que mereceria um 

estudo à parte. Ainda carecia uma fonte que expressasse uma memória alternativa e ao invés da 

ficção, que também compartilhava do projeto do meio técnico-científico, optou-se por fontes 

folclóricas coletadas no Rio São Francisco para tentar perceber como seus habitantes pensavam o 

seu espaço de vida e quais memórias possuíam a respeito dele.  

Assim, o primeiro capítulo usou como documentação de pesquisa os livros de Vicente 

Licínio Cardoso, outros livros e imprensa como fontes complementares. O segundo capítulo usou 

basicamente da mesma documentação, livros e imprensa da época, do mesmo modo como o 

terceiro. No quarto capítulo houve uma pesquisa em documentos oficiais do poder executivo 

federal, atas parlamentares e o quinto capítulo se concentrou em coletas folclóricas de 

pesquisadores do final dos anos 1940 e início de 1950. As citações não atualizaram a grafia da 

língua portuguesa e foram transcritas ipsis litteris. Os nomes próprios foram atualizados, exceto em 

citações, quando eram de pessoas que foram referidas posteriormente com uma nova grafia.  

De modo geral, do ponto de vista da metodologia com os vestígios, a pesquisa se 

caracteriza como uma história do livro e da escrita.  Os livros possuem a vantagem de serem um 

suporte de leitura duradouro, capazes de arquivar narrativas, preservar e amplificar discussões que 

circulam em outros suportes, fixam palavras e transformam mensagens em discursos coerentes. Os 

livros inserem episódios em grandes narrativas que lhe dão sentido geral. Através deles, anedotas 

são inseridos em quadros mais gerais da história e da cultura (DARNTON, 1998, p. 207). É preciso 

lê-los, todavia, em seu contexto comunicativo (DARNTON, 2014, p. 149; DARNTON, 1998, p. 

202). 

Na tese procurou-se evitar a atribuição das identidades aos habitantes do Rio São 

Francisco, pois uma das preocupações era perceber tanto como eles eram identificados 

exteriormente, quanto como eles se percebiam. Desse modo, optou-se prioritariamente pelo 

conceito de habitante. Embora haja um volumoso debate sobre o habitar na filosofia, na arquitetura, 

no urbanismo e na geografia, optou-se por uma definição mais imprecisa do antropólogo e poeta 

estadunidense Garry Snyder, segundo o qual os habitantes são os povos que habitam e conhecem 

seus territórios, suas geografias, levam uma vida baseada na localização geográfica e que se 

alimentam com base nos recursos locais (SNYDER, 1977, p. 75). 

Evitou-se o uso, para caracterizar as populações habitantes do São Francisco, como 

beiradeiras, sertanejas, ribeirinhas ou barranqueiras. Esses termos possuem significados muito 

distintos e mutantes e nem sempre é possível avaliar como aqueles que recebiam essa caracterização 
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a compreendiam, se com elas se identificavam e como reagiam. Termos como barranqueiros, 

beiradeiros e ribeirinhos podem ter significados distintos em diferentes lugares. Por exemplo, o 

barranqueiro pode ser o habitante rural da margem do rio, enquanto o beiradeiro pode abranger o 

morador das cidades e vilas. Na medida em que era compreendido como região, geralmente 

identificada como vale do São Francisco, a abrangência se estendia quilômetros para além das 

margens e incluía populações identificadas como catingueiras, serranas e brejeiras, embora estes 

termos tenham significados distintos. Os brejeiros, fora de Barra-BA, podem identificar 

genericamente os habitantes do campo, mas neste município baiano servem para nomear os 

moradores dos brejos, um conjunto de fazendas e arraiais que é localizado na margem esquerda do 

São Francisco, identificado como um território particular. O termo catingueiro, para além de 

identificar o morador das zonas mais secas das caatingas, poderia estar carregado, aos olhos de um 

morador das cidades da beira do rio com um sentido pejorativo de rústico, selvagem, atrasado. Há 

os serranos do Assuruá, os geraizeiros que vivem nos trechos altos dos afluentes da margem 

esquerda do São Francisco, como o Urucuia, o Corrente, o Grande e o Carinhanha. Por fim, pessoas 

de outras regiões poderiam ser identificadas como mateiros — quando provenientes das região entre 

Ipirá e Jacobina, conhecida como matas do Orobó — ou chapadenses — quando eram oriundos da 

Chapada Diamantina ou da Chapada Velha. O termo Chapada Velha originalmente se refere a um 

povoado de Barra do Mendes-BA, mas foi extrapolado para compreender a região de mineração de 

metais e pedras preciosas que compreende desde Macaúbas até a Serra do Assuruá. Enquanto a 

Chapada Diamantina, também conhecida no passado como Lavras Diamantinas, se vincula às 

bacias do Rio de Contas e do Rio Paraguaçu, a Chapada Velha pode se referir aos afluentes baianos 

da margem direita do São Francisco desde a divisa com Minas até Xique-Xique-BA.  

Na tese se procura identificar o significado particular, ainda que vago, dado a cada um 

destes termos, de acordo com as particularidades da produção do vestígio.Wilson Lins (1952), que 

era de Pilão Arcado, classificou os sertanejos do médio São Francisco entre catingueiros, brejeiros e 

beiradeiros. Ruy Santos (1953) narrou a diferença entre o catingueiro e o beiradeiro e recentemente 

historiadores e geógrafos têm pesquisado a história dos serranos do Assuruá (FERREIRA, 2008), as 

identidades de brejeiros (SOUSA SOBRINHO, 2006; KLUCK, 2011), beraderos (ESTRELA, 

2010), catingueiros (MARTINS, 2012) e geraizeiros (SOUSA SOBRINHO, 2012). Como se verá, 

os significados podem mudar, a depender do texto e da perspectiva. 

Serão feitas referências ao Rio São Francisco e às suas divisões convencionais, bem 

como aos seus afluentes. O Rio São Francisco possui sua nascente na Serra da Canastra, Minas 

Gerais e tem um trecho relativamente encachoeirado até Pirapora-MG, conhecido, geralmente, 
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como Alto São Francisco. Entre Pirapora-MG e Juazeiro-BA, o canal foi francamente navegável por 

vapores, desde final do século XIX, por ubás desde milhares de anos e por barcas de capacidade 

média desde o período da independência (SILVA, 1936). Este é o trecho que mais recebe grandes 

afluentes. A jusante de Pirapora entra no canal o Rio das Velhas, navegável em embarcações 

pequenas desde Sabará, atualmente na região metropolitana de Belo Horizonte, até a foz e foi 

principalmente por ele que o vale foi vinculado à história da exploração aurífera do século XVIII 

(SANTOS, M. R. A. dos, 2009, 2017). Os afluentes mais volumosos são os da margem esquerda, os 

mineiros Paracatu e o Urucuia, o Carinhanha, rio da divisa Bahia-Minas, os baianos Corrente e 

Grande. Eles nascem nos limites destes dois estados com as serras de Goiás e Tocantins. Os 

afluentes da margem direita geralmente são de menor volume de água, caso do Verde Grande no 

norte de Minas, e do Parnamirim e Rio das Rãs na Bahia. Alguma confusão é possível pois há dois 

três rios Verdes, dois em Minas Gerais, o Verde Grande e o Verde Pequeno, e um na Bahia, 

conhecido com Verde. Também há dois Rios Pretos, um em Minas, afluente do Paracatu, e um na 

Bahia, afluente do Rio Grande. O trecho navegável é conhecido como Médio São Francisco e 

recebeu várias sub-divisões pela CODEVASF. Muitas vezes a denominação inclui o trecho de 

cachoeiras, onde a navegação ficava difícil, por exemplo a jusante de Sobradinho, ou impossível,  a 

depender do piloto, quando abaixo de Jatobá, próximo a Paulo Afonso. Nesse trecho das cachoeiras 

foram construídas as hidrelétricas de Paulo Afonso e Itaparica. Sua história está marcada pelos 

caminhos que conectavam Bahia com Piauí e Maranhão. Geralmente o Baixo São Francisco 

compreende o canal navegável entre Piranhas-AL e a foz no Atlântico, local que possui uma 

configuração histórica e cultural bastante peculiar em relação ao trecho médio, por sua relação com 

a zona da mata e com o litoral nordestino, embora compartilhe, especialmente por conta da 

paisagem de caatinga, aspectos em comum com o semiárido do médio São Francisco. O baixo São 

Francisco divide Pernambuco e Alagoas, ao norte, e Bahia e Sergipe, ao sul. Predominam as cidades 

alagoanas e pernambucanas neste trecho. Pela sua enorme extensão, como se verá, em geral os 

intelectuais tendem a tomar uma parte do São Francisco pelo todo. Os trechos privilegiados são o 

trecho médio, que será chamado de mineiro-baiano, para se referir ao canal navegável entre 

Pirapora e Juazeiro e seus afluentes navegáveis que se comunicavam com Goiás e os vales do 

Araguaia e Tocantins, e o que será chamado de trecho nordestino, entre a região de Juazeiro e a foz, 

que compreendem municípios da caatinga e da mata atlântica. Esse trecho, além de possuir grande 

potencial hidrelétrico permitia vincular o Rio São Francisco aos temas do sertão do norte: as 

cantorias, o cangaço, o messianismo, a cultura popular típica do Nordeste, entre outros temas. 
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As citações de fontes do período estudado foram mantidas ipse litteris. Embora o Novo 

Acordo Ortográfico não recomende inicial maiúscula para o uso de rio como acidente geográfico e 

a imprensa e as editoras não convergem num uso consensual, optou-se por usar Rio, com maíuscula,  

como sinônimo de São Francisco, para não sobrecarregar o texto com repetições e rio para curso 

d’água.  
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Figura 1. Mapa ilustrando os principais rios e municípios citados no presente trabalho. Abreviações 
dos estados brasileiros: AL= Alagoas, BA=Bahia, CE=Ceará, MA=Maranhão, MG=Minas Gerais, 
PA=Pará, PB=Paraíba, PE=Pernambuco, PI=Piauí, RN=Rio Grande do Norte, SE=Sergipe, 
TO=Tocantins. As coordenadas geográficas são da sede dos municípios, mapa elaborado no 
software livre QGIS (2021). Elaborado por Juliana Gastaldello Rando. 
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CAPÍTULO 01 — O RIO SÃO FRANCISCO ENTRE MEMÓRIA E 
ESQUECIMENTO: VICENTE LICÍNIO CARDOSO, O “RIO SEM 

HISTÓRIA” E O “RIO DA UNIDADE” 

Quando o engenheiro geográfico e civil de 31 anos Vicente Licínio Cardoso embarcou 

em um navio a vapor em Pirapora, Minas Gerais, com destino a Juazeiro da Bahia com o seu 

exemplar de Os Sertões de Euclides da Cunha em 1921, pretendia realizar uma bandeira intelectual. 

Depois, em suas palavras, ele escreveu: “Descobri o S. Francisco” (CARDOSO, 1924b, p. 122). 

Desde o romantismo e a literatura dos viajantes e naturalistas do século XIX se compreendia que o 

verdadeiro país se escondia atrás das serras que bordavam a costa. Circulava entre intelectuais 

brasileiros dos anos 1920 a oposição entre um Brasil artificial, oficial, europeu, que poderia ser o 

conjunto de cidades portuárias do país ou apenas a capital federal, e um Brasil real, autêntico, 

nacional, americano, na vastidão territorial que abrangia os sertões de caatingas, pampas, florestas e 

campos gerais (LIMA, 2013). Pensando por contrastes, Cardoso opunha uma costa sob influência 

europeia a um interior americano, uma presa ao passado, “civilização de empréstimo”, outra 

original que só possuía futuro. 

O próprio autor sintetizou isso no título de um texto: “Dois Brasis” (CARDOSO, 

1924b). Parafraseando Flora Süssenkind (1990) em seu estudo sobre o narrador e a nação no 

romantismo oitocentista, pode-se afirmar que Cardoso sabia que o Brasil não era longe do Rio de 

Janeiro onde nascera. Estava nos sertões. O escritor e médico psiquiatra baiano Afrânio Peixoto 

disse que eles começavam no fim da Avenida Central (LIMA, 2013, p. 26). Cardoso foi além, pegou 

um trem na Central do Brasil, desembarcou em Pirapora-MG e comprou um bilhete num gaiola, 

como chamavam os navios a vapor, para singrar o São Francisco. Queria conhecer o jagunço, a 

silva horrida de von Martius. Talvez tenha sentido, como outro viajante depois dele, que à medida 

em que ia para o norte, “tudo vae ficando sertanejo, graças a Deus” (CARVALHO, 1937, p. 140). 

Cardoso fez muitas viagens dentro e fora do país, mas nenhuma outra teria sido relembrada por ele 

como tão transformadora. Para uma história preocupada com os sentidos construídos para o Rio São 

Francisco aqui também se pode começar a travessia. 

Da viagem pouco se sabe, a não ser as minguadas informações dadas pelo próprio 

Cardoso em um texto chamado “A lição de Euclydes da Cunha”, no qual relatou que seguiu entre 

Pirapora e Juazeiro, daí foi de trem para a cidade da Bahia, como Salvador era conhecida, de onde 

partiu por mar para Pernambuco numa tentativa malograda de conhecer a cachoeira de Paulo 

Afonso (CARDOSO, 1924b, p. 121-122). De suas releituras de Euclides da Cunha, temos uma 
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exegese de vários textos e em três deles, particularmente, ele desenvolveu uma tese que se 

consolidaria nas décadas seguintes: a de que o Rio São Francisco era o rio da unidade. Após o 

Estado Novo, ela já era consensual e Cardoso era citado como a referência no assunto. Além dos 

intelectuais, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo deve ter contribuído na 

difusão do epíteto do rio da unidade, acrescido de nacional, na imprensa sob controle pelo regime 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1942; SALLES, 1942). 

Este capítulo pretende estudar a percepção de Cardoso do Rio São Francisco como rio 

da unidade do Brasil a partir de uma releitura que fez de escritores considerados clássicos da 

historiografia brasileira e da interpretação que ele fez da noção de unidade brasileira. Para realizar 

esse objetivo, pretende-se mostrar como o escritor reinterpretou autores, colecionou citações e 

obliterou aspectos ressaltados no material com o qual trabalhou e configurou um novo sentido para 

o mesmo, com suas ambiguidades e interesses. Trata-se de mostrar como Vicente Cardoso leu os 

textos sobre o Rio São Francisco disponíveis em sua época e como os utilizou em seu próprio texto 

para criar novos sentidos para um novo contexto. 

Vicente Licínio Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 1889, filho de Maria Cristina de 

Oliveira Cardoso e Licínio Atanásio Cardoso, médico homeopata, professor da Politécnica da 

capital federal e divulgador do positivismo no Brasil. Vicente estudou engenharia geográfica e civil 

na referida escola, formando-se, respectivamente em 1912 e 1916. Nesse período recebeu uma bolsa 

e estudou nos Estados Unidos. Foi nomeado prefeito de São Gonçalo por seis meses em 1916. Após 

uma carreira na engenharia e arquitetura na iniciativa privada que ele não considerou bem sucedida, 

se dedicou à educação, à escrita sociológica e ensaística, ao jornalismo e à militância pela educação 

com nomes ligados ao movimento da Escola Nova, como Fernando Azevedo. Nesse período 

desenvolveu intensa atividade literária publicando vários livros, textos em ensaios e revistas, 

conferências e inéditos que foram publicados postumamente. Chegou a ser presidente da 

Associação Brasileira de Educação e foi aprovado em 1927 em um concurso para as cadeiras de 

arquitetura civil, higiene dos edifícios e saneamento das cidades na Politécnica da capital federal. 

Morreu em 1931. Sofria de depressão e suicidou-se (FRANÇA, 1931; SANTOS, 1988). 

Recentemente estudos da FIOCRUZ sugerem associação entre a doença de Chagas, da qual ele era 

portador, e um quadro depressivo.   

Acompanhar a formulação da ideia de rio da unidade do Brasil de Vicente Licínio 

Cardoso e sua recepção é uma oportunidade de estudar o que historiadores recentemente chamaram 

de uso público da memória. Bastante difundida a partir dos anos 1930, a ideia de rio da unidade 

serviu de justificativa para a defesa de investimentos no vale do São Francisco. O Rio teria 
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cumprido, afirmou ele, um papel histórico-geográfico na manutenção da unidade política do 

império, facilitando o trabalho unificador de Pedro II e Caxias contra as forças centrípetas do 

federalismo regional no Brasil. O império retribuiu estudando-o com expedições como as de 

Guilherme Halfeld, Emmanuel Liais, Karl Krauss e Milnor Roberts . A república, todavia, 1

abandonou o vale e ignorou seu papel histórico e sua função de caminho natural, escreveu o 

engenheiro . Tratava-se de compensar, como em uma relação entre sujeitos, no caso, Estado e Rio, 2

o papel que este desempenhara para a unidade daquele, defendeu Cardoso. 

O epíteto de rio da unidade automaticamente entrelaçava passado e futuro, uma 

memória com um projeto. Argumentando que o rio teria cumprido papel preponderante na unidade 

do país no passado, isso dispensaria outra justificativa quanto a prioridade do São Francisco como 

região destino de projetos futuros no âmbito do aproveitamento econômico. Embora os seguidores 

de Cardoso que conservaram o epíteto do rio modificassem o sentido dele, ampliassem o escopo de 

intervenção do projeto, inovassem nos aspectos históricos e tivessem distintos conceitos de nação, a 

associação entre passado (unidade) e futuro (projeto) se mantinha. A memória construída a partir do 

epíteto e de seu significado servia para convencer a opinião pública de que o São Francisco era 

espaço prioritário de investimentos do Estado republicano para seu aproveitamento econômico, 

como forma de indenização pelo seu papel desempenhado, após décadas de abandono. Essa retórica 

parece ter sido bem sucedida: uma das últimas ações do Estado Novo foi a criação da Companhia 

 Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld (1797-1873), engenheiro alemão. Radicou-se no Brasil nos anos 1820, onde 1

ficou mais conhecido como Henrique Guilherme Fernando, trabalhou em obras em Minas Gerais e foi comissionado 
em 1852 e 1854 para estudar o Rio São Francisco de Pirapora até a foz, a partir do qual produziu o Atlas e relatorio 
concernente a exploração do Rio de S. Francisco desde a Cachoeira da Pirapora até ao Oceano Atlantico de 1860. 
Emmanuel Liais (1826-1900), francês, foi botânico e astrônomo. Veio ao Brasil estudar o eclipse solar de 1858 e 
ficou 25 anos no país. Em 1856 Liais foi encarregado pelo governo brasileiro de estudar o Rio das Velhas a partir de 
Sabará-MG e o Rio São Francisco a montante a partir de Pirapora-MG, a partir do qual publicou Hydrographie du 
haut San-Francisco et du Rio das Velhas. Na equipe estava o engenheiro brasileiro Eduardo José de Moraes e o 
botânico Ladislau de Souza Melo Neto. Karl ou Carlos Krauss  foi um engenheiro alemão encarregado de estudar o 
trecho do São Francisco entre o porto de Piranhas e a cachoeira de Paulo Afonso com o objetivo de propor vias 
terrestres de comunicação no trecho encachoeirado do vale. Seu estudo sugeria a construção de um estrada de ferro 
de baldeação das mercadorias transportadas entre os trechos que comunicasse os trechos médio e baixo do São 
Francisco, bem como o melhoramento das cachoeiras entre os trechos de Jatobá (atual Petrolândia-PE) e Pirapora-
MG. Autor do trabalho Reconhecimento Geral sobre o rio de São Francisco na parte inferior á Cachoeira do 
Sobradinho. William Milnor Roberts, engenheiro estadunidense, foi chefe da Comissão Hidráulica do Império que 
fez estudos e projetos de melhoramentos do Rio São Francisco entre 1879 e 1880. Faziam parte da comissão os 
engenheiros Antônio Plácido Peixoto do Amarante, Rudolf Wieser, Domingos Sérgio de Sabóia e Silva, Alfredo 
Lisboa, Miguel Antônio Lopes Pecegueiro, Teodoro Sampaio (que chegou a ser excluído da comissão por ser negro), 
Thomaz de Aquino e Castro e do geólogo estadunidense Orville Adalbert Derby. Sobre os estudos de Halfeld, Liais e 
Krauss ver Gabriel Oliveira (2015) e sobre a comissão hidráulica do império ver Ivoneide da França Costa (2013, 
2016a, 2016b). Ver também Vanessa Brasil (2010).

 “Depois [das expedições de Milnor Roberts, Teodoro Sampaio e Orvile Derby no império], as décadas tristes do 2

descaso e das fantasias. O hiato largo, só uma vez quebrado pelo verbo veementissimo de Euclydes. Descaso, nessa 
insistencia, criminosa por ser longa, com que não tem sido cuidada a propria navegação livre do rio, naquelle trecho 
soberbo de mais de 1.300 kilometros entre Pirapóra e Sobradinho (ou Joazeiro na época de aguas altas)”, escreveu 
Cardoso (1933, p. 35) na conferência “Rio S. Francisco - Rio sem história” de 29 de julho de 1923 na Sociedade 
Geográfica do Rio de Janeiro.
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Hidrelétrica do São Francisco  associada com um projeto de colônia agropecuária científica dentro 3

do âmbito do programa Marcha para Oeste. Após a queda da ditadura, quando o Congresso debateu 

um projeto de lei, aprovado por unanimidade, que criava a Comissão do Vale do São Francisco , 4

autarquia de planificação econômica da região. O tema do rio da unidade e a associação entre 

passado e futuro, memória e projeto, foram compartilhadas por deputados de várias correntes 

ideológicas, liberais, trabalhistas e comunistas. 

A metodologia utilizada neste capítulo consistiu na leitura da obra publicada de Vicente 

Licínio Cardoso, da identificação de seus argumentos e fontes, da comparação das citações e 

paráfrases que fez de naturalistas, viajantes, engenheiros e historiógrafos com os mesmos originais 

em seus contextos, de modo a identificar como Cardoso recontextualizava citações de obras e 

autores, produzindo novo sentido para elas, numa interpretação entendida como imaginação 

produtiva (MICHEL, 2017, p. 140). Comparando a literatura citada por Cardoso com os próprios 

textos foi possível, também, identificar as continuidades e as rupturas de ideias. Avaliou-se a 

estratégia retórica do autor e o modo como citava, quem ele selecionava, sobre quem afirmou se 

basear e se reflete sobre quem ele esqueceu, o quê optou não citar e o porquê. Também se procurou 

identificar os vínculos entre as ideias desenvolvidas e os projetos referendados no texto, já que ele 

possui aspectos historiográficos, pretensamente científicos, mas também opções por determinados 

interesses, não vistos como dissociados pelo escritor positivista. 

O capítulo se divide em quatro partes. Na primeira, analisa-se a obra de Cardoso. A 

novidade em relação a outros estudiosos (LIMA, 2013; NICOLA, 2015; RABELO, 2014, 2016) que 

se detiveram nela para pensar como ele urdia o Rio São Francisco como rio da unidade do país 

consiste em situar os textos em que tratou do tema dentro do conjunto da sua obra . O objetivo 5

dessa abordagem é perceber qual a memória construída por Cardoso em seus textos e o sentido do 

São Francisco no passado nacional. Também é fundamental essa abordagem para identificar como a 

 A Companhia Hidrelétrica do São Francisco foi criada pelo decreto-dei nº 8.031 de 3 de outubro de 1945 como uma 3

sociedade anônima de capital aberto. Tornou-se subsidiária da Eletrobras com a criação desta em 1960, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia.

 A Comissão do Vale do São Francisco foi um órgão autônomo diretamente subordinado à Presidência da República 4

criado pela lei n. 541, de 15 de dezembro de 1948. Foi extinta pelo decreto lei n. 292 de 28 de fevereiro de 1967, 
substituída pela Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE). Extinta a SUVALE, a lei 6.088 de 16 de 
julho de 1974 criou a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A CVSF 
tinha uma vaga função de promover o aproveitamento econômico do vale nos aspectos da colonização, irrigação, 
navegação e produção hidrelétrica.

 Os textos nos quais Cardoso abordou o tema do rio da unidade foram: “A lição de Euclydes da Cunha” (CARDOSO, 5

1924b) e “Rio S. Francisco - Rio sem história” e “Rio S. Francisco - Base physica da unidade do Imperio” 
(CARDOSO, 1933). Geralmente os historiadores têm lido apenas os dois últimos e pouco avançaram na leitura de 
outros livros do autor que, se não tratam do Rio São Francisco, tratam das relações que Cardoso estabeleceu entre 
historiografia, economia política, geografia e sociologia.
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memória produzida por Cardoso de um modo geral, para além do tema do São Francisco em 

particular, se relacionava com a historiografia de sua época, através da atenção à sua relação com 

historiadores, com arquivos e crítica de fontes. Na segunda parte do capítulo debate-se como 

Cardoso conservou ideias, sentidos e entendimentos de outros textos sobre o Rio São Francisco, 

especialmente aquilo que foi chamado de projeto de meio técnico-científico e a ideia do rio como 

caminho natural do interior. Na terceira parte, discute-se a inovação de sentido de Cardoso em 

relação aos autores que citava: como ele se apropriou de ideias de Euclides da Cunha, João Ribeiro 

e Capistrano de Abreu, interpretando-as, para criar sua tese original de São Francisco como fator 

histórico-geográfico da unidade política do império. Na última parte do capítulo se discute o uso 

dessa memória construída de rio da unidade a partir de naturalistas, engenheiros e historiógrafos, 

para justificar determinados projetos futuros voltados à região. 

O rio sem história 
Vicente Licínio Cardoso tratou do Rio São Francisco em três textos, “A lição de 

Euclydes da Cunha” de agosto de 1924,  único publicado em vida, “Rio S. Francisco - Rio sem 

história”, conferência pronunciada em 29 de julho de 1923 na Sociedade de Geographia do Rio de 

Janeiro e “O Rio São Francisco - Base physica da unidade do Império” uma conferência no Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo em dois de agosto de 1925, os dois últimos publicados em uma 

coletânea póstuma.  

O texto “A lição de Euclydes da Cunha” é o mais pessoal dos três. Nele Cardoso 

afirmou que leu pela primeira vez Os Sertões aos 15 anos de idade, por volta de 1904, interessado 

pela narrativa épica. Retornou ao texto para estudar a história dos sertanejos, ficando dessa leitura a 

“curiosidade e o desejo de conhecer pessoalmente aquelle ambiente nordestino, aquelle scenario 

empolgante e triste ao mesmo tempo”  (CARDOSO, 1924b, p. 121-122). Realizara o intento em 

1921, constatando que o vale começava na “matta tumultuante” de Minas Gerais e chegava à “silva 

horrida” na definição de Martius para a caatinga. Constituía um “mundo por descobrir”. Euclides 

chamara a Amazônia de “terra sem história” e deveria, afirmou Cardoso, ter dito que o “S. 

Francisco é rio sem historia, phrase que define, como nenhuma outra, a ignorancia rebelde e 

perigosa em que temos incidido sobre as nossas proprias cousas”. Afinal, exceto estrangeiros, 

apenas o engenheiro Teodoro Sampaio o estudara, afirmou ele. Exceto João Ribeiro, “Outros 

historiografos silenciaram de todo”. Esse esquecimento se estendia à história ao mesmo tempo 

eclesiástica e territorial: “nunca foi escripta a historia da catechese do gentio ao longo do S. 

Francisco”, mesmo que “marcos robustos, indelevelmente gravados, daquelles templos jesuitas” 
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testemunhassem “grande penetração civilizadora catholica” (CARDOSO, 1924b, p. 123-126) no 

interior do país. 

Cardoso afirmou que Bahia e Rio de Janeiro possuíam “costa sem ligações estaveis”, 

cuja precária “navegação á vela” era compensada com um “caminho andante” onde bandeirantes do 

sul e do norte se encontravam. Cardoso escreveu “sem nenhum temor de erro, que sem aquelle rio, 

sem aquella estrada natural interior, teria sido impossivel manter a unidade de nossa patria”. A 

manutenção da unidade política vinha do “determinismo daquelle imperativo cosmico categorico” 

que representava o São Francisco. A contra-prova seria a fragmentação das colônias espanholas no 

pós-independência, afirmou Cardoso (CARDOSO, 1924b, p. 126, grifo do autor). Sem uma história 

do São Francisco restavam graves falhas na própria história do país. Uma consequência mais prática 

dessa ignorância do papel histórico do São Francisco, afirmou, era a teimosia em ligar Pirapora a 

Belém por caminho férreo ao tempo em que se desprezava o canal navegável entre a cidade mineira 

e Juazeiro. O ramal ferroviário que ligaria a cidade ribeirinha baiana a Montes Claros-MG, paralelo 

ao São Francisco, passaria por região avara de recursos naturais e que demandaria obras de arte 

caríssimas para transpor montanhas e rios. Com um olhar cartográfico, Cardoso denunciava como 

absurdo que ferrovias fossem construídas ao lado de um rio navegável que era trafegado por navios 

arruinados. Cardoso lamentava: “contrista, de facto, rio tão imponente como aquelle, Valle-celeiro 

tão digno de outra sorte, trafegado por calhambeques tão mesquinhos e alquebrados” (CARDOSO, 

1924b, p. 129-130). 

A seguir, Cardoso fez uma constatação seguida de um chamado. Afirmou que a lição 

aprendida de Euclides, lido na proa de um desses “calhambeques" fluviais, era de que era preciso 

beber a seiva da terra, realizar viagem de estudos no interior e não na Europa ou insular-se na 

capital federal, alimentar-se da força da terra (CARDOSO, 1924b, p. 130, grifo do autor). Segundo 

João Marcelo Maia, a “força da terra”, conceito muito usado por Cardoso, era uma metáfora para 

potencial e energia capazes de grandes realizações, próprios dos países continentais como Estados 

Unidos e Rússia. “A ‘força da terra’, portanto, representaria o potencial inconsciente, essa energia 

própria de uma sociedade ainda não formada, prenhe de desertos e vazios, não organizada de forma 

definitiva pela tradição, nem pela política”. Para Cardoso, a “força da terra” era uma “sociedade 

nova” cujo potencial não estava em uma “racionalidade técnica”, mas em um “potencial afetivo” 

(MAIA, 2008, p. 188-189). Cardoso buscou em Euclides uma lição de americanismo no ato de 

“descobrimento de nossa terra e de suas gentes interiores”. Realizou uma “bandeira de 

nacionalismo” (CARDOSO, 1924b, p. 133-134, grifo do autor). Os seguidores de Euclides não 

faltaram, mas o ambiente tentava esmagá-los como fizera com Tobias Barreto, Sylvio Romero, 
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Farias Brito, Alberto Torres e com o próprio autor de Os Sertões. Esses intelectuais, afirmou 

Cardoso, não pretendiam glórias literárias, mas reformar o país (CARDOSO, 1924b, p. 139). 

João Marcelo Ehlert Maia destacou que Vicente Licínio Cardoso e Euclides da Cunha 

eram outsiders. Não se consideravam inclusos e não queriam pertencer aos círculos tais quais 

existiam, ao mesmo tempo em que tinham a engenharia como ethos, mais do que profissão, que 

possuía senso de missão cívica. Detinham “um forte senso de missão, pertinácia e celebração do 

trabalho e da atividade produtiva, esses homens não eram propriamente profissionais da engenharia 

no sentido estrito, mas tinham em comum um código moral que lhes dava disciplina” (MAIA, 2008, 

p. 122). Uma característica que os dois engenheiros brasileiros tinham em comum com o escritor 

russo Dostoievski era um forte sentimento de ingratidão e injustiça de uma sociedade estratificada 

que recompensava medíocres e não dava o devido valor a talentosos (MAIA, 2008, p. 123). Regina 

Abreu  (1998, p. 54) destacou que a engenharia era uma opção para jovens sem recursos e com 

pretensões literárias desde finais do século XIX, concorrendo com o direito no mundo intelectual. 

Os engenheiros identificavam-se com a ciência e se opunham ao bacharelismo não-científico das 

escolas jurídicas que ensinavam doutrinas artificiais (ABREU, 1998, p . 73). Os engenheiros se 

consideravam responsáveis pela regeneração material e moral do país, valorizavam o cientista e se 

opunham aos bacharéis que desqualificavam como sofistas, desprovidos de conhecimentos, 

especialistas em linguagem jurídica, mas ignorantes do país que dirigiam (KROPF, 1994, p. 210) 

Embora seja possível pensar em Euclides como um engenheiro marginalizado nos 

meios intelectuais até a consagração de Os Sertões, Cardoso estava longe de ser um outsider. Era 

filho de um professor da Politécnica, positivista e republicano, na sua juventude obteve bolsas para 

viajar para outros países da América Latina, Estados Unidos e Europa, passando pelo acesso que 

possuía a meios de publicação, como jornais e editoras. Essa suposta exclusão, todavia, era 

cultivada como um mérito, dava aura de autenticidade. Mesmo um ex-deputado federal, ex-ministro 

da justiça, ex-presidente do Estado do Rio de Janeiro e ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Alberto Torres, era envolvido nessa aura pelos que o cultuavam, acentuando que ele era uma voz 

solitária, um intelectual marginalizado (PINHO, 2007). 

Aproximando identidade nacional e identidade pessoal, Cardoso afirmou que quem 

viajava pelo interior do país conhecia a si próprio: “Descobri-lo, é conhecer-se” (p. 135). Nísia 

Lima chamou atenção para essa busca simultânea de identidade pessoal e identidade nacional pelos 

intelectuais brasileiros deste período (LIMA, 2013, p. 14). Ela destacou que Cardoso, que tentara a 
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vida como arquiteto após formar-se, teria revelado em correspondência com Fernando Azevedo  6

uma frustração com essa identidade profissional e sua preferência pela função de educador (LIMA, 

2013, p. 91). Não se sabe se a viagem motivou uma guinada de Cardoso da vida profissional para a 

vida intelectual e especialmente para os temas da educação como eixo de um projeto de civilização 

do interior do Brasil, mas a ela se seguiu um período de intensa escrita e publicação.  

Os outros dois textos foram publicados postumamente no livro À margem da história do 

Brasil. Foram escolhidos como os dois primeiros capítulos da coletânea, o que dá um certo destaque 

ao tema do Rio São Francisco. Publicada três anos após a morte de Cardoso, saiu pela coleção 

Biblioteca Pedagógica Brasileira, da Companhia Editora Nacional, sob a direção de Fernando 

Azevedo, educador com o qual Cardoso mantinha correspondência e era interlocutor desde meados 

da década de 1920, quando o mesmo era entusiasta do tema da instrução e foi fundador da 

Associação Brasileira de Educação. A editora pertencia a Octalles Marcondes, alinhado a Vargas 

(ABREU, 1998, p. 330). Acácio França, crítico de arte baiano e funcionário do Ministério da 

Educação e Cultura, assinou o prólogo da segunda edição. Afirmou que o fez a pedido da irmã de 

Vicente, Leontina Licínio Cardoso. França dizia que fazia “culto irrestrito” à “memoria do autor” a 

quem considerava sociólogo e educador (CARDOSO, 1938, p. 11). França publicou, logo após a 

morte de Vicente, uma brochura em memória do amigo (FRANÇA, 1931). No mesmo ano outra 

coletânea, Pensamentos americanos, com inéditos de Cardoso, foi publicada.  

Na conferência “Rio S. Francisco - Rio sem história” na Sociedade de Geografia do Rio 

de Janeiro, Cardoso destacou temas caros aos geógrafos, a cartografia e a topografia do país. 

Insistiu repetidamente, na tese de que o São Francisco foi “factor histórico-geographico” da unidade 

política do país por lhe fornecer o tablado geográfico favorável (CARDOSO, 1933, p. 15-16). Mas 

o núcleo do texto é a inscrição da memória no esquecimento geral em que estava o São Francisco. 

Ele era um “rio sem história” porque não havia narrativa sobre seu papel no passado da nação. 

Cardoso afirmou que não havia uma historia das missões e de seu papel na conquista territorial para 

os reinóis (CARDOSO, 1933, p. 27). Os arquivos, repetiu, foram destruídos por “politiqueiros 

desalmados, ou pela crendice parva dos sertanejos retrogrados” (CARDOSO, 1933, p. 28). O que 

haveria seriam retalhos, como informações sobre a conquista dos sertões fronteiriços de Piauí, 

Pernambuco e Bahia por Domingos Afonso Sertão ou informações sobre as conquistas de Antonio 

 Foi educador, professor, ensaísta e sociólogo. Era amigo de Vicente, com quem se correspondia, e foram 6

companheiros na Associação Brasileira de Educação. Diretor da Instrução Pública do Distrito Federal entre 1926 e 
1930, convidou Vicente para o cargo de inspetor de ensino, que aceitou, mas pediu demissão após alguns meses. 
Fundou em 1931 na Companhia Editora Nacional a coleção Brasiliana, que dirigiu por anos, pela qual se publicou a 
coletânea À margem da história do Brasil com ensaios de Cardoso, dois dos quais sobre o Rio São Francisco.
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Guedes de Brito. As referências de Cardoso a Guedes de Brito como “regente do São Francisco” 

com moradia em Morro do Chapéu provavelmente foram extraídas de Borges de Barros, 

Bandeirantes baianos, fonte de muitas “informações sem origem conhecida” (NEVES, 2016, p. 

100). A afirmação de que os acervos documentais haviam sido destruídos pelos sertanejos era 

parcial. Eles ocorreram em conflitos armados com destruição pelo incêndio de arraiais inteiros 

(OLIVEIRA, 2008, p. 260). Cidades ribeirinhas do São Francisco foram vezeiras de enchentes que 

podiam destruir documentação. Mesmo assim, cartórios, paróquias e famílias proprietárias 

preservaram documentação, que na época de Cardoso, não estavam catalogados em arquivos, nem 

disponíveis para consulta. 

Em que pese esse esquecimento, havia indícios nos “historiógrafos” de que o São 

Francisco era eixo de comércio entre zonas mineradoras de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, 

escreveu Cardoso, fazendo referência à oposição entre o historiador mineiro Diogo de Vasconcellos, 

que defendia tal ponto de vista, e o historiador britânico Southey que afirmou ser o rio pouco 

povoado. Esse esquecimento era acentuado na República, segundo Cardoso, pois a monarquia 

descobrira cedo o rio e o estudara com engenheiros e comissões: Guilherme Halfeld, Emmanuel 

Liais, Milnor Roberts, Eschwege, Teodoro Sampaio, Spix e Martius e Orville Derby. Cardoso 

atribuiu à república as “Décadas tristes de descaso e das fantasias”, pois, além do esquecimento, 

surgiram propostas de canais ligando o São Francisco ao Jaguaribe (CARDOSO, 1933, p. 36), 

embora as propostas de canais datassem da primeira metade do século XIX (OLIVEIRA, 2015, p. 

15). Por ser esquecido como canal de navegação o Rio São Francisco, argumentava Cardoso, é que 

ganhavam vulto projetos como a ferrovia Pirapora-Belém, quando se ignoravam os rios como vias 

de comunicação mais baratas e já ocupadas e povoadas. Cardoso insistiu, como muitos engenheiros, 

e viajantes do século XIX, no tema do potencial econômico, especialmente a cotonicultura.  

Ao final da conferência, Cardoso reiterou a tese da unidade e destacou que se Euclides 

percebeu o aspecto unificador étnico do rio, o mais importante era seu fator como unificador 

político. Nessa última parte a ambiguidade da tese e seu aspecto histórico-geográfico foi reforçada, 

pois Cardoso deu a entender que o protagonismo da unidade era a sociedade formada no vale 

quando afirmou que D. João  

encontrou sem o saber, o valle do S. Francisco povoado por gentes do sul e outras vindas do 
norte, durante todo o seculo XVIII povoações anonymas de missionarios, bandeirantes e 
vaqueiros que forjaram, pelo ‘fundo’ com que transformaram o quadro plano da costa num 
relevo impressionante, o embasamento tosco, mas sufficientemente vasto sobre o qual 
fôram depois trabalhadas as peças do edificio maximo que a Republica recebeu das mãos 
da Monarchia extincta: o Imperio, a unidade empolgante do Império (CARDOSO, 1933, p. 
45).  
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Embora insista em todo o texto no fator geográfico e na base física da história, esse 

trecho nuança uma leitura determinista ao destacar que o vale permitiu uma sociedade sertaneja que 

integrava sul e norte. Deste modo, o trono, as forças da ordem e a sociedade sertaneja do São 

Francisco inibiram as forças separatistas federalistas. Não teria sido o Rio como sujeito, quem fez a 

unidade, mas os “missionarios, bandeirantes e vaqueiros [quem] realizaram, com o vigor proprio 

das cousas anonymas, o embasamento do Imperio e fixaram o cérne da unidade política 

indestructivel” (CARDOSO, 1933, p. 46). 

Nesse texto Cardoso fez uma longa citação de Euclides da Cunha, na qual o autor de Os 

Sertões comentou o papel da comunicação interna na colônia entre sul e norte para a formação de 

um tipo étnico comum, o mameluco. Para Euclides, preocupado na sua obra em caracterizar a sub-

raça sertaneja, o São Francisco era um integrador de etnias. “Abrindo aos exploradores duas 

entradas únicas, à nascente e à foz, levando os homens do sul ao encontro do norte, o grande rio 

erigia-se desde o princípio com a feição de um unificador étnico, longo traço  de união entre as duas 

sociedades que se não conheciam” (CUNHA, 1966, v. 2, p. 159). Para Cardoso, que, como Alberto 

Torres, rejeitou as teorias raciais, o rio era um unificador político, embora não tenha destacado que 

Euclides se equivocara em seu destaque à raça curiboca . Como dar a legitimidade de um Euclides 7

canonizado à sua afirmativa? A estratégia de Cardoso foi alterar a citação, advertindo o leitor.  

‘Estabelecendo no interior a continuidade territorial, que faltava ainda em parte na costa e 
surgindo entre os nortistas que lutavam pela autonomia da patria nascente e os sulistas, que 
alhargavam a área, abastecendo-os por igual com fartas boiadas que subiam para o valle do 
rio das Velhas ou descahiam até as cabeceiras do Parnahyba, aquella rude sociedade, 
imcompreendida e olvidada, constituia o cerne vigoroso de nossa unidade politica’. (‘Os 
Sertões’: ‘nacionalidade’, no texto, e não ‘unidade politica’ como escrevo (CARDOSO, 
1933, p. 42) 

Com uma pequena alteração na citação, Cardoso modificava o sentido dado por 

Euclides da Cunha ao Rio São Francisco como fator de unidade e interpretava como político o seu 

papel como elemento de unificador político, e não étnico, conforme o original. 

A conferência foi dedicada a Teodoro Sampaio, engenheiro civil baiano, que fez parte 

da comissão do engenheiro W. Milnor Roberts e pesquisou o São Francisco entre 1879 e 1886, 

tendo publicado um anexo no relatório principal (ROBERTS, 1880) que foi ampliado com um 

relato de viagem a partir de 1900 em revistas e depois de 1906 em forma de livro (SAMPAIO, 

 Curiboca era usado como sinônimo de caboclo ou mameluco para designar o mestiço de branco com indígena, 7

apagando a ascendência africana do mestiço sertanejo e a presença africana no sertão.
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2002, p. 29-30). Teodoro foi elogiado como único brasileiro que pesquisara o São Francisco no 

século XIX por Cardoso e talvez a isso devesse a homenagem.  

Destacar que Sampaio foi o único brasileiro que estudou o São Francisco era um 

exagero de Cardoso. Outros o fizeram. Alguns, como Teodoro, na condição de engenheiros 

ferroviários. Outros eram projetistas de canais miraculosos, magistrados que escreveram relatos de 

viagens, oficiais militares que apresentaram levantamentos demográficos, econômicos e raciais e 

romancistas que pesquisaram aspectos folclóricos do vale. Todos foram apagados por aquele que 

buscava retirar o Rio de um esquecimento coletivo. Desde o século XVIII o mineiro José Vieira do 

Couto fazia pesquisa mineralógicas e era otimista com o futuro jardim que poderia ser construído às 

margens do São Francisco (OLIVEIRA, 2015, p. 21). José Ignacio de Couto Moreno realizou várias 

explorações do rio entre 1844 e 1852 (OLIVEIRA, 2015, p. 40). O militar Mariano Joaquim de 

Cerqueira, comandante dos destacamentos são-franciscanos de Paracatu-MG e São Francisco-MG, 

entre 1842 e 1845, e de Sento Sé-BA, realizou uma descrição do trecho nortista do São Francisco e 

propunha um canal de navegação que desviasse da cachoeira de Paulo Afonso em 1852 

(OLIVEIRA, 2015, p. 82). Ignácio Accioli Cerqueira da Silva, militar, que realizou várias 

descrições do rio, desde as embarcações, construção e número, até as condições de navegação, 

produção agropecuária, comércio e produtos (SILVA, 1936, 1904). O engenheiro militar Antonio 

Maria de Oliveira Bulhões que em seus estudos considerou a cachoeira de Sobradinho 

intransponível (OLIVEIRA, 2015, p. 42-43). O engenheiro Eduardo José de Moraes, que trabalhou 

com o francês Liais, escreveu um plano de navegação e propôs um canal que ligasse o São 

Francisco ao Rio Parnaíba (OLIVEIRA, 2015, p. 84-87). O filho de mãe Akroá e bacharel em 

direito em Pernambuco, Marcos Antonio de Macedo, estudara as secas em 1846 (OLIVEIRA, 2015, 

p. 102).  O magistrado Thomaz Garcia Paranhos Montenegro, antes de ser deputado e defender a 

criação da província do São Francisco na Corte, foi juiz em Barra-BA, e realizou viagem entre Bom 

Jesus da Lapa-BA e as cachoeiras, transformando-a em relato com informações econômicas, 

etnográficas e geográficas (MONTENEGRO, 1875). Tristão Franklin Alencar propôs um canal de 

irrigação conectando o São Francisco ao Jaguaribe em 1866 (OLIVEIRA, 2015, p. 127-129). O 

mineiro João Salomé Queiroga estudara o interior da província de Minas Gerais e publicou em 1872 

um romance regional, Maricota e Padre Chico, no qual transformou versos colhidos com 

barranqueiros em prosa de ficção (QUEIROGA, 1871; MARQUES, 2016). O escritor naturalista J. 

M. Cardoso de Oliveira, que viveu alguns anos em Barra-BA, descreveu paisagens, tipos e 

problemas do São Francisco em um romance de certo sucesso nas primeiras décadas do século XX 

(OLIVEIRA, 1936). Todos com estudos, vivências e escritos sobre o Rio São Francisco e os sertões 
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do Norte entre o século XIX e início do XX, todos candidatos aptos a aparecerem como 

“descobridores” do São Francisco. Apaga-los era uma estratégia importante para Cardoso que 

pretendia enaltecer Sampaio, Euclides da Cunha e, porque não, ele próprio como os poucos 

estudiosos brasileiros que foram in loco para o interior. 

O segundo texto, “O Rio S. Francisco - Base physica da unidade do Imperio” foi uma 

conferência realizada no IHGSP em dois de agosto de 1925. Ele funcionou, na sequência em que foi 

colocado na coletânea, como complemento ao texto anterior. No início tratou de explicar a questão 

de como pôde o São Francisco manter a unidade do império influenciando regiões como a 

Amazônia e o sul platino. Cardoso afirmou que o rio unificou o centro do sul, o conjunto das 

províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com o centro do norte, Pernambuco e 

Bahia . As guerras sangrentas conservaram o sul do Império, enquanto a proibição da navegação 8

estrangeira manteve o norte amazônico (CARDOSO, 1933, p. 50-51). À seguir, desenvolveu aquilo 

que foi apenas esboçado no final do primeiro texto, a história dos missionários e  bandeirantes, não 

fazendo o mesmo com os vaqueiros. Afirmou que “ordens religiosas” fizeram “uma das paginas 

mais energicas da nossa historia patria” (CARDOSO, 1933, p. 53). Já a história das bandeiras 

estava sendo salva do descaso do esquecimento dos historiógrafos no final do século XIX por 

Affonso Escragnole Taunay, Washington Luís, Orville Derby, Teodoro Sampaio, Eduardo Prado, 

Azevedo Marques e Antônio de T. Pizza, estudos que prepararam trabalhos posteriores .  9

Esse esquecimento da história das missões e das bandeiras até recentemente se fez, 

segundo Cardoso, porque historiógrafos confundiam a história do país com uma “historia 

litoranea” ou “historia administrativa da colonia (…) escrita por portugueses, e não por 

brasileiros”, cópia das “antigas cronicas reaes” (CARDOSO, 1933, p. 56, grifo do autor). Quem 

inovou em relação a essa história administrativa, segundo Cardoso, foi João Ribeiro, “grande 

modelador inicial de nossa historia patria”, quem realizou o “projeto synthetico” de Martius. O 

“projeto” de Martius (1845) seria o Como se deve escrever a história do Brasil e a realização do 

projeto, para Cardoso, seria o livro didático História do Brasil, publicado em 1901, do historiador 

sergipano João Ribeiro (1900), professor do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, obra que sofreu 

 Como o autor se refere indistintamente ao período colonial e imperial, entende-se que Pernambuco abrangia os 8

territórios que compõem o litoral nordeste acima do São Francisco indo até os limites com o Maranhão ao norte e 
com Minas Gerais, ao sul, no Rio Carinhanha, atual divisa entre Bahia e Minas. A Bahia abrangia territórios do vale 
do Jequitinhonha e Sergipe, mas tinha no São Francisco a fronteira natural, em disputa, com Pernambuco. São Paulo, 
por sua vez, incluía o Paraná, o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Ficavam excluídos desse norte-
sul unido pelo São Francisco, portanto, as províncias do sul Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e as do norte da 
bacia amazônica.

 Há uma avaliação da historiografia das bandeiras em Marcos Roberto Alves dos Santos (2009).9
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inúmeras adaptações em suas várias edições e principal livro didático do país, adotado em todo o 

território nacional nas primeiras décadas do século XX (CENTENO, 2013; MENDONÇA, 2017).   

Ribeiro (1900, p. VII) fizera no seu História do Brasil uma distinção entre história 

administrativa e história dos povos. Cardoso opôs as “conquistas oficiaes”, expedições que tentaram 

anexar territórios estrangeiros sem sucesso, a saber, as invasões da Guiana e da Colônia de 

Sacramento, futuro território uruguaio, em oposição com a bem sucedida “conquista anonyma”. 

Outra divisão recorrente, entre sertão e litoral, em Cardoso se transformou na oposição entre 

“historia da costa”, com a “historia dos jesuitas” e a das “bandeiras”, sendo a primeira não escrita 

e a segunda apenas esboçada. O descaso com o São Francisco, afirmou o autor, vinha desse 

esquecimento da história. Na falta de dados os “historiographos ‘enterraram’ o S. Francisco, 

apagando-o de nossa geographia historica, ficou esquecida aquella causa magna reguladora e 

mantenedora da União tornada possivel dentro do Imperio” (CARDOSO, 1933, p. 61-63, grifo do 

autor). 

Retomando o tema da relação entre história e base física, Cardoso afirmou que projetos 

de Bonifácio de manutenção da unidade do Brasil no pós-independência e ações de Caxias e dos 

dois imperadores para manutenção da unidade imperial seriam apenas “simples traços nagua” sem o 

“caminho interior do S. Francisco. Utilizando da perspectiva comparada, Cardoso afirmou que na 

América hispânica não havia “um caminho interior qualquer andante que acompanhasse, corrigindo 

pela fixação interior das gentes, a discontinuidade das occupações insuladas da costa imensa”. 

Segundo Cardoso, no século XIX os cientistas descobriram que a “terra é o esqueleto dos 

organismos sociais” (CARDOSO, 1933, p. 69-70, grifo do autor), após buscarem explicar a 

sociedade a partir da raça, do clima e dos alimentos. “O S. Francisco é a columna magna de nossa 

unidade politica, o fundamento basilar que reagiu e venceu todos os imperativos caracteristicamente 

centrifugos offerecidos pelo litoral”. Quando federalistas republicanos do norte enfrentam 

monarquistas unitarios do sul, no interior já circulavam de sul a norte e no sentido inverso 

sertanejos, tais quais as “caravanas anonymas” vistas pelo engenheiro em sua viagem de 1921, na 

qual baianos iam para os cafezais paulistas e mineiros e cearenses faziam romaria em Bom Jesus da 

Lapa-BA. A uma “costa sem ligações estaveis” ele via o oposto no interior um “caminho andante 

(…) intercambio entre os bandeirantes do sul e do nordeste”. O São Francisco era, segundo 

Cardoso, a “ligação fundamental vinculando desde a colonia, o Sul ao Norte do paiz” (CARDOSO, 

1933, p. 71-72).  

Como na primeira conferência, Cardoso encerrou articulando a memória recuperada do 

esquecimento sobre o papel do São Francisco no passado da nação com questões pragmáticas do 
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presente. O uso público da memória se evidenciou quando afirmou que os “centros cultos 

litorâneos” desconheciam o interior do país e projetavam a ligação artificial entre sul e norte por via 

férrea quando havia os “caminhos naturais” das águas. Todavia, mais do que transportes, Cardoso 

entendia que comunicações com o interior do país serviriam para realizar o projeto de Euclides da 

Cunha de descobrir “gentes interiores” da terra e "educal-os, nacionalizal-os, integral-os, em 

summa, á nossa propria civilização do litoral” (CARDOSO, 1933, p. 74). Cardoso convocou os 

homens de letras a penetrarem sertões e se tornarem os “emissarios intellectuaes nas cidades 

littoraneas dos milhões de analphabetos de letras e de officios que vegetam nos latifundios 

enormissimos do paiz” numa verdadeira “bandeira de nacionalismo” (CARDOSO, 1933, p. 75, 

grifo do autor). Talvez no projeto de Cardoso, os “emissarios intellectuaes” substituíriam as 

“oligarquias” como representantes dos sertanejos, vistos como incapazes de representarem a si 

mesmos.     

As duas conferências lidaram com temas diferentes. A primeira se dedicou a articular a 

tese em diálogo com a historiografia existente, seja destacando que muitos historiadores se 

atentaram para o papel do São Francisco — como João Ribeiro e Capistrano de Abreu — e mesmo 

chegaram muito próximo de perceber como o São Francisco foi o fator da unidade do império, 

como Euclides da Cunha. Cardoso também enumerou aqueles que ignoraram o papel do São 

Francisco na história pátria. A segunda conferência começou tentando responder questões deixadas 

em aberto pela primeira, como o papel do São Francisco na unidade do Império em espaços como a 

Amazônia e o extremo sul gaúcho. O texto “A lição de Euclydes” não carrega a marca da oralidade 

e tem trechos inteiros reproduzidos na conferência. O escritor mais citado por Cardoso era ele 

mesmo, às vezes com aspas e destaque, às vezes sem. 

A estratégia retórica de Cardoso nas conferências consistia em incutir uma ideia com 

insistência, repetição, talvez por serem os textos escritos para serem lidos em público, pensando nas 

características de uma exposição oral. Nos textos ele parece dar voltas em torno da tese, a de que o 

Rio São Francisco era “factor histórico-geographico” da unidade do império, frente aquilo que ele 

chamou de forças centrípetas dos federalismos insulados.   

Do ponto de vista da argumentação, Cardoso a sustentou  na cartografia e na 

historiografia, além da sua própria expedição ao interior. A viagem ao campo como meio de 

conhecimento científico era um recurso consolidado no Brasil desde o final do século XVIII, 

quando naturalistas adentraram pelo interior coletando plantas, animais, mitos, aspectos linguísticos 

indígenas, descrevendo paisagens, topografias, elementos fitogeográficos e hidrográficos. De 

acordo com Temístocles Cézar (2018, p. 29), historiadores, naturalistas, geógrafos e etnográfos 
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consideravam a viagem, o ver com os próprios olhos, como “instrumentos de saber”. A viagem 

funcionava como autopsia, no qual o olho funcionava como marca de enunciação (CEZAR, 2018, p. 

30). Na historiografia de Varnhagen o olhar com os próprios olhos e a confiança nos relatos de 

viagens dos naturalistas constituía um critério de verdade no conhecimento do passado, ainda que o 

procedimento estivesse mais próximo da filosofia e da retórica. A visão não era apenas uma 

compensação à inexistência de documentos acessíveis ou confiáveis, nem uma metodologia 

alternativa. Ver consistia no “fundamento epistemológico do ato de pesquisar”. Os relatos de 

viagem eram uma “constante epistemológica” desde pelo menos Heródoto (CEZAR, 2018, p. 41, 

57). Para Cardoso, já no século XX, a viagem continuava sendo um processo importante de 

investigação.  

Na primeira república, especialmente após a publicação de Os Sertões e seu imediato 

processo de canonização (ABREU, 1998), esse lugar-comum de que era preciso ver a realidade 

brasileira com os próprios olhos, e ela, claro, estava nos sertões, não na artificialidade da capital da 

república, era repetido à exaustão. Os relatos de viajantes e naturalistas eram uma das principais 

fontes de conhecimento sobre o interior do país. Isso valia tanto para as narrativas do século XIX, 

quanto para o material produzido nas primeiras décadas do século XX, fossem relatórios científicos 

de sanitaristas, geógrafos e engenheiros, fossem romances regionais. Recorrentemente a observação 

na viagem aparecia como recurso de prova, como quando Cardoso afirmou que as ruínas dos 

templos no vale, visíveis ao viajante que passava no vapor de Pirapora a Juazeiro, confirmavam que 

a presença dos missionários na conquista do território era subestimada pelos historiógrafos. É 

possível que a imagem das “caravanas anonymas” de baianos que iam aos cafezais paulistas, e 

romeiros mineiros e cearenses com destino a Bom Jesus da Lapa que repetiriam movimentos 

seculares de integração sul e norte que operaram como contenção às forças separatistas de 

federalistas e republicanos tenha vindo de sua viagem de 1921 (CARDOSO, 1933, p. 71). Em 

outros momentos ele recorreu à elementos da viagem para sustentar outras ideias. Uma vez, afirmou 

que a seca no nordeste do Brasil tinha por consequência criar no sertanejo uma resignação e um 

fatalismo contrários ao estímulo da inovação técnica. Em suas palavras:  

Pessoalmente, colhi eu mesmo, abruptamente, uma impressão violenta quando penetrei uma 
vez naquelle séctor arido do sertão do nordéste, e quando ouvi a fala, sem lamurias ou 
blasphemias, dos sertanejos enrijados e destros de corpo, mas passivamente resignados em 
espirito deante da sequencia de infortunios com que a vida lhes é servida (CARDOSO, 
1924d, p. 37). 
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Em “À margem da siderurgia”, fica evidente que foi da expedição e da leitura que fizera 

nela que Cardoso tirara certas ideias enunciadas no texto. Reproduzindo uma passagem em que 

Euclides da Cunha exagerou ou fantasiou ao falar da disponibilidade de minérios para a confecção 

de munição artesanal , Cardoso afirmou que “as salitreiras das margens do rio S. Francisco 10

fornecem a polvora”. As supostas facilidades da pólvora “explicam positivamente, a razão de ser, 

naquelle interior longiquo, a arma de fogo, desde longo tempo, a companheira constante do 

sertanejo” (CARDOSO, 1924c, p. 200). Como consequência lógica,  

as nossas gentes do interior por completo desprovidos para os trabalhos da paz. Percorrendo 
o vale do S. Francisco, observei recentemente esse facto grave que os nossos homens das 
cidades não podem conceber, e que traduz, e explica por si, uma apathia do trabalho 
nacional generalisada: a enxada, a pá, a picareta, o simples martelo, ou o machado, são por 
assim dizer objectos raros no grande vale, como o são no sector do nordeste, nas zonas 
afastadas do littoral.  

Em Juazeiro-BA, o maior empório comercial do vale, e em “cidades servidas por 

estradas de ferro, uma simples enxada custava cerca de quatro dias de salario de um trabalhador 

rural”, mas mesmo “por preço alto” é difícil de se encontrar. Cardoso testemunhara que em Xique-

Xique-BA, a descoberta de diamantes atraiu garimpeiros, mas faltavam picaretas para explorá-los 

(CARDOSO, 1924c, p. 200-201). Desse modo, Cardoso usou como sustentação para sua tese tanto 

o relato de viagem, quanto a cartografia e a historiografia. 

Outra diferença significativa nas duas conferências foram os interlocutores a quem se 

destinavam. Enquanto na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro a abordagem, feita na capital da 

república, lidava com questões nacionais, com muitas referências à cartografia e à geografia, na 

segunda, realizada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, houve uma ênfase no 

bandeirantismo e uma entrada em pormenores na historiografia paulista. A primeira conferência se 

destinava aos geógrafos e à nação, a segunda falava aos historiógrafos regionais. Como as fronteiras 

disciplinares ainda eram frouxas e era possível transitar em várias áreas, o leitor precisa pensar em 

fronteiras porosas facilmente transitáveis pelos mesmos sujeitos. O Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo ao qual Cardoso se destinava, tinha como um dos membros fundadores o engenheiro 

Teodoro Sampaio. Ele foi professor da Politécnica paulista,  historiador das bandeiras, tupinólogo e 

 Euclides da Cunha imaginou que o sertanejo tinha sal e salitre à disposição, mas os viajantes destacaram que o sal e a 10

pólvora eram itens raros, de alto preço e dos mais comercializados nas barcas do São Francisco. Gardner destacou 
que os sertanejos sentiam-se envergonhados em cobrar a hospitalidade, mas não recusavam presentes como sal e 
pólvora (GARDNER, 1975, p. 84). Isso não se refere, claro, à locais de produção de sal e salitre, especialmente em 
Pilão Arcado-BA e Campo Largo-BA. Spix e Martius (1981, v. 2) descreveram o processo de produção de sal numa 
salina nas proximidades de Juazeiro-BA no início do século XIX e no século XVIII o sal produzido na região foi 
intensamente comercializado com o trecho médio do São Francisco, abastecendo especialmente a zona de mineração 
aurífera (VASCONCELLOS, 1918).
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geógrafo. Euclides, herói de Cardoso, era considerado um literato, historiador, sociólogo e além de 

jornalista foi por breve período, professor da Politécnica do Rio de Janeiro, como o próprio 

Cardoso. As disciplinas no Brasil eram pouco especializadas nos anos 1920. 

Essas duas conferências, publicadas no livro À margem da história do Brasil, coletânea 

de alguns escritos históricos de Cardoso lançada dois anos após sua morte, com segunda edição em 

1938, se transformaram no centro de um sistema de citações que, na década de 1930, sedimentou e 

consolidou a ideia de que o Rio São Francisco era esteio da unidade do país. Segundo Elson de 

Assis Rabelo, Cardoso foi “aclamado” pelo “pioneirismo como argumentador sobre o que se 

considerava a contribuição do rio para a unidade nacional” e de seu livro retiraram a expressão “rio 

sem história” que deu a entender “não apenas uma visão posicionada e naturalizadora de espaço e 

de história, mas também o aspecto paradoxal da relatividade das atribuições dada por esses 

discursos localizadores”. Em Cardoso, o Rio São Francisco era a “margem temporal da história”. 

Vários textos da Brasiliana seriam “tentativas de preencher a lacuna do ‘rio sem história’ e de 

retirar-lhe dessa marginalidade perante a Nação, dando-lhe, ao contrário, centralidade” (RABELO, 

2016, p. 66). Nísia Lima afirmou que a tese de rio da unidade “se tornou uma das ideias-força dos 

meios intelectuais de sua época” (LIMA, 2013, p. 105). 

Se os escritores do São Francisco que vieram depois de Cardoso de modo geral se 

basearam nas suas ideias de rio da unidade e de rio abandonado e esquecido que precisava ser 

rememorado e reintegrado ao país, as ideias do engenheiro não vieram de todo apenas de sua 

viagem de 1921. Algumas já circulavam, inclusive na leitura de proa do viajante, Os Sertões de 

Euclides da Cunha e de uma fonte comum a ambos, o livro História do Brasil de João Ribeiro 

(1900). O que foi conservado de escritores anteriores e quais as inovações de sentido de Cardoso é 

que se tratará a seguir.  

   

O projeto do meio técnico-científico 
É preciso pensar como Cardoso passou a ser reconhecido por intelectuais dos anos 1930 

e como passou a ser aceita, citada e reinterpretada sua tese de que o São Francisco era o rio da 

unidade do Império. Cardoso teve algum destaque nos anos 1920, mas somente após sua morte em 

1931 e a publicação de duas edições de seu livro póstumo, Á margem da história do Brasil, em 

1933 e 1935, é que ele passou a ser conhecido como autor.  

Autor, do latim auctor, vem do verbo augeo, aumentar, acrescentar, criar, dar origem a 

algo. A partir do estabelecimento dos direitos autorais e do culto às celebridades intelectuais na 

Europa Ocidental, no século XVIII, a valorização do autor como criador se realizava através de 
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processos complexos, às vezes oficiais, de canonização. A valorização de um autor, geralmente a 

partir da caracterização enquanto gênio, era proporcional à atribuição da originalidade de suas 

criações. A função autor, segundo a releitura que Roger Chartier (2014) faz de Michel Foucault, 

baseia-se num modelo de validação aristocrático, pois restringe quem tem o poder de dizer a 

verdade, o “desinteresse é a garantia de verdade do enunciado do saber”. Nos textos com 

enunciados de saber a reticência e desinteresse são condição de credibilidade de seu valor de 

verdade; são valores aristocráticos, não de mercado. Explica o historiador francês, a função autor 

surgiu com a impressão para evitar edições não consentidas por seus autores. Auctor dá existência, 

tem autoridade e actor compila, glosa. Muito do enunciado do saber no Renascimento circulou de 

forma anônima. Construção do autor não é função, apenas no discurso, mas também na 

materialidade (CHARTIER, 2014, p. 53–62). Foucault (2015) destacou que a função autor que 

atribui uma obra a indivíduo não se forma espontaneamente, mas é uma operação complexa que 

constrói uma razão para apelar a um autor. Um autor não é autor apenas de um livro, um texto, mas 

um criador de uma ciência ou fundador de uma discursividade. A função autor está ligada à função 

sujeito e diz respeito a quem pode falar, ao que alguém pode falar num sistema de regras e 

limitações (FOUCAULT, 2015, p. 1273). 

A construção de um autor específico, autoridade em um tema, pressupõe não apenas a 

reinterpretação, a citação, o elogio, mas também o esquecimento de outros. Em 1925 foi publicado 

um livro pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, escrito por um dos jornalistas responsáveis pela 

mesma, Noraldino Lima, que reunia impressões de uma viagem sua ao lado do presidente do 

Estado, Mello Vianna, a bordo do vapor Wenceslau Braz nos municípios mineiros do Rio São 

Francisco. Além de exaltar a poesia e inteligência barranqueira, descrever o vale como espaço de 

potenciais riquezas e destacar o papel do presidente do Estado na revitalização da economia 

regional ribeirinha, Lima fez algumas considerações históricas sobre o Rio. Segundo ele, o 

povoamento do São Francisco se deu por “sertanista ambicioso e o missionario civilizador”. 

Verdadeiro “caminho do sertão”, pela “estrada immensa” do vale era possível chegar por Minas em 

Goiás e Mato Grosso através dos afluentes do São Francisco que nascem no oeste, o Paracatu e o 

Urucuia. No vale, “o bahiano, o pernambucano, o paulista, o mineiro — encontram-se todos 

confluindo no estuario da idéa comum” (LIMA, 1925, p. 106). Segundo autor, o “São Francisco 

teve, pois, ao lado da importantissima funcção ligada á economia brasileira, um outro lado não 

menos relevante: a sua contribuição para a unidade nacional” (LIMA, 1925, p. 108). De forma 

inconsciente, sertanistas teriam, segundo Lima, procurado ouro e indígenas,  
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firmaram, sem cogitar disso, na transfusão do sangue e no entendimento dos espiritos, um 
ideal mais alto: o principio de unidade — dever que o proprio fundamento da conservação e 
defesa dos Estados impõe irregragavelmente á consciencia do homem como necessidade 
vital, indispensavel ao curso mesmo de seu destino (LIMA, 1925, p. 180–109).  

Para o autor, nas cidades ribeirinhas era possível notar os “fortes vestigios desse 

caldeamento de typos nacionaes, tão necessario, afinal, na formação da patria unica”, fenomeno que 

não era “exclusividade do São Francisco” (LIMA, 1925, p. 109). Concluindo, Lima afirmou que “O 

São Francisco, ha tres seculos e, depois, temos afóra, tem exercido no meio brasileiro a mesma 

funcção concentrativa, a mesma ascendencia unificadora, peculiar ás caudaes do Velho Mundo” 

(LIMA, 1925, p. 110). Resumidamente, trata-se da ideia de São Francisco como rio da unidade 

nacional, no sentido racial, desenvolvendo o que Euclides da Cunha (1966, p. 161) esboçou e que 

seria retomado nos anos 1930 e 1940. 

Não se quer com isso dizer que Noraldino Lima criou antes de Cardoso, a ideia de “rio 

da unidade”. O próprio Cardoso parecia reivindicá-la, pois no seu texto “Rio S. Francisco — Rio 

sem história”, afirmou que sua viagem pelo vale foi em 1921, antes, portanto, do presidente de 

Minas Gerais “descobrir” oficialmente o vale, em 1924 (CARDOSO, 1933, p. 18). Embora tenha 

publicado “A lição de Euclydes da Cunha” em 1924, Lima não fez referência à ideia de Cardoso e 

não parece sequer considerar que trata de alguma novidade. Além disso, são ideias diferentes, talvez 

interpretações distintas da noção de “cerne vigoroso da nossa nacionalidade” de Euclides da Cunha 

(1966, p. 161). Todavia, a referência à viagem de Melo Viana, que só assumiu a presidência de 

Minas Gerais em 1924, no texto “Rio S. Francisco — Rio sem história” demonstra que Cardoso 

alterou a redação do texto que supostamente é uma conferência de 1923. É provável que as ideias de 

“rio da unidade” circulassem mais do que a pretensão por originalidade de Cardoso desejaria. 

Talvez por isso, Lima não fez questão de arvorar-se da autoria da ideia e, anos depois, outro 

mineiro, Orlando Carvalho (1937), quando intitulou seu livro de Rio da unidade nacional não 

explicou o motivo, talvez por considerar referir-se a um lugar-comum.  

Uma perspectiva crítica de Cardoso como autor reconhecido por sua ideia de rio da 

unidade precisa pensar como esses processos de canonização ocorrem em redes de circulação de 

ideias complexas e que por vezes abrangem interpretações conflitantes sobre o seu sentido ou 

mesmo a sua aceitação. Nessa linha, parte da força da tese de Cardoso era que ela sedimentava um 

consenso em torno de uma ideia que desde o século XIX aparece entre vários viajantes estrangeiros 

em processo de canonização naquilo que se tem chamado pensamento social brasileiro. Um dos 

consensos fundamentais é que aqui será chamado de projeto do meio técnico-científico.  
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Entende-se que um projeto de meio técnico-científico foi forjado para o Rio São 

Francisco, sedimentado por naturalistas, engenheiros e viajantes no século XIX e persistiu no século 

XX quando Cardoso insistia nele. O São Francisco foi representado como um espaço rústico 

próximo à natureza marcado por um tempo lento e técnica rudimentar, lócus de uma sociedade 

sertaneja que conservava a essência da nacionalidade rural assentada em  uma paisagem de riquezas 

extrativistas, energéticas e agropecuárias inexploradas. O presente do São Francisco, sendo 

anacrônico, precisava ser ajustado à temporalidade moderna e transformado em meio técnico-

científico, de acordo com as últimas novidades da civilização. No século XIX elas atendiam por 

navios a vapor em rios canalizados integrados a redes ferroviárias. Nos anos 1930, quando os textos 

de Cardoso foram publicados postumamente, o modelo de um vale enquanto meio técnico-científico 

era o Rio Tennessee, gerido por uma comissão técnica, a TVA , marcado por grandes barragens 11

com usinas hidrelétricas e lagos usados para irrigação. Cardoso atrelava, com seu discurso de rio da 

unidade política, uma memória da formação nacional com um projeto de meio técnico-científico 

pré-existente.  

Perceber o São Francisco como lugar de riquezas imensas em potencial desde muito não 

contrastava com a constatação de que sua população vivia na miséria. Tema repetido pela literatura 

dos viajantes, constituía aliás em dado a ser interpretado. Para explicar a miséria de pessoas que 

viviam em lugares de tantas riquezas os viajantes falavam em indolência ou preguiça por fatores 

 A Tennessee Valley Authority foi criada em 1933 no governo Franklin Delano Roosevelt para responder à grande 11

depressão econômica que atingia os Estados Unidos e se voltava para atender uma “região isolada” (LILIENTHAL, 
1956, p. XV). Sobre a influência da TVA no Brasil ver Andrey Minin Martin (2015a, 2015b), Markus Erwin Brose 
(2015) e Antonio Willamys Fernandes da Silva (2018).
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raciais, climáticos e nutricionais . Em contrapartida, de modo geral entre os naturalistas e 12

engenheiros, acreditava-se no pressuposto liberal de que as comunicações e transportes, uma vez 

retirando do isolamento zonas de grandes riquezas naturais teriam como resultado a emergência do 

progresso graça à migração de capitais e trabalhadores europeus capazes de aproveitar as benesses 

da natureza. Uma diferença importante é que, enquanto os europeus tendiam a acentuar o aspecto 

racial, caso de Richard Burton e James W. Wells, dois britânicos que escreveram sobre o São 

Francisco na segunda metade do século XIX, os brasileiros destacavam o problema do isolamento 

espacial, caso dos parlamentares brasileiros de meados do mesmo século que viam como remédio a 

abertura do rio para vapores e a conexão dos portos com estações ferroviárias. Na época de 

Cardoso, quando os determinismos raciais-biológicos eram criticados, duas novas abordagens 

tentavam explicar o problema do atraso sem a categoria raça, a sanitarista e a educacional. A 

primeira, bastante difundida a partir de certa fase dos escritos de Monteiro Lobato e do relatório de 

viagem ao norte de Belisário Penna e Arthur Neiva, entendia que os Jecas, caipiras ou sertanejos, 

viviam na indolência não por gosto, atavismo racial ou consequência do clima tropical, mas por 

serem doentes. Os sanitaristas, de modo geral, associavam a higiene com a educação e a doença 

com a falta dela, de modo que civilizar, educar e sanear eram quase sinônimos (LIMA, 2013). O 

engenheiro que dedicou grande quantidade de textos e de sua atividade política à questão 

educacional pouco tratou da questão do saneamento. A pobreza das populações sertanejas residia no 

seu atraso técnico e no analfabetismo, causado pelo abandono do Estado, e na opressão em que 

 Escrevendo sobre sua viagem no final dos anos 1810, os naturalistas bávaros Spix e Martius (MARTIUS; SPIX, 12

1981, v. 2, p. 119) considerava os indígenas, especialmente, mas também os mestiços brasileiros como indolentes. 
Eles idealizavam as nações indígenas do passado, mas considerava que os que conviveram com portugueses eram 
frágeis e se deterioravam com os séculos, tornando-se “indolentes, preguiçosos e visionários, indiferentes a qualquer 
estímulo, a não serem as mais baixas paixões” (MARTIUS; SPIX; v. 2, 1981, p. 131–133). Em relação aos negros e 
mulatos, afirmou que possuíam aptidão com serviço metalúrgico, mas a “indolência e irregularidade no serviço são 
constantes motivos de descontentamento” (MARTIUS; SPIX; v. 2, p. 163). Os caboclos do cabelo liso “herdaram a 
indolência e irresolução dos antepassados” (MARTIUS; SPIX; v. 2, p. 129). O naturalista britânico Gardner (1975, p. 
25), escrevendo no final dos anos 1830, comentando sobre os habitantes de Riachão, nas proximidades do Rio São 
Francisco, nos limites entre Bahia e Minas Gerais, afirmou que eles eram preguiçosos e os brasileiros, em geral, 
foram considerados “Plácidos e indolentes”. Sugeriu que os cearenses eram presos à indolência por preferirem 
produzir rapaduras a café (GARDNER, 1975, p. 101) e que os descendentes de indígenas Coroás que habitavam a 
missão de Duro-GO, atualmente Dianopólis-TO, eram indolentes, pois não cultivavam o solo (GARDNER, 1975, p. 
148), enquanto os habitantes de Natividade-GO seriam  “vadios e indolentes ao extremo” (GARDNER, 1975, p. 
157). Richard Burton (1977, p. 224) usou o Dr. Rodrigues, de Carinhanha, para atestar a “preguiça do sertão”. O 
engenheiro baiano Teodoro Sampaio (2002, p. 143), que viajou no final da década de 1870, considerava que o sertão 
do São Francisco era o império da preguiça universal e atribuía ao beiradeiro a preguiça devido à facilidade do peixe 
(SAMPAIO, 2002, p. 132). Thomaz G. Paranhos Montenegro, brasileiro que viajou pelo Rio São Francisco e viveu 
em Barra-BA, contrariando os relatos de viajantes, escreveu que que nesta cidade “ha civilisação, a indole do povo é 
boa, ha algum amor ao trabalho” (MONTENEGRO, 1875, p. 117). Wells (1995, p. 62), escrevendo sobre Boqueirão, 
povoado a jusante de Barra no Rio Grande, afirmou que ele era habitado por “matutos rudes, sem instrução, não 
possuíam ambição, nem energia, nem vontade, nem desejo de nada, a não ser passar os dias dormindo e as noites 
cantando, dançando e farreando”. Na época de Cardoso, as ideias de preguiça e indolência dos sertanejos de modo 
geral, atribuídas a elementos raciais, passaram a ser questionadas ou atribuídas a doença ou falta de educação e 
civismo, quando não questionadas como estereotipo e preconceito. Sobre o tema da preguiça e a revisão pelos 
sanitaristas ver Nísia T. Lima (2013). Quem questionou a preguiça beiradeira e chamou atenção para o abandono da 
região e para a grande capacidade de trabalho do sertanejo na época de Cardoso foi D. Martins de Oliveira (1931).
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viviam sob o jugo das oligarquias rurais, segundo Cardoso. Não se sabe até que ponto a 

possibilidade de ter contraído o mal de Chagas em sua viagem ao São Francisco era o motivo do 

engenheiro silenciar sobre o assunto.  

Cardoso criticou a abordagem racial. Em um texto, “Darwin e seu phantasma”, Cardoso 

elogiou o método e as ideias de Darwin, mas criticou darwinistas sociais por transformarem teoria 

biológica da evolução em uma teoria política do uso da força (CARDOSO, 1924d). No texto “Ferro, 

carvão e raça pura”, destacou que os europeus do norte eram profundamente mestiços e que 

germânicos eram heterogeneidade de raças (CARDOSO, 1924c, p. 230), citando Rassenkunde des 

deutschen Volkes de Hans Günther, que defendia serem os germânicos um “conglomerado de raças” 

(1924c, p. 239). Para Cardoso, os autores de teorias das raças eram ignorantes de assuntos 

econômicos, “não possuíam recursos notaveis da observação nem criterio historico seguro, nem, tão 

pouco, capacidade philosophica”, constituindo verdadeiros “servidores de má fé” (1924c, p. 236). 

Para Cardoso, o uso da raça para explicação histórica não passava de engodo. 

Essa crítica ao uso da raça biológica como explicação da história por Cardoso não o 

deixou imune de usar a categoria de raça em outros contextos. Comentando a biografia de Henry 

Ford, Cardoso suspeitava de uma unidade de inteligência por trás de uma suposta elite capitalista 

judia (CARDOSO, 1925, p. 109). O engenheiro mimetizava o antissemitismo de Ford e em todo o 

texto há uma exaltação do industrial em detrimento dos financistas, geralmente associados aos 

judeus em textos antissemitas. O título do texto “O operário que venceu o capital” já ressaltava isso 

ao associar o industrial ao trabalho produtivo e os capitalistas financeiros, no caso banqueiros 

judeus, à usura improdutiva e parasitária.  

Considerar a mestiçagem como a regra e negar a existência de raças puras também não 

impedia Cardoso de usar uma noção cultural e geográfica de latinidade. No texto “Theoria da 

vontade” afirmou que a ação diferenciava germânicos e latinos, pois enquanto os primeiros 

precisavam criar uma teoria da vontade, os segundos a realizavam na ação. No texto, afirmou que 

sentiu mal estar nas planícies do norte europeu, tal como Nietzsche, e que preferia a França latina à 

Europa germânica (CARDOSO, 1924d). Quando precisava negar a inferioridade racial do 

brasileiro, pressuposta por certas teorias racialistas bem aceitas no Brasil em sua época, que 

consideravam o país inviável como civilização por sua mestiçagem, Cardoso considerava o conceito 

biológico de raça como fantasioso e não-científico. Mas quando procurava identificar o povo 

brasileiro com os europeus, a ideia de latinidade vinha à tona. Não fica claro na leitura de Cardoso 

se ele era adepto de um projeto de branqueamento da raça brasileira pela mestiçagem que se 

baseava na ideia de que a própria raça latina do sul da Europa era branca, mas havia assimilado 
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outros povos num passado remoto. Outra possibilidade é que ele entendia a latinidade como uma 

raça no sentido histórico e cultural, não biológico. 

Essa dualidade entre pobreza presente e riqueza futura articulava a justificativa do 

projeto de meio técnico-científico. Fosse o São Francisco um lugar de natureza pobre, sem 

potencial, não haveria sentido em intervir no mesmo e criar comunicações para circular uma 

produção que jamais aconteceria. Para isso, era preciso representá-lo como um espaço de riquezas 

potenciais. Sua população, em geral representada como paupérrima, precisava sê-lo em condições 

circunstanciais, nada que fosse um empecilho incontornável para os técnicos. O canal principal do 

São Francisco, perene, não era como as regiões semiáridas de alguns de seus afluentes sazonais e 

ele foi cogitado como destino para deslocamento de populações de flagelados para colonização de 

suas margens irrigadas . A representação do espaço e de seus habitantes se dava como em duas 13

telas: em uma, como elas realmente eram, pessoas pobres em espaço de potencial econômico 

imenso, em outra, como elas poderiam ser, pessoas ricas em um meio técnico-científico onde a 

paisagem seria profundamente transformada em artificial e racional. Por vezes, parte da técnica 

consistia em substituir as populações através de processos eugênicos, no qual se cria que, após o 

influxo de imigrantes brancos a população local mestiça tenderia a definhar e desaparecer ou ser 

assimilada e embranquecer. Alguns dos escritores acreditavam que era inexorável a extinção do tipo 

populacional sertanejo descrito como parte do espaço são-franciscano e sua substituição por 

imigrantes brancos europeus seria uma questão de tempo, caso de Richard Burton, e em parte, de 

Euclides da Cunha. Para Cardoso, não se tratava de substituí-los, mas de educá-los, civilizá-los. 

Algum tipo de educação e civilização eram necessários também para consertar o Rio, 

entendia Cardoso, sedimentando uma ideia que circulava desde o século XIX. Em outro contexto, o 

historiador Richard White (1995, p. 61) identificou a personificação do Rio Columbia com o 

feminino, o qual exigia homens para domá-lo. Em estudo sobre os projetos de canais de irrigação e 

navegação do São Francisco no século XIX, Gabriel Oliveira destacou que enquanto deputados 

costumavam representar o rio como vergel a espera de meios de transporte para escoar sua 

miraculosa produção, os técnicos escalados para estudar a viabilidade de navegação e 

aproveitamento econômico tendiam a elencar as dificuldades e orçamentos vultosos para 

 A tentação de instalar os flagelados das secas nas margens do São Francisco ou de canais que partissem desse 13

fascinou parlamentares desde os anos 1840 quando as grandes estiagens do norte eram debatidas (OLIVEIRA, 2015). 
O engenheiro Souza Bandeira (1925, p. 8) também associava o aproveitamento do São Francisco com irrigação para 
resolução dos problemas da seca. Os próprios atingidos pelas secas buscavam o Rio São Francisco, fosse para 
procurar empregos nas lagoas de pescaria, fosse para usar os transportes fluviais e alcançar outras regiões. As terras 
das margens das águas já eram monopolizadas desde o século XVIII. Sobre secas na Bahia no século XIX ver 
Erivaldo Fagundes Neves (2005) e Graciela Gonçalves (2000). Há um estudo com base nas memórias de 
sobreviventes das secas dos anos 1930 na Bahia (MARTINS, 2010). 
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transformar um rio naturalmente imperfeito que necessitava de correções da engenharia para ser 

útil. Cardoso, embora engenheiro fosse, pouco aprofundou nesse tema, se limitando a afirmar que 

era mais razoável, pois barato e simples, aproveitar as vias fluviais como redes de comunicação e 

transporte do que construir estradas de ferro de implantação e manutenção dispendiosa para 

percorrerem regiões estéreis e despovoadas. Gabriel Oliveira (2015) destacou que os colegas de 

Cardoso do século XIX tendiam a preferir ferrovias a obras de canalização, exceto para trechos 

francamente navegáveis como o de Pirapora a Sobradinho e o curso de seus maiores afluentes. É 

importante notar que o “francamente navegável” do canal não significava que a navegação 

ocorresse sem empecilhos como encalhes em bancos de areia ou acidentes com troncos, pedras e 

ventos fortes. 

Pra ser mais justo, Cardoso se limitou a criticar o projeto faraônico nunca realizado de 

uma grande rede ferroviária integrada cuja maior expressão, a ferrovia Pirapora-Belém, estava em 

evidência quando ele fez suas conferências. Nesse sentido Cardoso tendeu a valorizar o caminho 

natural das águas. Argumentando numa lógica de que menos era mais, Cardoso condenou como 

fantasias a construção de canais ligando o São Francisco ao vale cearense do Jaguaribe, 

erroneamente atribuindo-as à república, quando elas datavam, como o supracitado Oliveira 

destacou, da primeira metade do século XIX. No projeto de meio técnico-científico a manipulação 

da paisagem e sua transformação pela técnica era a própria razão de ser do plano.  

Tal qual seus antecessores do século XIX, Cardoso enfatizava a cartografia, tema aliás 

muito caro ao engenheiro-geógrafo, que visitou na Alemanha o Instituto Cartográfico Dietrich 

Reimer que imprimiria a maior carta do país até então já realizada, sob encomenda do Clube de 

Engenharia. Na sua estratégia retórica o recurso às cartas era recorrente. A cartografia era central no 

projeto de meio técnico-científico, pois o controle e a transformação da paisagem pela técnica se 

dava pelo conhecimento da mesma e as cartas eram formas privilegiadas de sistematização de 

informações sobre o lugar, centrais na produção do próprio espaço, pois o representavam, o 
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imaginavam e direcionavam decisões e intervenções a partir da perspectiva de sua produção . 14

Sobre as disputas em torno de projetos para canais de navegação e irrigação no Rio São Francisco e 

o papel da cartografia na disputa, Gabriel Oliveira escreveu:  

Se a natureza era fonte de autoridade, a ciência, sobretudo a cartográfica, deveria ser o meio 
principal para interpretar o mundo natural e utilizá-lo como peça estratégia nas disputas 
pelo poder. Pretenso reflexo racional e objetivo da estabilidade do território, as 
representações gráficas do espaço poderia servir como argumento ou mesmo como prova 
para afirmar certas projeções como ‘caminhos naturais’ em detrimento de outras, 
supostamente artificiais. Os litígios entre os multifacetados projetos, com isso, 
desdobraram-se muitas vezes como legítimas guerras cartográficas, uma luta pelo controle 
da geografia (OLIVEIRA, 2015, p. 49). 

Cardoso sedimentou outro sentido caro ao projeto de meio técnico-científico, a 

expectativa de civilizar o interior subordinando-o ao litoral. Evidentemente as metáforas contribuem 

para confundir os interesses: educar e civilizar os habitantes e espaços do interior era integrá-los de 

forma subordinada à economia-mundo capitalista, tornando-os produtores de matérias-primas e 

consumidores de manufaturas. A instrução aumentaria a produtividade de seu trabalho, a extração 

da riqueza da terra e das águas e alimentaria o mercado mundial que também se beneficiaria com a 

ampliação do mercado consumidor. Os viajantes do século XIX e os engenheiros, geógrafos e 

economistas do século XX geralmente censuravam os habitantes do interior por bastarem a si 

mesmos, nada produzirem para vender e quase nada consumirem de fora de seus territórios.  

“Habitantes de lugares como o Boqueirão são tão inúteis como se não existissem”, escreveu James 

W. Wells sobre os moradores de uma aldeia ribeirinha situada na foz do Rio Preto no Rio Grande, 

afluentes da margem esquerda do São Francisco. Segundo o britânico “não tem nada para vender, 

ou recursos para comprar; seu pouco esforço é gasto no cultivo de uns poucos legumes, na pesca e 

na construção de uma palhoça que mal é suficiente para abriga-los” (WELLS, 1995, p. 62-63). 

A inovação de sentido proporcionada pela leitura do papel histórico do São Francisco 

por Vicente Cardoso se baseava em uma interpretação dos naturalistas que foram tomados como 

clássicos e reiteravam ideias amplamente compartilhadas pelos intelectuais brasileiros. Cardoso se 

 Sobre cartografia, imaginação e disputa por hegemonia ver Said (1990) e Febvre (2000). Para o historiador francês, 14

compreender a história do Rio Reno começava pela crítica dos mitos nacionais em torno dele, fossem alemães, 
franceses ou holandeses. Segundo Febvre, franceses e alemães projetavam no passado a inimizade contemporânea — 
ele escreveu no entreguerras mundiais com o Reno ocupado pelos aliados — e cometiam o anacronismo de acreditar 
que a rivalidade entre as duas nações era atemporal (FEBVRE, 2000, p. 35). O Rio Reno seria um produto da história 
humana, não um dado da natureza (FEBVRE, 2000, p. 37). Para Edward Said, em seu estudo sobre o orientalismo, 
“as ideias, culturas e histórias não pode ser estudados sem que a sua força, ou mais precisamente, a sua configuração 
de poder, seja também estudada” (SAID, 1990, p. 17). Segundo Shelley Walia, para Said, o orientalismo é um estudo 
acadêmico do Oriente por cientistas ocidentais; este conhecimento é utilizado pelos imperialistas ocidentais de forma 
pragmática e utilitarista para conseguir poder. Não por acaso os estudos orientalistas se desenvolvem no período 
imperialista. Por último, há a construção de distinções epistemológicas e ontológicas entre Oriente e Ocidente como 
os estereótipos de primitivo/avançado, bárbaro/desenvolvido, inferior/superior, irracional/racional, binários do eu/
outro (WALIA, 2004, p. 52). 
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filiava a um conjunto de textos que tinham em comum um projeto de meio técnico-científico. A 

identidade com esses textos permitia que suas conferências fossem lidas como contínuas aos 

clássicos, autorizadas por esses. Longe de ser um raio em céu azul, Cardoso aparecia como alguém 

que continuava uma tradição nacional. Esse vínculo, entre suas interpretações e as ideias já 

canonizadas no pensamento social brasileiro, era fundamental para a legitimação de suas teses. A 

inovação de Cardoso se deu não no terreno da geografia, como foi visto, mas na historiografia. 

Compartilhando com os clássicos a representação do espaço do São Francisco, que já estabelecia 

uma temporalidade lenta do presente em oposição ao tempo veloz de um projetado meio técnico-

científico, Cardoso acrescentou-lhe uma nova memória, ao colocar o Rio São Francisco como cerne 

da unidade política do país. Ao relacionar uma nova memória do Rio, não mais como espaço 

natural, como paisagem, mas como espaço histórico decisivo para a unidade do Estado 

independente, Cardoso atrelava o projeto de meio técnico-científico com a própria identidade 

nacional. 

Vicente Licínio Cardoso, historiador? 
Formado em engenharia civil e engenharia geográfica, constantemente lembrado como 

sociólogo, educador, arquiteto e filósofo, não foi localizada nenhuma referência a Vicente Cardoso 

como historiador. Para os padrões da época o historiógrafo, como o próprio preferia, era um 

construtor de narrativas. Como já foi dito acima, Cardoso não escreveu uma narrativa sobre o Rio 

São Francisco, ou sobre qualquer outro tema, pelo menos não de forma sistemática e com o 

entendimento do que se tinha por historiografia na época. Todavia, não faltam na sua escrita as 

memórias construídas, análise de vestígios e uma abordagem crítica à produção historiográfica.  

De forma constante, ele realizava uma crítica ao que considerava como historiografia 

administrativa ou história dos reis, em oposição a uma história que levasse em conta os povos e seus 

movimentos anônimos, a conquista do território, a determinação da política pela economia e a 

evolução técnica. Num artigo “De Artigas a Rodó”, ele escreveu que a “história dos heroes” teve 

seu “brilho ofuscado” e se devia “passar da historia dos chefes coroados á historia das massas 

humanas” (CARDOSO, 1924c, p. 80-81, grifo do autor). Por historiografia Cardoso estava 

“comprehendendo a historia como relato severo de fatos, e não como um registro pomposo de 

nomes e de datas” (CARDOSO, 1924b, p. 145). Para ele, até então os historiadores que trataram do 

Brasil teriam deixado se seduzir pela documentação existente que direcionava para a compreensão 

de que a história se resumia aos feitos de vices-reis, governadores-gerais e seus correspondentes e 

subordinados que encheram de papéis os arquivos. Em alguns momentos Cardoso menosprezava as 
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tentativas de anexação territoriais oficiais, afirmando que a imensidão do território além do 

meridiano de Tordesilhas foi conquista anônima e consolidada, ao contrário das aventuras saídas 

das cabeças reais, desastres militares, políticos e diplomáticos, exemplificando com a invasão da 

Guiana e da Colônia de Sacramento. Essa oposição entre oficial e real era constante nos escritores 

brasileiros que trabalhavam com oposições (LIMA, 2013; ARAÚJO, 1994). Cardoso reproduzia 

mesmo termos de João Ribeiro que afirmou que a “historia começou a ser escripta com a pompa e o 

grande estylo da historia europea; perdeu-se um pouco de vista, o Brasil interno por só se 

considerarem os movimentos da administração e os da represalia e da ambição estrangeira, uns e 

outros agentes da sua vida externa” (RIBEIRO, 1900, p. VII).  

Nísia Trindade Lima afirmou que Cardoso “escreveu muitas páginas de crítica à 

historiografia oficial, principalmente a que se consagrara no IHGB” (LIMA, 2013, p. 105). Sua 

crítica a uma historiografia administrativa não significa, todavia, uma ruptura total com a 

historiografia do século XIX. Para ele era von Martius quem opunha a história administrativa à 

história do povo e da junção de portugueses, africanos e indígenas e recuperava o aspecto educativo 

e útil da história pátria no sentido de ser ferramenta de constituição da nacionalidade (CARDOSO, 

1924b, p. 247). Mantinha-se fiel aos princípios do texto de Martius (1845), Como se deve escrever a 

história do Brasil. Cardoso também dialogava com a historiografia paulista do instituto histórico 

estadual pois eles rememoravam o passado das bandeiras, cerne do Brasil real, da conquista do 

interior..  

Quem Cardoso classificava como cronistas e quem seriam os discípulos de Martius? Em 

texto intitulado “Novos pontos de vista da historia do Brasil”, Cardoso condenou os “chronistas 

pomposos da historia administrativa, recheada de nomes e de datas sem nenhuma observação séria, 

no entanto, de verdadeiros phenomenos sociaes, de que é exemplo caractheristico a obra de Pereira 

da Silva” (CARDOSO, 1924, PB, p. 147). Se o historiador era citado como exemplo de “cronista”, 

quem mais foi fiel ao quadro de Martius foi João Ribeiro. Ao lado do alemão Handelmann e de 

Capistrano de Abreu, eram seguidores do plano de Martius na opinião de Cardoso. Também 

elogiava Oliveira Lima, Silvio Romero, Euclides, bem como a escola paulista de Azevedo, Orvile 

Derby, Teodoro Sampaio, Prado e Washington Luís. No texto, “Um novo livro de Oliveira Lima”, 

Cardoso afirmou que Martius estabeleceu as linhas mestras, retomadas por Handelmann e 

assimiladas por Ribeiro e Capistrano (CARDOSO, 1924c, p. 185-186). 

Os historiadores que ele mais considerava como fiéis a von Martius e à história do 

Brasil real, que identificava com a sociedade sertaneja e da conquista do território eram Euclides da 

Cunha, João Capistrano de Abreu e João Ribeiro. Do primeiro, tema de vários textos, inclusive em 
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um intitulado “Euclides da Cunha, historiador”, destacava seu escrito “Da independência à 

república” como de grande lucidez, embora tenha censurado que o mesmo não percebeu o papel do 

Rio São Francisco na unidade política do império, nem a base econômica dos acontecimentos 

políticos da derrocada da monarquia. João Ribeiro era considerado por Vicente como o melhor 

realizador do projeto de Martius, embora não poupasse ao mesmo críticas quanto às páginas do 

historiador sergipano sobre o século XIX, entendidas por Cardoso como nem de longe brilhantes 

como as dedicadas aos séculos anteriores. Capistrano não só era citado como um dos historiadores 

que percebeu o papel do São Francisco como “condensador de gentes”, como foi elogiado por sua 

grande preocupação com a história do território interior. 

Cardoso afirmou que era preciso ainda escrever as histórias parciais das missões, das 

bandeiras e da pecuária, sem as quais não era possível conhecer a história do Brasil. Essa ideia 

também estava em Euclides da Cunha, que em Os Sertões afirmou sobre o Rio São Francisco que 

“Bateram-lhe por igual as margens o bandeirante, o jesuíta e o vaqueiro” (CUNHA, 1966, v. 2, p. 

157). Antes de Cunha, João Ribeiro (1900, p. VIII, grifo do autor) escreveu na introdução do seu 

compêndio didático: “o Brasil, o que elle é, deriva do colono, do jesuita e do mameluco, da acção 

dos indios e dos escravos negros”. Como aludido acima, a historiografia das bandeiras já estava 

bem adiantada graças aos esforços dos membros do instituto paulista. A história da pecuária foi a 

menos abordada por Cardoso e não fica claro se considerava que Capistrano já escrevera a mesma 

com seus Capítulos de história colonial. Ribeiro destacou que a pecuária, alheia ao fisco, era 

invisível nos documentos do arquivo colonial (1900, p. 120-121). A carência, mesmo, era das 

missões. Aqui Cardoso também repercutia Euclides da Cunha que dissera sobre as missões e 

povoados do noroeste e norte da Bahia que “Não tiveram um historiador” (CUNHA, 1966, v. 2, p. 

162). Parece que Cardoso ficara impressionado com as ruínas de templos em sua viagem no São 

Francisco. Escreveu “O depoimento de um capuchinho do seculo XVII”, um comentário sobre a 

relação  das missões do São Francisco do capuchinho frei Martinho de Nantes, onde narrou a 

trajetória de Martinho no interior do Brasil. Cardoso considerou o frei injusto com portugueses 

porque julgava a parte pelo todo e enxergava nos ibéricos criminosos e viciados . Além disso, 15

censurou as descrições do São Francisco de Martinho como avaras (CARDOSO, 1924c, p. 

 Foi traduzido e editado por Barbosa Lima Sobrinho em Martinho de Nantes (1979). Em relação ao péssimo juízo de 15

Martinho de Nantes para com os portugueses, destaca-se ainda que o capucinho francês não estava fora da teia de 
relações problemáticas entre os reinos de Portugal e França, bem como os missionários tendiam a idealizar os 
indígenas da América, vistos pelos religiosos como propensos à aceitar o cristianismo, embora resistissem em 
abandonar hábitos e costumes. Sobre o contexto da relação de Martinho no São Francisco ver a introdução de Lima 
Sobrinho a Nantes (1979) e sobre a representação dos indígenas pelos missionários ver Eduardo Viveiro de Castro 
(1992).

77



140-145). Como o clero era constantemente tema de suas investidas a respeito da educação e da 

importância dos mesmos em assumir tarefas práticas na alfabetização do povo, o escritor positivista 

ateu não desarticulava aquilo que considerava o papel educativo do futuro dos clérigos com a 

memória das conquistas realizadas pelos missionários, especialmente os jesuítas. 

Fazendo considerações metodológicas, discutindo leis gerais da história e criticando 

fontes, Cardoso baseou sua ideia na historiografia contemporânea. Por mais que acentuasse a 

novidade de sua descoberta e a ignorância da historiografia sobre o tema, ela estava fundamentada 

num cânone emergente do pensamento histórico brasileiro. Primeiro, o rio da unidade poderia ser 

interpretado no livro de João Ribeiro. Ele escreveu que o “o grande caminho da civilização 

brasileira é o Rio de S. Francisco”. Foi nele, continuou, que houve o “impulso das minas” e o 

“impulso da criação”, os “dous maximos factores de povoamento”. Suas águas “abraçam o que hoje 

se poderia chamar de o Brasil brasileiro”, ao contrário do Amazonas, “demasiado indiatico” e do 

“extremo sul (…) demasiado platino” (RIBEIRO, 1900, p. 90, grifo do autor). Diferente de 

Cardoso, Ribeiro não usou a expressão rio da unidade no compêndio, nem justificou uma 

indenização ao Rio, mas vinculou a identidade nacional a um espaço geográfico específico. 

Antes de Cardoso, Euclides da Cunha leu João Ribeiro e percebeu as implicações do 

argumento das águas que abraçam. Citando o historiador, coisa que pouco fazia, Euclides o 

completou chamando o rio de “unificador étnico, longo traço de união entre duas sociedades que 

não se conheciam”, o sul bandeirante e o norte açucareiro (CUNHA, 1966, v. 2, p. 159). Diferente 

de Ribeiro, mais desinteressado em sua narrativa, Euclides foi altamente propositivo em Os Sertões: 

a memória do rio vinculada à identidade nacional justificava uma nova bandeira educacional, 

civilizatória, sobre o interior, diferente do “legislador comblaim” e do “argumento único, incisivo, 

supremo e moralizador — a bala” que foram enviados a Canudos (CUNHA, 1969, v. 2, p. 233).  

Narrar a guerra trazia questões ético-políticas necessárias. 

De Capistrano de Abreu, já célebre historiador na década de 1920, Cardoso muito 

poderia ter dito sobre o São Francisco, amplamente estudado em Capítulos de história colonial. 

Cardoso se limitou a citar do cearense a expressão “condensador da população” (ABREU, 1988, p. 

176), modificado para “condensador de gentes”, o que indicava um papel de elemento de fixação 

demográfica no período colonial, de formação da nação. Cardoso não poderia citar o parágrafo 

inteiro de Capistrano pois ele elencava outros rios com papel idêntico. Para ele o São Francisco era 

uma parte de uma fantástica rede fluvial conectada a outras bacias, propiciando comunicação entre 

regiões heterogêneas de um território continental. O “nó de nossa história” não estava no vale do 

São Francisco, apartado dos demais, mas “na grande curva do São Francisco, a passagem dos 
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Cariris e da Borborema, a entrada do Parnaíba, o caminho terrestre do Maranhão à Bahia”, como 

escreveu Capistrano em carta a João Lúcio de Azevedo (apud CONTIJO, 2010, p. 29). A omissão 

que Cardoso fez da visão de Capistrano de Abreu sobre o Rio São Francisco como parte de uma 

rede fluvial extraordinária e não como um rio excepcional em relação aos demais grandes rios 

brasileiros, que era a ideia do próprio Cardoso, revela que o que é oculto é tão importante quanto o 

que é citado no ato produtor de sentido da interpretação. Ao ocultar a ideia de rede fluvial de 

Capistrano e se limitar a citar o São Francisco como “condensador de gentes”, Cardoso procurava 

colocar aquele que já era considerado o maior historiador do Brasil dentro do seu campo de 

interpretação. Mas nenhum silêncio é tão eloquente nesse sentido quanto as citações que Cardoso 

fez do historiador alemão Handelmann. 

O livro Geschichte von Brasilien, de 1860, de Gottifreid Heinrich Handelmann, 

seguidor de von Martius e aluno de Leopoldo von Ranke, foi citado várias vezes pelo engenheiro 

carioca como uma das grandes referências em história do Brasil. Mas ele não se preocupou em citar 

o que o mesmo disse a respeito do São Francisco. Segundo Handelmann, embora fosse o “único rio 

de primeira grandeza” (HANDELMANN, 1931, p. 355) a desembocar no Atlântico entre o 

Amazonas e o Prata, não era, junto com o espaço no qual passava “dotado pela natureza de modo 

especialmente favorável, nem parecem para o futuro destinados a grandes coisas”. Encachoeirado 

acima da foz e no trecho alto, só era navegável em trecho de “estepes nuas e pobres de água” 

(HANDELMANN, 1931, p. 356). Para Handelmann “não se pode esperar muita produção e 

transporte de mercadorias nessa zona fluvial” (HANDELMANN, 1931, p. 418). Ao contrário dos 

historiadores sertanistas brasileiros, para o alemão, após investigar o interior, afirmou: “voltemos 

para a costa, porque somente ela tem verdadeira importância para a história” (HANDELMANN, 

1931, p. 360). O “interior, excetuando algumas guerras de índios, não tem história” 

(HANDELMANN, 1931, p. 437). Todavia, Handelmann forneceu a Ribeiro, Capistrano e ao 

próprio Cardoso a ideia de colonização com diferenças regionais, bem como o uso de um modelo 

interpretativo que relacionava história à geografia (ALMEIDA, 2014, p. 185) e a crítica de fontes. 

O historiador alemão destacou o contraste entre o sentimento de unidade nacional e o particularismo 

provincial. Caracterizou o Brasil como uma monarquia federativa devido à grande autonomia das 

capitanias/províncias entre si. E também associou aspectos originais da formação do Brasil, como o 

isolamento entre capitanias e o domínio do latifúndio, a intolerância religiosa e a autonomia 

provincial ao desenvolvimento futuro do Brasil, numa abordagem teleológica (ALMEIDA, 2014, p. 

192). 
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Os autores que discutiram o pensamento de Cardoso destacaram o vínculo feito por ele 

entre geografia e história. Segundo João Marcelo Ehlert Maia, em “O Rio São Francisco: Base 

física da unidade do imperio”, Cardoso “elege a terra como personagem central da aventura 

civilizadora brasileira, em um movimento teorico que parece indicar que a geografia prefigurava a 

história” (MAIA, 2007, p. 104). Nísia Lima, em estudo sobre os conceitos de sertão e litoral no 

pensamento brasileiro, comentando Cardoso, afirma que a “tese de centralidade do São Francisco 

confere primazia aos condicionamentos de natureza geográfica nos processos históricos” (LIMA, 

2013, p. 106). A leitura do conjunto da obra de Cardoso, todavia, sugere que ele estava na história, 

mais próximo do determinismo econômico do que do geográfico. Em outros momentos ele 

destacava o primado da tecnologia, como em um texto no qual estabeleceu uma correspondência 

entre imprensa e reforma protestante, direitos do homem e vapor, e defendia que a hegemonia do 

norte europeu na época do imperialismo decorria do uso de carvão e do ferro, e não de  

determinações raciais (CARDOSO, 1924c, p. 220). A economia, a geografia ou a tecnologia não 

eram, aparentemente, uma base de determinação em geral da história, mas um recurso de explicação 

usado em particular. 

Por vezes sua crítica historiográfica se combinava com a crítica dos analistas políticos e 

o tema no qual mais insistiu Cardoso era a determinação econômica da história. Para ele, era um 

equívoco olhar para a história do segundo império como uma disputa entre os partidos conservador 

e liberal, tal qual Nabuco fizera. Euclides avançara ao perceber o processo de republicanização do 

país como consequência da independência e acelerado pela guerra do Paraguai, mas ignorara que a 

verdadeira história era a que levava em conta os fatores econômicos. Era preciso “lastrear os 

phenomenos historicos, prendendo-os aos phenomenos economicos” (CARDOSO, 1924d, p. 

248-249). Ao diferenciar a instabilidade política da América ibérica da estabilidade democrática dos 

Estados Unidos, ao contrário de seus contemporâneos, Cardoso distinguia os países não por sua 

raça, mas por sua economia. Referindo-se aos Estados Unidos, afirmou que “A constituição política 

americana foi uma consequencia logica do processo de evolução social e politica das proprias 

colonias inglesas” (CARDOSO, 1925, p. 17-18).  

Tratando da independência, Cardoso afirmou que o Brasil, uma colônia econômica 

britânica, como Portugal também o fora antes de 1822, não teve plena independencia politica 

porque lhe faltava evolução econômica (CARDOSO, 1925, p. 22). Em outro texto, “À margem do 7 

de setembro”, afirmou que a ruptura do Brasil com Portugal  ocorreu devido aos movimentos nas 

Cortes de Lisboa que visavam restaurar monopólios e tolher liberdades comerciais do país. A 

ruptura com Portugal era uma luta entre liberalismo e mercantilismo (CARDOSO, 1924b, p. 210). 
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Cardoso citou como fonte um estudo de J. J. Sturz para quem a desvalorização da moeda causara a 

abdicação de Pedro I. Segundo o britânico o mercado brasileiro era um dos maiores explorados 

pelos ingleses (CARDOSO, 1924b, p. 260).  

Em “À margem do segundo reinado” um dos textos nos quais Cardoso mais acentua a 

importância do aspecto econômico, ele destacou que a história da era de Pedro II não poderia ser 

reduzida à “história política” como uma “história dos partidos”, de “datas e nomes”. Ela não 

realizava a “compreensão mais profunda dos phenomenos sociaes ou uma investigação mais 

sensatas sobre as bases asseguradoras do condicionamento do evoluir do organismo social 

brasileiro” (CARDOSO, 1933, p. 123). Euclides teria avançado e visto além da luta entre 

conservadores e liberais pela titularidade dos gabinetes, que foi a república como decorrente do 

liberalismo da independência (CARDOSO, 1933, p. 124-125). Mais além, Bernardo de 

Vasconcellos viu que “nossa civilização vem da Costa d’Africa”, seguido por Gilberto Amado  e 

pelo próprio Vicente para quem o escravizado foi o motor da luta política do império. Segundo ele, 

o fim do tráfico humano tirou o apoio dos conservadores ao trono e este teve que se sustentar nos 

liberais. A interrupção da chegada de africanos escravizados em 1853 teria levado a uma crise 

agrícola e esta por sua vez a uma crise bancária, semelhante ao chamado encilhamento do início da 

década de 1890, crise que ocorreu no início da república. Segundo ele, tanto a extinção do tráfico 

quanto a abolição da escravidão levaram a crises agrícolas por falta de braços e consequentemente a 

crises econômicas generalizadas. O lento desenvolvimento da economia política, afirmou Cardoso, 

levou historiadores a considerarem apenas as “idéas e sentimentos”, quando “por detrás dos partidos 

politicos do imperio, forças occultas exigiam a satisfação de suas necessidades (…) o trabalho do 

braço negro escravizado dirigia, no anonymato humilde de sua força econômica, a luta pomposa 

entre os chefes dos partidos (…) [e a] mão occulta da Inglaterra (…) exigindo a suppressão do 

trafico” (CARDOSO, 1933, p. 137, grifo do autor).  A escrita de afirmativas de largo alcance de 

interpretação da história política do segundo reinado é recheado de frases de efeito sobre o papel da 

determinação econômica na história, como na passagem: “A historia exige, para ser honesta e 

verdadeira, o fundamento de condições estruturaes economicas”. Em outras, o determinismo 

econômico se associava a metáforas biológicas sobre organismos, células e tecidos sociais. É o caso 

do trecho “A vida dos povos é uma vida de necessidades organicas anonymas e inconscientes 

muitas vezes” (CARDOSO, 1933, p. 137, grifo do autor).  

Embora não fosse um reducionista econômico, a determinação econômica era 

recorrentemente usada para lidar com alguns temas, como o do fim da escravidão. Não foram 

poucos os textos nos quais Cardoso tratou da abolição como feita com base em ideais e sentimentos 
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e não se levando em conta os problemas de organização do trabalho. Para ele, a ausência de ferro e 

carvão tornou a abolição da servidão russa e da escravidão brasileira um problema em que o 

idealismo interferiu na realidade e criou problemas para economias agrárias que não viabilizaram a 

base técnica do trabalho necessária à liberdade (CARDOSO, 1924d, p. 35). Destacando que quem 

emancipava o trabalho não era o romantismo, mas o ferro e o carvão, Cardoso escreveu que Pedro 

II perdia seu tempo cercando-se de especialistas em árabe e sânscrito, ao invés de lidar com 

técnicos em vapor e manufaturas. Estranhamente, a abolição brasileira foi feita por sujeitos movidos 

por ideias e contrariando as leis econômicas, o que é no mínimo estranho, já que eles deveriam ser 

determinados por elas, segundo o próprio Cardoso. 

Segundo Cardoso, o Imperio cresceu, mas não tanto quanto Argentina, Austrália ou 

Canadá. Cardoso citou Ensaios econômicos, livro de Carvalho Moura de 1885, o que destacava a 

importância dada às ciências econômicas. Afirmou que em 1884 Andrade Figueira falou em 

descrença da agricultura devido às fugas de escravos em massa e destino de capitais às apólices 

(CARDOSO, 1933, p. 145). Enquanto a América dependia de imigração europeia e Argentina de 

Sarmiento e Ingenieros abriram o país para europeus, Pedro II impediu imigração pois “temia 

transformação do caracter do Brasil antigo” (CARDOSO, 1933, p. 147). As medidas de imigração 

do Império ficaram no papel, foram praticamente nulas, mas a história administrativa acreditava que 

houve grande interesse na colonização com imigrantes europeus brancos devido aos arquivos 

(CARDOSO, 1933, p. 147). Cardoso criticou as ideias de estabilidade e transição da escravidão 

para colonato de Rocha Pombo  como “asserções todas sem fundamento” e numa das poucas 16

críticas dispensadas a Euclides da Cunha, afirmou que ele não percebeu “gravidade do problema 

economico” que desgastava a monarquia (CARDOSO, 1933, p. 151). Chegou mesmo a afirmar que 

Nabuco e Ruy Barbosa consideraram que havia “ligação secreta” entre trono e escravidão 

(CARDOSO, 1933, p. 151). A abolição precipitara a república. Curiosamente em outro texto, 

afirmou que a escravidão permitiu a colonização e garantiu a unidade do país devido à unidade de 

interesses, mas atrasou a nacionalidade e aviltou a população, criando aversão ao trabalho 

(CARDOSO, 1990, p. 295). Essa associação feita por determinação econômica entre escravidão e 

império, ou, no caso da passagem acima, unidade do império, contradiz ou complementa a tese de 

unidade política pelo fator geográfico do São Francisco? 

 Historiador paranaense, José Francisco da Rocha Pombo (1857–1933) foi também abolicionista, jornalista, advogado, 16

escritor, professor do Colégio Pedro II, membro do IHGB e autor do volumoso “História do Brasil, ilustrada”, 
publicado em 10 volumes entre 1905 e 1917 (SANTOS, 2008).  
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A determinação econômica na história era de aplicação geral. Em uma passagem sobre a 

revolução francesa, Cardoso afirmou que foram as necessidades sociais que levaram aos 

sentimentos religiosos e ao fanatismo que causaram a revolução. As ideias, argumentou ele, não 

possuem na história a mesma força da fé (CARDOSO, 1990, p. 280-281). Em texto sobre o tema, 

“Causas da Revolução Francesa”, Cardoso acentuou a força dos determinismos econômicos. 

Segundo ele, questionando a influência das ideias iluministas como causa motora da revolução, os 

historiadores deram pouca atenção ao problema econômico na história e terminaram por 

superestimar as ideias filosóficas (CARDOSO, 1924d, p. 219). Cardoso criticou a abordagem de 

Gustave Le Bon sobre a revolução por não levar em conta a transformação econômica pela qual 

passou a França no século XVIII e não atentou para o surgimento de uma nova classe social, a 

burguesia. Isso não era novidade, afirmou, afinal Jaurès e Marx seguiam Antoine Barnave, 

revolucionário guilhotinado em 1793 que em seus textos sobre revolução e constituição destacava 

que a recente história francesa precisava levar em conta o desenvolvimento de uma nova classe 

comercial e industrial que reivindicava o poder. Cardoso criticou a história da revolução feita como 

uma história da filosofia, uma história dos partidos e uma história dos líderes e afirmou que a 

história teria que levar em conta os fatores econômicos, sentimentais e religiosos. O papel da fé e do 

fanatismo religioso, ainda que sob disfarces laicos, afirmou, era mais forte do que o das ideias 

filosóficas (CARDOSO, 1924d, p. 222). Se Cardoso fosse situado no debate historiográfico francês 

sobre a revolução, ele estaria no lado oposto ao de Aléxis de Tocqueville e Hyppolyte Taine, para os 

quais o iluminismo intelectual levou à revolução social e política (CHARTIER, 2009, p. 31). Se 

identificaria, portanto, à historiografia jacobina que seria incorporada pelos socialistas na época de 

Jaurès e pelos marxistas muito depois de Cardoso (HOBSBAWM, 1996, p. 25).  

Em sua interpretação da insurreição republicana de 1824, ensaio colocado logo a seguir 

na coletânea Vultos e ideias, o escritor fluminense criticou João Ribeiro, por ter considerado que as 

rebeliões republicanas em Pernambuco surgiram praticamente do nada. Ribeiro teria feito essa 

interpretação, afirmou Cardoso, porque “o abandono das causas economicas no estudo dos 

phenomenos historicos leva o historiador a fantasias e enganos perigosos” (CARDOSO, 1924d, p. 

245). Ele afirmou que o historiador precisa se basear em dados estatísticos e citou censo com dados 

raciais, urbanos e de densidade demográfica (CARDOSO, 1924d, p. 247-248), embora não infira 

como aquela demografia levava a uma rebelião republicana. Cardoso se baseou no historiador 

Oliveira Lima e afirmou que a situação econômica da província era muito precária antes das 

insurreições (CARDOSO, 1924d,  p. 246), situação que se deteriorava desde que os holandenses 
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expulsos levaram para as Antilhas a tecnologia da produção de açúcar e passaram a ganhar 

vantagem na concorrência.  

Uma brochura que reunia uma série de artigos também publicados em uma coletânea, 

Colombo (três estudos), é um exemplo de uso público da memória que flerta com recursos 

historiográficos, como a crítica de fontes e a revisão de um tema, mas cujo objetivo é debater o 

culto a Colombo. Na brochura foram apresentadas as tendências interpretativas de Colombo, as 

novidades documentais, bem como as tendências patrióticas de certas historiografias que pretendem 

diminuir a importância do pioneirismo de Colombo em benefício próprio do patriotismo português. 

Por vezes, sequer eram historiadores, segundo Cardoso, já que havia casos de falsários que foram 

muito além da interpretação enviesada e falsificaram informações para colocar um navegador luso 

na América antes do genovês. O interesse de Cardoso por Colombo não era apenas curiosidade 

diletante. Ele revisou a historiografia em línguas francesa, inglesa, espanhola e alemã. Fez crítica de 

fontes ao discutir o papel do globo de Nuremberg feito por Martin Behaim em 1492 que não 

continha a América, o que comprovaria que portugueses não o descobriram antes de Colombo, visto 

pessoalmente por ele numa de suas viagens à Alemanha. O fato de Behaim ter vivido em Açores até 

1490 e estar familiarizado com descobertas portuguesas no Atlântico africano, conforme Cardoso 

(CARDOSO, 1924a, p. 21-23), o fazia uma fonte autorizada para desqualificar os historiógrafos 

portugueses que pretendiam diminuir o papel de Colombo. Mas os recursos historiográficos de 

crítica da autenticidade de fontes, crítica de fontes não escritas e crítica ideológica da historiografia 

portuguesa patriótica não tinham o conhecimento do passado como um fim em si, mas como um 

meio para o americanismo do autor, a quem o culto de Colombo como grande gênio da humanidade 

era central no mito fundador da América.  

Embora fosse um positivista, no terreno do conhecimento histórico, Cardoso não 

difundia uma história neutra. Simone Petraglia Kropf (1994), falando dos engenheiros positivistas, 

destaca que o que os caracterizava era justamente a operacionalização da ciência para a realização 

de reformas sociais. Cardoso afirmou que os historiadores do Brasil em sua maioria se resumiam a 

cronistas de reis, pois não adotavam os métodos modernos dos sociólogos. A história deveria ter 

uma função cívica para ele. Cardoso não via contradição entre a verdade histórica e o papel 

educativo e político da mesma. Recorrentemente usava a expressão “história patria” que significava 

tanto a história do país, como uma historiografia nacionalista que visava formar a identidade do 

cidadão, incutir-lhe o culto ao passado da nação e aos grandes nomes do país, embora fossem raros 

na sua opinião. A escrita da história, para Cardoso, parecia não ter problemas em conciliar a 

objetividade da historiografia contemporânea, cada vez mais próxima da sociologia, com uma 
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função cívica que não lhe era exclusiva. O romance também teria função similar, a exemplo do 

russo, que contribuía para formar a nacionalidade (CARDOSO, 1924d, p. 43). 

Cardoso lamentava que a historiografia brasileira era pouco nacionalista, de modo 

particular, e que no Brasil não se cultuava o passado, de modo geral. O Brasil era um país sem 

empecilhos ou forças de inércia típicas de civilizações antigas, como a Europa, onde Comte havia 

dito que os mortos governavam os vivos pelo peso das tradições. Sem passado, restava ao país, 

argumentava Cardoso, apenas futuro. Em suas palavras 

Mas aqui, no Brasil, onde a memoria escassa das elites permitte ainda a irreverencia 
anonyma e generalizada á memoria de um Feijó, ou consente que uma figura como Caxias 
ficasse sem biographo condigno, aqui, dizia, por isso que o nosso futuro haverá de ser 
muito maior do que o nosso passado, a historia deverá ensinar, principalmente como premio 
e garantia á nossa evolução inicial, a confiança e a crença ampla nos destinos immensos 
que, por certo, hão de estar reservados áquelle trecho unico do planeta, onde o sol dos 
tropicos está fundindo, pela diversidade dos elementos componentes, a materia prima 
humana mais bizarra registrada pela historia (CARDOSO, 1924c, p. 250). 

Era contra esse esquecimento generalizado que Cardoso procurava rememorar o rio da 

unidade. 

Uso público da memória: o passado do rio como justificativa para investimentos no presente  
A leitura do conjunto de sua obra publicada em livros deixa evidente uma ambiguidade 

na memória construída por Cardoso. É a oposição entre uma sociedade sertaneja homogênea que 

decorre de sua tese do São Francisco unificar o centro do norte com o centro do sul do país com 

uma outra ideia usada em seus textos, a do Brasil como um heterogêneo conjunto de núcleos 

insulados e isolados entre si num imenso território. Segundo ele “Um ambiente social sem cohesão, 

constituido de forças sem componentes definidas, um mundo social em formação, em summa: um 

chaos de insufficiencias accionado por um complexo vehemente de componentes flacidas sem uma 

resultante categorica final” (CARDOSO, 1924b, p. 135). Não era aliás, ideia sua, mas relativamente 

difundida. Em “Dois Brasis”, Cardoso destacou que os historiadores João Capistrano de Abreu e 

João Ribeiro destacaram o Brasil como agregado de heterogeneidade (CARDOSO, 1925, p. 232). 

Antes deles, Martius e Handelmann já pensavam a história do Brasil como uma história dos grandes 

grupos regionais que o compunham, o primeiro num programa e o segundo numa narrativa 

(ALMEIDA, 2014, p. 197). Como é possível conciliar essas duas memórias do país, uma de tecido 

sem coesão, desalinhado, não integrado, país de desertos (CARDOSO, 1990, p. 294) e outra de um 

caminho interior que conecta o centro do norte com o centro do sul onde cearenses e mineiros 

faziam romaria à Bahia e bandeirantes vindos do sul e do norte se encontravam?  Cardoso precisou 
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inverter uma ideia que sustentava, a do Brasil como território sem integração, para sustentar outra, a 

do rio como fator de unidade política que implicava em um núcleo nacional homogêneo no interior. 

A conciliação possível era a de um litoral que dispersava em contraste com um interior que 

integrava. 

Em um texto intitulado sugestivamente “Da geografia como fator da unificação 

nacional”, publicado em vida pelo autor, no centenário da independência, em dezembro de 1922, 

Cardoso afirmou que quem manteve a unidade imperial na independência foi José Bonifácio, 

ajudado posteriormente pelo navio a vapor entre Bahia com Maranhão e Pará (CARDOSO, 1924c, 

p. 146-147). Cardoso destacou nesse e em outros momentos que a educação recebida por Bonifácio 

na Europa o fazia ver o Brasil como um todo, diferente dos que na América ficavam e permaneciam 

provincianos . Cardoso comentou que Euclides da Cunha considerava o regionalismo como 17

“imperativo categórico de ordem geographica, thema interessante, desenvolvido posteriormente por 

Alberto Torres” (CARDOSO, 1924c, p. 153). Considerando que este texto tem data anterior a dos 

três em que defendera ser o São Francisco o fator geográfico da unidade política do império, é 

plausível que Cardoso tenha mudado de ideia. Mas é notável que se o fator da unidade muda, o 

tema da heterogeneidade do país e de uma desorganização que criava federalismos e outras forças 

centrífugas tenha se mantido constante em suas preocupações de escritor.  

Já em outro escrito, publicado na imprensa em junho de 1925, chamado “A radio-

telephonia no Brasil”, Cardoso tratou de como o século XX seria definido pelo avião e pela 

radiotelefonia como o século XIX o foi pelas técnicas da navegação a vapor, da ferrovia e do 

telégrafo. O Brasil desfrutaria, em suas palavras, das vantagens do atraso, pois poderia usar essas 

novas tecnologias para sua unificação nacional (CARDOSO, 1937, p. 87–88). Comentando o que 

terminou sendo uma política do Estado Novo, Cardoso destacou que o rádio-telégrafo deveria ser 

usado para educação e instrução das massas e continuar o processo de unificação nacional 

(CARDOSO, 1937, p. 93). Mesmo depois de escrever suas ideias sobre o São Francisco como fator 

de unidade política, Cardoso considerava que o país demandava às novas tecnologias uma 

integração nacional. 

Talvez a ambiguidade não seja mal resolvida no sentido de levar à incoerência, mas 

fosse uma opção metodológica, semelhante à que celebrizaria pouco depois um outro sociólogo que 

pensava o país em termos de antagonismos em equilíbrio (ARAÚJO, 1994). Outra possibilidade de 

 No texto “À margem do 7 de setembro” Cardoso insinua que houve uma manipulação de Pedro I por José Bonifácio 17

para evitar acentuação do regionalismo e precipitação da republica em país sem nação, verdadeiro agregado de 
caudilhos, escravos e aventureiros (CARDOSO, 1925, p. 222).
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lidar com essa ambiguidade é seguir Nísia Lima tratando de Euclides da Cunha: segundo ela, o 

autor de Os Sertões pensava por dicotomias (LIMA, 2013, p. 70). A unidade proporcionada pelo 

Rio São Francisco não exclui uma situação de desagregação social, de falta de organicidade política 

e de heterogeneidade cultural, nessa leitura. 

Segundo Lima (2013), o pensamento dualista que pode se resumir a sertão e litoral, mas 

também opera com outras oposições, como moderno e arcaico, urbano e rural, novo e antigo, Brasil 

legal e Brasil real, sociedade e comunidade, cultura de massas e culturas folk, entre outras, são uma 

característica identificada numa longa duração no pensamento social brasileiro, não sendo exclusivo 

da chamada fase ensaísta das primeiras décadas do século, mas antecede e pode ser encontrada no 

romantismo, e a sucede, marcando textos da fase acadêmica da produção intelectual brasileira. 

Vicente Cardoso, nessa chave de interpretação, operou com oposições: forças centrífugas e unidade, 

núcleos insulados e caminhos de integração sul-norte, geografia diferenciadora e fator geográfico de 

unificação. O problema de sustentar essa hipótese é que o tema do Rio São Francisco como fator de 

unidade, embora tenha celebrizado o seu autor postumamente, é, em certo sentido marginal em sua 

obra escrita. Dos três textos em que trata do assunto, apenas um foi publicado em vida e não como 

tema central. Embora sua obra mais conhecida, À margem da história do Brasil, tenha os dois textos 

sobre o rio da unidade como capítulos um e dois, ela é póstuma. Cardoso publicou em vida várias 

coletâneas de textos, porque não incluiu as duas conferências em nenhum deles? É certo que tinha 

planos de outras coletâneas, mas não as publicou em vida. Ele não publicou os textos sobre o São 

Francisco porque os considerava pouco importantes ou porque os valorizava muito e desejava dar-

lhe mais cuidado numa publicação que não pôde realizar? Não os incluiu em alguma coletânea 

porque eles são repetitivos e já seria suficiente o que foi apresentado em “A lição de Euclydes”? Se 

não é seguro dizer que era uma opção metodológica, talvez seja possível, com apoio em Nísia Lima 

(2013), dizer que Cardoso, como os demais intelectuais brasileiros de seu tempo, pensavam por 

essas oposições. O restante de sua obra encontra-se repleto de antagonismos desse tipo: o 

analfabetismo massivo de um lado, alguns bacharéis a fingirem que havia possibilidade de vida 

democrática no país de outro; a democracia, a constituição e república de um lado, como ideias, e a 

realidade de desorganização social, abandono e descaso com a maioria da população de outro. 

Na memória construída em seus textos temos uma oposição de temporalidades que é 

importante para entender o porquê a tese de rio da unidade de Cardoso foi tão bem sucedida no 

mundo das ideias das décadas seguintes à morte do autor. Trata-se da oposição entre um passado do 

São Francisco de papéis desempenhados como fator geográfico de unidade política, no qual o Rio é 

quase um sujeito que presta um serviço à nação, e um futuro de riquezas, quase a profética terra 
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prometida, no qual o país investiu seus recursos na regularização da navegação do mesmo, quase 

uma indenização paga ao Rio. A memória do Rio São Francisco como fator de unidade e definidor 

da identidade nacional serviu, assim, de justificativa para investimentos públicos em navegação 

fluvial. 

Pelo menos é assim que aparece em seus três textos. Como afirmado acima, Cardoso 

não compreendia que a historiografia servisse apenas para conhecer o passado como ele foi, para 

usar uma expressão muito em voga na época. Para ele, a historiografia tinha funções práticas na 

sociedade: uma mais geral, formar alunos nacionalistas através de uma história pátria, nos termos 

mais atualizados, criar uma identidade nacional considerada inexistente na época. E algumas mais 

específicas, de orientação das políticas públicas. Para Cardoso, a falta de compreensão do papel 

geográfico do São Francisco como meio de comunicação estável entre o norte e o sul do país 

confundia a compreensão da própria história do país e a avaliação específica de projetos de políticas 

públicas de transportes. 

Para Cardoso, era exemplar o projeto da ferrovia Pirapora-Belém, que ficou no papel. O 

governo da república pretendia integrar as várias estradas de ferro regionais em uma rede federal no 

início dos anos 1920. Cardoso considerou o projeto caro e ineficiente. Uma das estradas projetadas 

conectaria Juazeiro-BA com Montes Claros-MG numa linha quase reta. A ideia para Cardoso era 

absurda. Primeiro, o trajeto era paralelo ao do Rio São Francisco, cujas companhias de navegação 

usavam velhos vapores do tempo do imperador num rio sem melhorias que, se realizadas, custariam 

menos que as de uma estrada de ferro. Segundo, uma via férrea em linha reta entre Montes Claros e 

Juazeiro passaria por uma montanhosa região, avara de recursos e de população, diferente do 

caminho natural navegável, pontilhado de vilas, arraiais, fazendas e zonas de mineração. Este 

caminho natural, no século XVIII, teria sido essencial no intercâmbio entre Minas Gerais, Bahia e 

Pernambuco, no comércio de sal e alimentos que abasteciam as minas, com conexões com Goiás, 

Piauí e Maranhão. 

A memória do rio sem história, tirado do esquecimento por Cardoso, servia para fins de 

justiça e indenização, já que reconhecia um papel desempenhado no passado, para ficar nas 

metáforas jurídicas, já que o caminho natural das águas do São Francisco mereceriam prioridade em 

termos de investimentos públicos. Não era novidade no século XIX, o destaque ao caminho natural 

como justificativa para empreendimentos de transportes: os engenheiros de meados do século 

contratados pelo império já tratavam dos canais navegáveis como mais vantajosos, porque mais 

baratos e que demandavam menos obras para torná-los viáveis para o transporte. Quando faltavam, 

caminhos naturais eram inventados, como na ocasião em que Domingos Jaguaribe defendeu um 
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canal ligando o São Francisco ao Jaguaribe, com argumentos supostamente da história natural 

dizendo que provavelmente era para lá que corria rumo ao Atlântico o rio nascido na serra da 

Canastra, imaginação que expressa o que Gabriel Oliveira (2015, p. 126) chamou de tentação da 

linha reta. A afirmação de que era mais barato investir na navegabilidade do canal Pirapora-Juazeiro 

do que em uma ferrovia que cortaria serras, caatingas e gerais desertos entre a cidade baiana e 

Montes Claros poderia ser pinçada de um texto de Halfeld ou de Krauss. A novidade de Cardoso era 

usar não apenas argumentos naturais, mas históricos. O São Francisco se tornava assim, objeto 

historiográfico, ocorrendo o mesmo que em historiografias de outros países, casos da francesa, com 

a obra de Lucien Febvre (2000) e com a alemã, com a obra de Emil Ludwig, (1937) publicada no 

Brasil, aliás. 

Ao fim dessa travessia, vale a pena repensar a colocação de Nisia Lima a respeito de 

Cardoso, a qual escreveu:  

A tese de centralidade do São Francisco confere primazia aos condicionamentos de 
natureza geográfica nos processos históricos. Atribuindo a Euclides da Cunha a 
originalidade de indicá-la, ainda que de forma implícita, Vicente Licínio Cardoso (ibidem) 
comenta a pouca atenção que a República estava dedicando ao papel econômico e político 
do rio, priorizando a construção de ferrovias de elevado custo financeiro, em detrimento da 
navegação fluvial em áreas que ofereciam amplas possibilidades (…). Para ele, a história do 
Brasil Colônia deveria ser a história dos jesuítas e bandeirantes, e não o que denominou 
‘história da costa’ (LIMA, 2013, p. 106). 

João Marcelo Ehlert Maia em sua tese sobre o espaço no pensamento social brasileiro, 

afirmou que para Cardoso, a frase guia do texto sobre o rio São Francisco era a do missionário 

anônimo “Que eloquente sermão é por si mesma toda esta terra”. Ela era “bússola metodológica e 

interpretativa”, pois o fato político só pode ser compreendido à luz da geografia, sendo o rio São 

Francisco uma “espécie de mecanismo integrador natural, unindo Norte e Sul pela navegação e 

conferindo um sentido unitário ao Brasil” (MAIA, 2008, p. 167). Para Maia, Cardoso não se centrou 

nas bandeiras, mas no rio, não dando “privilégio essencialista na interpretação” da organização 

nacional e da formação da nacionalidade. O sermão da terra conduz a inserção civilizatória 

específica própria das terras americanas. Na interpretação positivista feita por Cardoso, a terra era o 

esqueleto dos organismos sociais, a “variável científica determinante para a compreensão das 

formações nacionais” (MAIA, 2008, p. 168). 

Às contribuições de Lima e Maia, pode-se agregar alguns elementos e nuances. Vicente 

Cardoso tem uma relação com a chamada historiografia do IHGB que não é de total ruptura e 

inovação. Ele deixava claro que preferia os historiadores João Ribeiro, Oliveira Lima, Capistrano de 

Abreu e Euclides da Cunha a Rocha Pombo, preferia Haldelmann a Varnhagen e tinha desapreço 
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especial por Pereira da Silva. Mas sua visão de história não rompia com a historiografia do IHGB, 

antes com os epígonos de Martius. Para ele, a historiografia do Brasil deveria voltar aos princípios 

de Como se deve escrever a história do Brasil. À história como crônica de reis ele opunha à história 

da formação do povo de Martius. Cardoso parecia mais interessado em realizar um enxerto na 

historiografia brasileira, ou seja, de aproximá-la da sociologia e da geografia e afastar-se do modelo 

de escrita da história de Varnhagen, o historiador oficial do Segundo Império. Aí entra-se em outro 

ponto. Ler uma das três edições de À margem da história do Brasil  de Cardoso deve reter a 18

impressão de que realmente, para Cardoso, a natureza e a geografia prefiguravam a história, 

especialmente porque seus dois primeiros capítulos martelam esse aspecto quando tratou do São 

Francisco como fator de unidade nacional. Mas este livro foi publicado após à morte de Cardoso, 

não se sabe se seguindo algum plano seu. Em vida, porém, publicou vários livros e a leitura deles 

transmite mais a impressão de um determinista econômico programático do que que um 

determinista geográfico. É mais provável que ao longo de seus anos de escrita, Cardoso 

experimentasse em seus textos de crítica historiográfica, enxertar aspectos da sociologia moderna 

de Comte, Spencer e Marx à escola historiográfica de Martius. A tentação pelos determinismos fazia 

parte de uma tentativa de dotar a historiografia de leis gerais a partir do enxerto das ciências 

econômicas, geográficas e sociológicas. Como visto, pretender dotar a história da cientificidade de 

leis gerais não significava que ele mesmo as seguisse, como pode ser visto em sua análise da 

abolição. Ele afirmou que a escravidão na história deve ser vista sob o prisma da economia, mas ele 

identificou como causa da abolição o idealismo dos abolicionistas que ignoravam as leis 

deterministas econômicas da história. 

Da historiografia fundada por Martius, cujos representantes seriam Handelmann e 

Ribeiro, Capistrano e Euclides, Cardoso conservava o seu aspecto cívico, pois entendia que a 

história pátria, como o romance, tinha por função formar a nação através da educação de cidadãos 

patriotas. Nos termos de hoje, o positivista Cardoso defendia que a ciência da história deveria ser 

nacionalista e formar a identidade nacional. Conforme Kropf (1994), Cardoso instrumentalizava a 

ciência em prol da reforma social. 

Para fins particulares dessa travessia, convém destacar que o tema do São Francisco 

como rio da unidade, embora tenha celebrizado Cardoso nas décadas seguintes à sua morte, ocorreu 

à revelia dele, ou, para usar uma imagem que ele gostava, foi feita à margem do seu protagonismo. 

 Não confundir com À margem da história da república, coletânea organizada por Cardoso que também teve, pelo 18

menos, três edições, a original publicada em vida pelo próprio, mais duas, uma pela Editora de Brasília e outra pela 
Fundação Joaquim Nabuco.
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Cardoso, em vida, descobriu o São Francisco em Euclides da Cunha e reinterpretou a passagem de 

Os Sertões que tratava do papel do rio como “unificador étnico”, transformando-o em “unificador 

político”, pois rejeitava a teoria das raças. À companhia de Euclides, colocou João Ribeiro e sua 

ideia de “caminho da civilização” e de João Capistrano de Abreu e o papel de “condensador de 

gentes” do vale, para destacar o São Francisco como rio integrador, o que ignoravam os 

historiadores e governantes porque, sendo ele um “rio sem história”, desconheciam o seu papel de 

caminho natural de navegação e a própria nação forjada na circulação de homens de norte a sul e sul 

a norte. Como positivista, entendia que a história deveria servir a fins públicos, e alertava para os 

governantes que ao invés de ferrovias custosas era preciso aproveitar os caminhos naturais já 

existentes, como aquele por onde passava a identidade nacional. Mas, ficando os textos inéditos, 

Cardoso foi transformado na década seguinte em autor da tese do rio da unidade. Seus leitores, 

aliás, foram infiéis, e reverteram a unidade política em étnica, ou a desdobraram em econômica. À 

medida em que surgiram, nos anos 1930 e 1940, novos textos sobre o São Francisco, não era mais 

necessário interpretar o texto de Cardoso para novas situações em novos tempos. Ele foi se 

transformando em um autor protocolar, que figurava, quando muito em epígrafes. O Rio São 

Francisco ganhava agências de planejamento e empresas de energia elétrica. Cardoso, que quis 

tanto tirá-lo do esquecimento, foi sendo, também, esquecido.  

Paradoxo apenas aparente o engenheiro que transformou um rio, objeto de engenharia, 

em objeto historiográfico e quase sujeito histórico, ter chamado ele de rio sem história. Ele não 

seria um lugar esquecido por muito tempo. Logo após ser publicada a coletânea póstuma de Vicente 

Licínio Cardoso vários historiógrafos se dedicaram a escrever uma história para o rio que não a 

possuía. 
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CAPÍTULO 02 — UM PASSADO PARA UM RIO: AS MEMÓRIAS DO SÃO 
FRANCISCO E O FUTURO DA NAÇÃO 

O objetivo deste capítulo é investigar o interesse em torno do passado do Rio São 

Francisco na década de 1930, as memórias que circularam nos livros da época, a apropriação feita 

de autores anteriores que trataram do Rio São Francisco por quem usava estas memórias e a relação 

com as disputas políticas. Foi investigado um conjunto de textos não-ficcionais publicados na época 

que pretendiam recuperar uma memória do Rio. Esses livros abrangem desde testemunhos pessoais 

até sínteses da história do São Francisco. A narrativa do passado foi um meio para atingir o fim de 

conhecer o espaço e seus habitantes e caracterizá-los. Esse conhecimento do passado era associado 

à projeção do futuro em que o Rio São Francisco se tornaria um meio técnico-científico. 

A hipótese do capítulo é que mudanças culturais e expectativas econômicas fizeram com 

que vários intelectuais, entre jornalistas, engenheiros e professores, na tentativa de atender aos 

problemas nacionais, propuseressem ações públicas no Rio São Francisco, e justificassem a 

viabilidade de seus projetos a partir da definição do espaço e de seus habitantes através de 

memórias. Ao debaterem problemas públicos e possíveis soluções, definiam o que era nação, o seu 

futuro e sua história. As memórias serviam para identificar esse espaço como autêntico, 

justificavam e direcionavam as ações públicas a serem realizadas nele. Embora fosse diversa a 

orientação partidária desses intelectuais, de corporativistas a comunistas, todos justificavam seus 

projetos a partir de memórias da nação, do espaço e dos tipos nacionais. O conhecimento do 

passado não era um fim em si. As narrativas justificavam projetos, legitimavam determinados 

sujeitos, intenções e ideias em detrimento de outros. 

O Rio São Francisco era objeto de debate mais amplo sobre: a integração dos sertões — 

considerados atrasados — às capitais modernas do litoral, a suposta pobreza endêmica do campo, o 

êxodo rural devido ao flagelo das secas e ao “primitivismo” da agricultura, a ocupação do interior 

supostamente vazio, a centralização política do Estado e o intervencionismo em prol da 

modernização industrial do país. Vários intelectuais elegeram o São Francisco como espaço 

estratégico para resolução desses problemas. Na visão deles, isso se concebia através de uma 

imaginação em que três temporalidades estavam interconectadas: o futuro desejado, o passado 

caracterizador do espaço e do ser humano e o presente no qual seriam realizadas as ações públicas 

que levariam do passado que insistia em permanecer ao futuro que se desejava. Fascistas-

corporativistas, comunistas, nacionalistas e conservadores discordavam do que se esperava para o 
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futuro e precisavam ajustar as memórias aos seus projetos de modo a justificá-los e mostrá-los 

viáveis. 

Para testar essa hipótese foi necessário: identificar como uma agenda de problemas 

nacionais era associada ao Rio São Francisco como um espaço estratégico para resolução dos 

mesmos; ver como essa agenda era vista de forma diversa por intelectuais diferentes e como suas 

visões se relacionavam com ideias, identidades regionais, raça, classe e formações técnicas 

profissionais; mostrar como esses diferentes intelectuais viam a problemática nacional e do São 

Francisco e como essas diferentes visões se relacionavam com interesses, ideologias e memórias 

distintas produzidas. 

Em que medida as memórias narradas dialogavam com as demandas nacionais? Como a 

visão de nacionalistas, corporativistas e comunistas a respeito de problemas como o abastecimento 

de energia elétrica, produção agrícola, integração de territórios interiores aos centros urbanos da 

nação implicavam em  diferentes versões do passado do Rio e em distintas identidades narrativas 

para os habitantes desse espaço? Como esses diferentes intelectuais dialogavam com um acervo de 

textos e citações sobre o Rio São Francisco herdado de décadas anteriores? Como eles 

interpretavam as citações de Euclides da Cunha, João Capistrano de Abreu, João Ribeiro e Vicente 

Licínio Cardoso e outros autores sobre o Rio São Francisco à luz desses novos problemas e das 

ideologias dos conturbados anos 1930? Como as diferentes memórias por eles produzidas se 

relacionam com suas condições de origem regional, classe e aproximação partidária? São as 

perguntas que este capítulo pretende responder. 

Para estudar esse problema foram selecionados como vestígios da época um conjunto de 

livros. Foram selecionados O Vale do São Francisco de Luís Flores de Morais Rêgo, O Rio São 

Francisco de Agenor Miranda, O Rio da unidade nacional de Orlando Carvalho, Ribeira do São 

Francisco de Cavalcanti Proença, Desafio e promessa de Carlos Lacerda e História do Rio São 

Francisco de Medeiros Neto . Os critérios para escolha desses livros foram: ele são textos não 1

  O livro O Rio de São Francisco de Geraldo Rocha, ao qual se faz referência várias vezes neste capítulo, é tema de 1

estudo do próximo capítulo. Também foram excluídos livros que usam o passado do Rio São Francisco para 
debaterem as divisas entre Pernambuco e Bahia, publicados no período. Estes livros possuem discussões jurídicas e 
historiográficas, mas em geral, possuem, em comum, constituirem-se em libelos de defesa da legitimidade do 
domínio territorial dos territórios baianos da margem esquerda do São Francisco, reivindicados pelos 
pernambucanos. Geralmente, pouco ou nada tratam do que é analisado aqui, ou seja, o problema do aproveitamento 
econômico do vale do São Francisco. Trata-se de um uso jurídico-político da memória num litígio entre Estados da 
federação. Sobre o assunto ver: Barbosa Lima Sobrinho (1929, 1931 e 1950), Flávio Guerra (1974), F. A. Pereira da 
Costa (1896), Eduardo Espinola (1925) e Urbino Vianna (1935). O assunto merece estudos mais aprofundados. Jorge 
Zarur (1946), que será citado algumas vezes nessa tese, foi excluído desta parte por se considerar que ele faz parte de 
um novo tipo de material que surgia no período, um conjunto de monografias escrito mais para a comunidade 
científica do que para convencer a opinião pública, o que merece um estudo à parte. O mesmo vale para os estudos 
do projeto São Francisco coordenado por Donald Pierson (1972).
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ficcionais, portanto, selam com os leitores o compromisso de que o eles contém é verídico e foi 

observado ou pode ser comprovado por vestígios de acesso público . O conjunto escolhido é de 2

textos narrativos que configuram o tempo para dar sentido ao mesmo (RICOEUR, 1991, t. 1). Eles 

abrangem vários espectros do complexo campo ideológico da época, indo do conservadorismo e 

corporativismo ao comunismo. Todos foram escritos e publicados entre 1935 e 1945. Eles possuem 

pretensões narrativas abrangentes e de sentido sintéticos. Eles expressam memórias sobre um 

espaço do interior do país que visam se tornar parte de um acervo comum da nação, memórias 

coletivas. Por último, são textos de intervenção na opinião pública, defendiam propostas de ações 

públicas e usam estratégia de persuasão e convencimento de seus pontos de vista. Foram excluídos 

livros de ficção ou livros que abordavam a história do Rio São Francisco de uma perspectiva de 

disputa de divisas entre Estados da federação. 

O Brasil voltado para si mesmo: o São Francisco e os problemas nacionais 
Como demonstrado no capítulo anterior o Rio São Francisco foi transformado em 

objeto histórico pela leitura de Vicente Licínio Cardoso, Euclides da Cunha, Noraldino Lima, João 

Ribeiro e Capistrano de Abreu. Antes disso ele era preferencialmente um objeto das ciências da 

natureza e da engenharia. A partir dos anos 1930, geralmente citando Vicente Licínio Cardoso, 

muitos intelectuais passaram a associar o papel cumprido pelo Rio na história da nação com um 

projeto de meio técnico-científico. Essa espécie de predestinação, na qual as ações públicas do 

presente estavam legitimadas por um passado de contribuição à unidade nacional visando no futuro 

um meio técnico-científico, esboçado nos textos de Cardoso sobre o São Francisco, seria 

desenvolvida e reproduzida, na década de 1930. Parte dos textos de Cardoso, da primeira metade da 

década de 1920, permaneceu inédita. Alguns deles foram publicados, lidos, citados e interpretados 

na década seguinte, diferente de Lima e possivelmente outros que escreveram sobre o Rio São 

Francisco nos anos 1920 e que foram esquecidos e não mais citados. O motivo disso, na hipótese 

deste estudo, é que enquanto o uso público da memória por Cardoso se limitava a associar o 

passado do Rio São Francisco à política de transportes do governo de Arthur Bernardes que 

privilegiava as ferrovias ao invés da navegação fluvial, seus leitores, na década de 1930, ampliaram 

bastante a escala dos problemas nacionais nos quais o São Francisco poderia, mais uma vez, como 

 De acordo com Paul Ricoeur, (1991, t. 2, p. 12), a ficção e a historiografia possuem a diferença de a primeira não 2

possuir a ambição de enunciar a verdade, selando com o leitor um compromisso no qual se isenta da veracidade dos 
fatos. Embora, ficção e historiografia possuem em comum as mesmas operações configurativas de texto a partir da 
ação que acontece num mundo pré-narrativo, a historiografia tem a representância (RICOEUR, 2003) que lhe garante 
a objetividade e permite a verificação, o que a diferencia também da memória. Na historiografia o leitor e o autor 
possuem um pacto em que este garante que a narrativa é verdadeira e não sendo, permite a acusação de falsidade e 
mesmo a imputabilidade criminal. Ao contrário na ficção, a liberdade é praticamente absoluta.
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quase sujeito histórico, cumprir uma função nacional. Nesse momento o Rio era chamado a 

contribuir na resolução de problemas de energia elétrica, êxodo rural, integração interior, 

colonização e, ainda, transportes. 

Essas mudanças se deram num contexto de profundas transformações políticas, 

ideológicas e econômicas, bem como em um contexto de instabilidade política e grandes disputas, o 

que impedem qualquer leitura linear. O Brasil viveu entre as décadas de 1920 e 1930 momentos de 

estado de emergência, guerra civil e supressão de direitos individuais. Do ponto de vista intelectual, 

além de perseguições políticas e censura prévia, foi um período de aclimatação de novas ideias, 

como o comunismo e o fascismo às discussões nacionalistas, que se misturavam e se combinavam 

com ideias pré-existentes de ruralistas, socialistas, industrializantes, intervencionistas, fiscalistas, 

papelistas e positivistas do país, de ampliação da opinião pública, da sociedade civil, bem como de 

ampliação do mercado editorial (TOLEDO, 2010). Embora a década de 1930 seja conhecida pelo 

surgimento de organizações políticas de massa com a AIB ou a ANL, grande parte dos agentes 

políticos combinavam ideias muito diversas do espectro político. 

A Ação Integralista Brasileira foi a maior e mais importante organização fascista do 

Brasil. Seus principais líderes foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Os 

integralistas adaptaram ideias fascistas europeias com uma tradição autoritária nacional baseada em 

Alberto Torres, Euclides da Cunha e Oliveira Viana. Inimigos da democracia liberal, do 

comunismo, do capitalismo internacional, dos judeus e da maçonaria, os fascistas da AIB se 

organizaram enquanto proto-estado e se transformaram em associação cultural durante o Estado 

Novo, com o qual colaborava, na instalação do regime ditatorial, mas logo se desvencilhou por 

possuir um projeto próprio de poder (MAIO; CYTRYNOWICZ, 2019). A Aliança Nacional 

Libertadora foi um movimento anti-fascista e anti-integralista, liderada pelos tenentes de esquerda, 

como frente única. Os aliancistas buscavam combater o latifúndio e o imperialismo e defendiam a 

democratização. Os choques de rua entre adeptos da AIB e da ANL eram frequentes e violentos. A 

organização refletia uma grande insatisfação contra o governo, especialmente entre militares. A 

escolha de Luís Carlos Prestes como presidente de honra da organização e seu manifesto exigindo 

“todo poder à ANL” foram pretexto para o governo decretar sua ilegalidade. Na clandestinidade se 

confundiu com o Partido Comunista. Ainda com forte influência tenentista, PCB e ANL 

participaram das insurreições e quarteladas em Natal, Recife e Rio de Janeiro, derrotadas e 

batizadas pela repressão de intentona comunista (VIANNA, 2019). Embora opostas no espectro 

político, tanto AIB quanto ANL eram nacionalistas e faziam uma leitura do passado baseado nesta 

lente, de modo a justificar sua versão de um projeto de meio técnico-científico. Ambas contribuíram 
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para permear de nacionalismo os textos analisados neste capítulo, pois os intelectuais que os 

escreveram se aproximavam de uma ou de outra. 

O nacional-desenvolvimentismo, conforme Pedro C. D. Fonseca (2012), só foi 

configurado após o Estado Novo. Ao longo do período varguista existiam algumas posições de 

ideias que poderiam ser combinadas. Do ponto de vista da intervenção estatal na economia os 

positivistas se opunham aos liberais . Do ponto de vista das políticas econômicas, os liberais se 3

opunham aos chamados papelistas que defendiam a flexibilidade da moeda e o papel ativo da 

mesma em políticas anticíclicas, medidas consideradas como keynesianas, posteriormente. Para os 

papelistas as políticas monetárias, cambial e creditícia voltavam-se à produção. Inicialmente os 

papelistas eram ligados aos agraristas, segundo Fonseca (2012). Estes, por sua vez, se opunham, aos 

industrialistas, criticavam a artificialidade do parque industrial brasileiro, considerado oneroso à 

sociedade brasileira que o mantinha ao custo de protecionismo. Os agraristas defendiam a vocação 

agrária do Brasil . Fonseca dá como exemplo o pensamento de Alberto Torres considerando-o como 4

um nacionalismo agrário. O nacional-desenvolvimentismo foi, conforme Fonseca (2012), uma 

combinação entre industrialismo, intervencionismo pós-crescimento, ou seja, papelismo, e 

nacionalismo. 

As transformações econômicas, inseparáveis das intelectuais, passavam pela emergência 

e fortalecimento de um processo de industrialização, o ganho de centralidade do Estado na 

condução do mesmo, a reação do movimento político do ruralismo , bem como a profunda crise do 5

capitalismo após 1929 da qual emergiu uma ideia de que o mesmo teria ruído, pelo menos na sua 

versão liberal. As alternativas comunista, corporativista e um modelo rooseveltiano de maior 

participação do Estado  ao capitalismo liberal estavam postas, embora com grande desigualdade de 

recursos e visibilidade, não raro o anticomunismo exagerando no papel e na força do movimento 

 Falar em liberalismo no Brasil é trafegar no impreciso e na retrospectiva. Há estudos e biografias que constroem 3

personagens ideológicos, como Eugênio Gundin e outros, como liberais, em oposição aos não-liberais ou anti-liberais. 
Todavia, tanto Vargas quanto outros governos e agentes políticos flertaram com a identidade liberal e com aspectos de 
seu ideário, como a ortodoxia monetária. Havia, portanto, não apenas no governo, mas também na oposição, um 
discurso liberal e uma prática pragmática. Ver Luís Sérgio Duarte da Silva (2006). Alguns reconhecidos 
desenvolvimentistas como um dos ministros de Jucelino Kubistchek, Lucas Lopes (1991), se considerava liberal e 
acreditava ser um visão retrospectiva a oposição entre liberais e desenvolvimentistas. 

 Optou-se por usar agrarista e não ruralista porque no sentido do termo em Pedro Fonseca (2012) o agrarista se opõe ao 4

industrialista ou industrializante, distinto de uma discussão historiográfica em torno do conceito de ruralismo como 
movimento político a partir dos trabalhos de Sônia Regina de Mendonça (1997), segundo a qual, não necessariamente 
em todas as suas manisfestações históricas o ruralismo é anti-industrial.

 A título de ilustração as ideias acima poderiam se hibridizar sem limites, como será analisado no capítulo seguinte no 5

qual teremos uma versão ruralista do industrialismo — ou industrialista do ruralismo — em Geraldo Rocha que 
defendia a agricultura como base da riqueza da nação e criticava o protecionismo ao parque industrial brasileiro pago 
pelas regiões atrasadas. Laurindo Mékie Pereira (2015, p. 139) definiu Geraldo Rocha como um “desenvolvimentista 
agrícola” . 
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comunista no país (MOTTA, 2020). As grandes secas do início da década e o intenso êxodo rural do 

país, profundamente documentados nos romances regionais e sociais  que visavam conhecer o 6

interior do país também foram motivadores de discursos sobre fixação do homem do campo no 

campo, modernização do rural, integração dos territórios “primitivos” e ricos do país e seus centros 

urbanos dinâmicos e incorporação de recursos humanos e naturais do interior vasto à vida nacional. 

Essa integração do interior era vista em pelo menos três aspectos: o primeiro era econômico, 

tratava-se de unificar os mercados regionais em um mercado nacional e transformar em mercadorias 

as riquezas naturais e a força de trabalho de origem camponesa. O segundo era político, tratava-se 

de desarmar as milícias dos chefes regionais sertanejos e os bandos armados autônomos e submetê-

los à ordem política do litoral, estabelecendo o monopólio estatal da força e sua mediação através 

do poder judiciário e da política. O terceiro era cultural, pois tratava-se de incorporar populações 

que estavam imersas em tradições folclóricas e identidades locais e territoriais à vida cívica 

nacional através da educação, de meios de comunicação de massa como o rádio e a imprensa e do 

serviço militar. Tratava-se de submeter as economias regionais do sertão supostamente isoladas à 

acumulação de capital via centros litorâneos, de estender os poderes estatais legais dos centros 

sobre os municípios do interior e de transformar os brasileiros em cidadãos que cultuavam a pátria e 

possuíam uma identidade nacional. Essa unificação nacional era tanto uma política de Estado 

quanto uma demanda dos setores intelectuais da sociedade que divergiam na forma de alcançá-la. 

Esse período, que recebe uma série de categorizações, como populista, nacional-

estatista, nacional-desenvolvimentista, proto-fascista, aqui será lido como uma época de incertezas e 

intensas disputas, marcados por indefinição, especialmente antes do Estado Novo, quando se 

instalou uma ditadura com culto à personalidade e organização corporativista do Estado , que se 7

 Além dos mais conhecidos nacionalmente, como Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos e Jorge Amado, no contexto 6

do São Francisco foram publicadas obras de ficção que abordam os costumes, paisagens, tipos e problemas, inclusive 
o êxodo, nesse período por D. Martins de Oliveira (1931, 1935, 1938, 1973), Raul Alves (1936, 1942), Lauro Palhano 
(1927), Manuel Ambrosio (1945) e Prado Ribeiro (1945).

 Sobre os corporativistas, também há ampla bibliografia, à qual se recorre especialmente a Alcir Lenharo (1986),  7

Vanda Maria Ribeiro Costa (1999), Eliane Regina Freitas Dutra (2012) e Evaldo Vieira (2010). 
97



inspirava nos regimes fascistas europeus . Os comunistas eram uma força ideológica, mas o PCB 8

brasileiro tinha várias características particulares, muito marcadas pelo tenentismo, a exemplo do 

andamento da revolta de 1935 (VIANNA, 2019). Eles também não possuíam a influência cultural 

acadêmica que gozariam no pós-guerra. Os integralistas, embora possuíssem o maior movimento de 

massas do país e tivesse em seus quadros intelectuais importantes e influentes, eram apenas uma das 

várias possibilidades de recepção do fascismo no Brasil. Os liberais, como Eugênio Gudin, se 

opunham ao modelo econômico estatal de exploração da energia hidrelétrica e defendiam a 

iniciativa privada. Mas, à esquerda e à direita do espectro partidário, havia intervencionistas, desde 

simpatizantes de Hitler e Mussolini e leitores de Barroso e Maurras, positivistas, ruralistas, 

nacionalistas antifascistas, comunistas e socialistas.  

Mas havia algumas ideias amplamente difundidas na época, especialmente entre os 

escritores que se dedicaram a pensar o aproveitamento econômico do Rio São Francisco. Para eles, 

o capitalismo liberal estava em crise e ganhava força a ideia de economia organizada, 

corporativista, comunista ou um intervencionismo de estilo rooseveltiano que depois ficaria 

conhecido como keynesianismo ou desenvolvimentismo. Havia um receio de que o Brasil fosse 

invadido e colonizado, tal qual Etiópia, Polônia ou China o foram no período por distintas potências 

imperialistas, daí a ideia de segurança nacional associada à integração dos territórios. Por questão 

de soberania e sobrevivência econômica era preciso integrar os imensos territórios do interior por 

meio de transportes, mas também através da incorporação das pessoas, como recursos humanos, e 

dos recursos naturais à economia de mercado, ou se preferir, modernização agrária. Em que pese a 

força econômica agroexportadora do café permanecer, ganhavam força no Estado setores voltados 

ao mercado interno e à indústria. Além dessas questões havia mais algumas que eram consideradas, 

então, os grandes problemas nacionais que serão vistos a seguir. 

Uma das condicionantes do debate público sobre o São Francisco e da produção de 

memórias coletivas para ele, na hipótese aqui desenvolvida, foi a crise energética do país, acentuada 

a partir da década de 1930. O setor elétrico, instalado a partir do final do século XIX, composto por 

 Segundo Fabio Koifman (2019), os jornais dos Estados Unidos e os governos alemão e italiano reconheceram como 8

fascista o golpe do Estado Novo, sendo que os primeiros viram com apreensão uma possível aproximação entre o 
varguismo e o nazismo e os dois governos europeus viram com simpatia. As mídias de Estados Unidos, Uruguai, 
Argentina e Reino Unido compreendiam o Brasil como um país sob influência do fascismo. Maria Capelato entendia 
que embora o Estado Novo possuísse afinidade com o fascismo e com o nazismo, diferente desses dois, não havia 
esforço em incluir massas na política, sendo um autoritarismo desmobilizador. Segundo Capelato (2007, p. 212), o 
Estado Novo considerava  as massas como inaptas para participação política, procurando ganhar o apoio e cooptar as 
elites. Para ela, o Estado Novo continuou procedimentos arraigados na política brasileira segundo os quais se 
valorizava as elites e se excluía as massas (CAPELATO, 2007, p. 212–213). A compreensão do fascismo como 
rebelião da ordem (BERNARDO, 2015) ou como os revolucionários da contrarrevolução (HOBSBAWM, 1995) não 
pode ser aplicada a alguns intelectuais aqui estudados, pois eram corporativistas ou conservadores que desprezavam a 
participação das massas na política.
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pequenas usinas hidrelétricas e termelétricas, a maioria privadas ou restritas ao alcance municipal, 

não era capaz de estender-se junto com a demanda crescente causada pela acelerada urbanização e 

industrialização do Brasil. O setor se concentrava no Rio de Janeiro e em São Paulo e parte 

significativa dele estava nas mãos dos oligopólios da canadense Light e da estadunidense Amporf. 

Com a revolução de 1930 e o fortalecimento de setores nacionalistas que defendiam um maior papel 

do Estado em setores estratégicos da economia, como a eletricidade para a realização de um projeto 

de industrialização, o setor elétrico entrou em definitivo na pauta num conflito que opôs o lobby de 

capitais privados da energia com articulação internacional e defensores de um setor elétrico público 

sob controle do Estado que só obteve êxito em meados dos anos 1950 com a criação da Eletrobras 

após o agravamento da crise de abastecimento (CÔRREA, 2003). 

A construção de grandes barragens e usinas hidrelétricas em locais como EUA e URSS 

serviu de exemplo para que aumentasse a força da ideia de aproveitamento elétrico em larga escala 

da cachoeira de Paulo Afonso, em particular, que já era explorada por uma pequena usina, a 

Angiquinhos, desde o início do século XX, e de várias das quedas do São Francisco de modo geral, 

tanto no trecho entre Sobradinho-BA e Piranhas-AL, quanto no Alto São Francisco, acima de 

Pirapora-MG e nos afluentes. 

Em uma reportagem publicada no O Observador Econômico e Financeiro de 1937, 

afirmava-se que no Brasil funcionavam 1.179 usinas, delas 648 eram hidráulicas e as demais 531 

eram térmicas. Nos sete anos anteriores teriam sido instaladas 688. O potencial hidráulico do Brasil 

era calculado em 19.516.750 cavalos-vapor distribuídos, principalmente na Amazônia (4.395.900), 

na bacia do Paraná (9.720.900), na região Leste (2.693.200) e no São Francisco (1.573.300), 

ficando o Uruguai, o Suleste e o Nordeste  com menos de um milhão de cavalos-vapor de potencial 9

cada (OBSERVAÇÕES ECONÔMICAS, 1938). O São Francisco era capaz de atender as atuais 

regiões Nordeste e Sudeste. Enquanto os conglomerados privados se concentravam em Rio e São 

 A primeira divisão regional oficial do Brasil realizada pelo IBGE pela circular n. 01 de 31 de janeiro de 1942 da 9

Secretaria da Presidência da República, a partir dos estudos de Fabio Macedo Soares Guimarães, dividia o Brasil em 
Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro Oeste (CONTEL, 2014, p. 4). Na ocasião, havia outras propostas para a divisão 
do país em grandes regiões Norte (Acre, Amazonas e Pará), Nordeste Ocidental (Maranhão e Piauí), Nordeste 
Oriental (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas), Leste-setentrional (Sergipe e Bahia), Leste 
meridional (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal), Sul (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul) e Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso). Delgado de Carvalho propôs em 1913 uma divisão 
regional do Brasil dividida em Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste setentrional, Leste meridional, Sul 
e Centro-Oeste. É possível que a região “suleste" seja um sinônimo da época para Leste meridional das duas 
propostas acima. Do contrário, não foi encontrada em outras divisões nem a expressão, nem o equivalente. Pelo 
menos nos casos das propostas de divisão regional de Pierre Denis, de 1927 (Amazônia, Nordeste, Oriental, Costa 
Atlântica, Planalto Meridional e Planalto Central), de Betim Pais Leme de 1937 (Sedimentação, Intermediária, 
Estabilizada por Pediplanação, Intermediária, Reajustamento Isostático atual ou Serras Cristalinas, Estabilizada e 
Erosão), do IBGE de 1938 (Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro), a de Moacir Silva (Setentrional ou Amazônico, 
Transição, Norte Oriental, Oriental, Meridional e Central ou Ocidental)
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Paulo, estados periféricos do São Francisco, como Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe 

reivindicavam a intervenção estatal para hidrelétricas, pois o capital privado não se arriscaria em 

explorar o potencial hidráulico em locais com economia vista como atrasada. 

Essa demanda de setores urbanos e industriais por abastecimento elétrico e de grupos 

políticos nacionalistas por um controle estratégico no setor se traduziu em uma mudança 

institucional do Estado em relação as águas e mananciais. Em 1907 foi criado o Serviço 

Mineralógico do Brasil, incorporado em 1909 ao recém-criado Ministério da Agricultura. No 

mesmo ano surgiu a Inspetoria de Obras Contra as Secas. Em 1920 foi criada a Comissão de 

Estudos das Forças Hidráulicas no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil no âmbito do qual, 

entre 1920 e 1922, os engenheiros Antonio José Alves de Souza e Waldemar Carvalho estudaram o 

trecho do Rio São Francisco entre Juazeiro e Paulo Afonso. Ainda na primeira república tramitou 

projeto de lei de regulamentação do uso das águas e mananciais que não progrediu por lobby das 

empresas estrangeiras no setor (CORRÊA, 2003). 

O modelo liberal de gestão da energia começou a mudar com a publicação do Código de 

Águas em 1934 e com uma reforma do Ministério da Agricultura que criou um órgão regulador, o 

Serviço das Águas no Departamento Nacional de Produção Mineral. O Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil foi transformado em Instituto Geológico e Mineralógico em 1933 e em 

Diretoria Geral de Produção Mineral posteriormente. O Departamento Nacional de Produção 

Mineral e o Serviço de Águas tinham a função de estudar as águas do país para a produção de 

energia, irrigação e organização de planos gerais de aproveitamento de energia, irrigação e 

organização de planos gerais de aproveitamento do potencial hidrelétrico dos rios do país, cadastrar 

usinas hidrelétricas, fiscalizar contratos. O Serviço de Águas se dividia em seções de Energia 

Hidráulica, Hidrometria, Irrigação e Legislação, Concessão e Fiscalização. Com a reforma 

ministerial em 1939 na gestão de Fernando de Souza Costa o Serviço foi transformado em Divisão 

das Águas. Em 1940 a seção de Hidrometria foi transformada em Pluviometria e Inundações; a 

Seção de Legislação e  Concessão foi dividida em duas, a de Concessão, Legislação e Estudos 

Econômicos e a de Fiscalização e Estatística. Foi acrescentada a Seção de Fotogrametria. Entre 

outras funções, esses órgãos produziam dados a partir de estações e viagens de estudos que seriam 

utilizadas nas discussões sobre aproveitamento econômico do Rio São Francisco  (CORRÊA, 

2003). Essas mudanças institucionais ocorreram paralelamente ao aumento do uso de usinas 

hidrelétricas, especialmente em São Paulo, que acompanhava a expansão industrial, a urbanização e 

a pressão da demanda por eletricidade (BRANCO, 1975).  
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A Divisão de Águas tinha as funções de estudo das águas para desenvolvimento das 

riquezas nacionais, controle, orientação, auxílio e fiscalização das aplicações, realização de 

contratos de execuções de diversos trabalhos, colaboração com órgãos ministeriais, execução do 

Código das Águas. Essa transformação institucional refletiu em mudanças legislativas na concessão 

de contratos, na revisão de tarifas e na legislação do setor elétrico. Em 1940 houve novas mudanças 

institucionais ficando as atribuições do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica e da Divisão 

de Águas que se tornavam cada vez mais especializadas, pragmáticas e amplas. Ao Conselho se 

propunha que pudesse apresentar ao governo federal medidas de desenvolvimento da produção de 

energia elétrica, ou seja, funções de planejamento. O fim do Estado Novo interrompeu as atividades 

do Conselho relacionadas à regulamentação do Código das Águas e começou uma acomodação ao 

novo quadro institucional, embora a constituição de 1946 não tenha alterado a legislação vigente 

sobre o setor elétrico. A inflexão ocorreu em 1953 com o Plano Nacional de Eletrificação que 

reformulou o Código das Águas e o Conselho (CÔRREA, 2003, p. 113-169; DINIZ, 2011; SAES, 

2008; IANONNE, 2006). Nesse sentido, a CHESF adotava ainda a solução do capital misto, 

enquanto a exploração da barragem de Três Marias pela CEMIG já usou o modelo estatal, pois foi 

construída com os recursos da CVSF.  

No período entre 1930 e 1940 houve, portanto, a opção por um modelo energético ainda 

privado, com empresas mistas em regiões sem atratividade para o capital privado, caso da cachoeira 

de Paulo Afonso, mas crescentemente regulado por órgãos e instituições de controle e legislação. 

Alguns desses setores burocráticos tinham função de estudo e planejamento. A criação da 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco pelo Decreto 8.031, uma sociedade de economia mista, 

inspirada na Tennessee Valley Authority, decorreu do crescimento da preocupação política crescente 

com a eletricidade. O fato de ser no Nordeste, e de estar na alçada do Ministério da Agricultura que 

era pasta do político pernambucano Apolonio Salles também já atesta que o Estado precisava 

intervir em regiões então pouco atrativas para o capital privado (PAULA, 2017) e atender as 

demandas dos grupos dominantes dos estados periféricos. O capital privado, na forma da Light e da 

Amporf, embora atuasse em todo o país, se concentrava no Sul e Sudeste, bem como nas capitais.  

A passagem de um modelo liberal e desregulado do setor de energia elétrica na primeira 

república para um modelo intervencionista não se deu de forma linear e gradual, mas conflituosa e 

descontínua. Mesmo no segundo governo Vargas, considerado pelos historiadores como 

marcadamente nacional-desenvolvimentista, a opção por um setor público de eletricidade, embora 

defendido por alguns setores, esbarrava na falta de recursos internos. Durante parte do governo a 

opção de Vargas foi uma sociedade de economia mista e colaboração do capital estrangeiro como a 
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citada Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Cia. Matogrossense de Eletricidade, a Cia 

Nacional de Eletricidade de SP e a Companhia de Eletricidade de Minas Gerais. Buscou-se 

especialmente com o Banco Mundial o financiamento para estes empreendimentos, mas a 

instituição financeira não só não realizou os empréstimos como furou a fila para beneficiar a Light. 

Foi apenas com o fechamento de investimentos intergovernamentais pela ascensão do republicano 

Eisenhower à presidência dos EUA que Vargas, vendo o fracasso da colaboração do capital 

estrangeiro no setor, optou pelo enfrentamento da Light e da Amporf e pela nacionalização 

(BASTOS, 2012). O debate sobre eletrificação do São Francisco nos anos 1930 deve ser visto como 

uma das opções dadas em um cenário indefinido e não de forma teleológica, como o primeiro 

episódio de uma pré-história do setor de eletricidade estatal. 

O tema recorrente da integração do interior, tema de naturalistas que viajavam o 

território continental supostamente de escasso povoamento por cidadãos nacionais do Brasil , 10

ganhou gravidade com o intenso êxodo da República, agravado com grandes estiagens no polígono 

das secas em Minas Gerais, Bahia e nos estados do Nordeste em 1932 e 1939. O polígono das secas 

foi criado pela Lei 175 de sete de janeiro de 1936, reisado pela lei 1.348 de 10 de fevereiro de 1951 

e teve área constantemente ampliada. Nos anos 1980 a ideia de combate à seca com grandes obras 

foi criticada e a convivência com os semiáridos a partir de soluções locais se tornou a alternativa, 

modificando, posteriormente, a mudança de nomenclatura de Polígono das Secas para semiárido. 

Essa delimitação serviu para facilitar a captação e administração de recursos do governo federal, 

 Os naturalistas von Spix e von Martius,  no final da década de 1810, recorrentemente usavam a imagem do deserto: 10

eles descreveram que fora dos distritos auríferos e diamantíferos de Minas Gerais havia largos desertos com cabanas 
miseráveis habitadas por mulatos (SPIX; MARTIUS, 1981, v. 1, p. 179). Um cerrado espesso cobria a estrada do 
Jequitinhonha até São Francisco, “vastidão deserto”, apenas pecuária com  fazendas “cada vez mais raras e pobres” 
(SPIX; MARTIUS, 1981, v. 1, p. 76). O naturalista britânico George Gardner (1975, p. 74), no final dos anos 1830, 
descreveu sua viagem nos gerais entre Goiás e Minas como 40 léguas de deserto. Desaconselhou a navegação a 
vapor no São Francisco como inviável por população rarefeita no trecho médio e lugar inóspito. O consul britânico 
Richard Burton (1977, p. 54), no final dos anos 1860, descreveu o São Francisco como um “rio deserto”, mas que 
“torna-se-á, dentro em pouco, uma estrada de nações”. A imagem do deserto mudou um pouco na década seguinte, 
quando Wells (1995, p. 48) que viajou em 1875, afirmou, sobre o trecho médio do São Francisco nas proximidades 
de Barra, que as  “margens do rio neste distrito são bem populosas”. Mas não abriu mão da imagem do vazio para 
descrever a região a oeste de Barra até o trecho de Boqueirão, descrita como “deve permanecer ainda por longo 
tempo um deserto inabitável. Há poucos habitantes nesta área e estes só ocupam os terrenos altos ocasionais 
próximos ao rio. Disseram-me que, longe do rio, as áreas no interior são praticamente desabitadas e sem trilhas” 
(WELLS, 1995, p. 63). Os brasileiros se dividiam na visão do deserto. Ignacio Accioli Cerqueira Silva (1904, p. 704) 
descreveu, após a independência, a Comarca de Barra como de “população heterogenea, deminuta, e immoral, a 
pobreza geral da Comarca”. Ele inclusive atribuiu a baixa população à epidemia de bexiga que reduziu população da 
vila de Barra pela metade de 1792. População rejeitava a vacina por “não querem metter molestias nos seus corpos” e  
ameaçou se mudar, sendo comparada pelo autor a “povos selvagens a quem estes se assemelhão em muitas couzas 
preferem a vida errante as commodidades sociaes” (1904, p. 704). Viajando nos anos 1870,  o engenheiro baiano 
Teodoro Sampaio (2002, p. 143) atribuiu ao São Francisco, mais pobre do que se supunha e menos deserto do que se 
imaginava, um “papel de condensador e distribuidor das correntes povoadoras da nossa terra” (2002, p. 52). O juiz e 
político Thomas Garcia Montenegro (1875, p. 62) foi mais preciso e calculou a população do São Francisco em 
225.000 habitantes” em  10.000 léguas quadradas, seria mais populosa que províncias de Amazonas, Piauí, Sergipe, 
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso (MONTENEGRO, 1875, p. 25-26). 
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especialmente pelo Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas , mas posteriormente pela 11

Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) e suas sucessoras, a Superintendência do Vale do São 

Francisco (SUVALE) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba 

(CODEVASF). Desse modo, ao relacionar o Rio São Francisco com os temas da colonização do 

interior e das secas o vale se transformava em uma solução para resolver dois problemas do país. 

Um deles, a suposta falta de força de trabalho para realizar a riqueza potencial, o outro a miséria, 

falta de disciplina e migração indesejável de trabalhadores rurais. Assim, ao mesmo tempo se 

resolvia um problema social e um territorial. Alcir Lenharo (1986) já relacionou as questões urbana 

e rural no período Vargas: segundo ele, a orientação das migrações e a colonização visava esvaziar 

conflitos sociais de luta pela terra, especialmente no Nordeste, ao mesmo tempo em que se 

conseguia abastecer as cidades e minimizar aí os problemas sociais urbanos, especificamente 

operários (LENHARO, 1986, p. 14). 

A justificativa para políticas de desenvolvimento dependia de descrições científicas da 

pobreza. De acordo com Arturo Escobar (2007), a criação do social nos séculos XIX e XX serviu 

para objeto de reconhecimento, controle e administração dos que passaram a ser conhecidos como 

pobres. Marcar determinadas populações como miseráveis era necessário para justificar as medidas 

desenvolvimentistas que visavam erradicá-las. De acordo com Escobar, criou-se um sentimento 

messiânico, quase de fervor religioso e salvacionista, em torno da salvação dos pobres. Todavia, 

conforme ele, o objetivo do desenvolvimento era o controle, administração e exploração de força de 

trabalho, recursos naturais, matérias-primas e territórios dos “pobres”, subordinado a objetivos 

anticomunistas da geopolítica dos EUA (ESCOBAR, 2007, p. 50-68). 

A associação entre os problemas de estiagens com as vítimas de fome em 

deslocamentos e o aproveitamento econômico do São Francisco tinha pelo menos um século de 

controvérsias. Ainda no império, com as grandes secas de 1846, 1860 e 1877 a representação 

legislativa das províncias do Norte reivindicou a ajuda do governo central em mitigar os efeitos das 

secas ou mesmo preveni-los através de facilitações legais e administrativas ou recursos para 

ferrovias, açudes e canais. Segundo Gabriel Oliveira (2015), surgiram, nessas secas, inúmeras 

propostas mais ou menos fundamentadas cientificamente para a construção de canais entre o Rio 

São Francisco e o Rio Jaguaribe. Essas propostas de canais foram reeditadas e ficaram inconclusas a 

cada nova seca, em geral descartadas por inviabilidade financeira ou técnica, devido ao 

 O decreto n. 7.619 de 21 de outubro de 1909 criou a Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS), subordinada ao 11

Ministério da Viação e Obras Públicas. Em 1919 o nome passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra as 
Secas (IFOCS) e em 1945 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
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impedimento que a chapada do Araripe representava para a unificação das bacias. Outro tema 

recorrente era o do aproveitamento da mão de obra quase gratuita que ficava disponível com as 

secas (OLIVEIRA, 2015). As próprias vítimas das secas viam o São Francisco como alternativa de 

sobrevivência e migravam em direção das cidades ribeirinhas, polos regionais nos anos 1930 onde 

esperavam possibilidades de sobrevivência, segundo estudo de Daiane Martins (2010), que 

entrevistou sobreviventes das estiagens dos anos 1930. Segundo ela os retirantes almejavam superar 

o sofrimento e encontrar comida e emprego, temporário ou permanente, nas margens do Rio. O 

município de Xique-Xique oferecia trabalhos nas lagoas de pescaria e na mineração para os 

flagelados. De Xique-Xique vários deles continuaram a migração para outras cidades do vale ou 

para o sul do país . Outros faleceram de impaludismo nas margens da ipueira (MARTINS, 2010).   12

O tema das secas era particularmente grave por conta da coincidência perversa entre 

crise internacional do capitalismo e anos seguidos de pouca chuva, características das estiagens dos 

anos 1870 (DAVIS, 2002) e dos anos 1930. Ao contrário do que circulava nas representações do 

polígono das secas, o interior do país não estava apartado dos mercados nacional e mundial. As 

atividades econômicas do campo nas caatingas como a pecuária bovina, a cotonicultura, a 

suinocultura, o plantio da mamona, entre outras, estavam conectadas a redes comerciais do mercado 

interno e externo que sofreram amplamente com a crise de 1929 e com as estiagens dos anos 1930. 

Isso levava ao êxodo rural, quando os trabalhadores pobres perdiam empregos  em fazendas e 13

buscavam ocupação nas cidades, embora seja provável que muitos deles buscassem melhores 

condições de vida e emprego que as relações opressivas desenvolvidas no mundo agrário do pós-

abolição, chamado por um ficcionista do São Francisco de “escravatura das agregações” (CASTRO, 

1961, p. 172).  Também poderiam ir em busca de melhores condições de educação para os filhos, 

 As secas podiam motivar a migração de trabalhadores sem terra e de pequenos proprietários, sendo que os primeiros 12

eram mais vulneráveis à perda de emprego, fome, escravização e constituíam parte significativa dos flagelados. 
Mesmo fazendeiros remediados podiam emigrar devido à perda de capital causada pelas estiagem. É o caso da família 
de Antônio Bezerra, que possuía terras e gado, mas empobreceu em sucessivas secas e se não passou por 
necessidades, emigrou, pensando nas oportunidades de emprego, seguridade social e educação que as grandes cidades 
industriais poderiam oferecer, diferente dos sertões. Essa família é particularmente exemplar porque, originários das 
caatingas de Xique-Xique, compraram terras nas margens do Rio Preto, no cerrado do oeste baiano, mas que, 
possuindo abundante água, não ofereciam, na expectativa da família, perspectivas de progresso em economia e 
educação (MACHADO, 2008). É preciso destacar que nem só em busca de sobrevivência os emigrantes internos se 
deslocavam, mas também em busca de direitos e expectativa de progresso. 

 Conforme Daiane D. Martins os trabalhadores assalariados e alguns tipos de agregados ou meeiros eram os primeiros 13

a migrarem, ficando os proprietários de terra como um grupo com maior resistência. Daí a expressão do “estranho 
milagre” em Wilson Lins, segundo a qual o camponês catingueiro possui “estranho agarradio à terra” que “foi dos 
seus tetravós e que hoje lhes pertence” (LINS, 1952, p. 154)

104



pensando em investir em outra área de ascensão social . De acordo com Ely Estrela, comentando 14

trabalho de Durham, a saída de levas de imigrantes de sociedades tradicionais advém da destruição 

da viabilidade de seus “sistemas tradicionais de adaptação ecológica”, devido às incoerências entre 

seu “equipamento cultural” e as “novas oportunidades”. Sua “tecnologia pobre” levava a tensões 

cada vez maiores. A migração terminava ocorrendo pois havia uma “situação desfavorável que é 

vista como permanente” (ESTRELA, 2003, p. 53). Então o local de origem era visto como carente. 

Os fatores da migração eram: estrutura fundiária que opunha latifúndio ao minifúndio; secas que 

desorganizavam o sistema comunitário de vida; e impossibilidade de acessar o meio técnico-

científico (ESTRELA, 2003, p. 58).  Essa “tecnologia pobre” deve ser vista com ressalvas, pois, 

adaptada ao espaço para uma economia de autoabastecimento, numa ótica de economia de mercado 

poderia ser vista como pouco produtiva e eficiente. 

Não obstante muitos desses trabalhadores serem absorvidos pelo mercado de trabalho 

urbano, os intelectuais temiam o despovoamento do interior, já vazio demograficamente, pelo 

menos na imaginação de leitores de von Martius e Saint-Hilaire. Também como temiam a chegada 

de grandes levas de mestiços indisciplinados ao modo de vida urbano nas capitais onde poderiam 

engrossar as hostes do mundo popular indócil das cidades .  O vazio demográfico era relativo e 15

Teodoro Sampaio (2002, p. 96), afirmou que o sertão era mais povoado do que se supunha. 

Duplamente solução, o Rio São Francisco serviria tanto para fixar essa população em êxodo no 

campo, ao mesmo tempo em que se organizavam pela técnica moderna tanto a natureza quanto o 

trabalho. 

O nacionalismo exacerbado pela emergência dos fascismos no Ocidente e pela Guerra 

Mundial iniciada em 1939 criava um clima de atenção especial quanto aos trabalhadores brasileiros 

como recurso essencial e estratégico para ocupação do interior. Alguns escritores alertaram para o 

“perigo” representado por instalar no país colonos estrangeiros, naturais de potências imperialistas, 

nas quais supostamente teriam feito o serviço militar obrigatório e depois, emigraram para o Brasil, 

onde ficavam a postos, em células dormentes prontas para entrar em atividade caso a potência 

invasora necessitasse deles, pelo menos na imaginação dos adeptos das teorias da conspiração que 

tinham como alvos os japoneses — o “perigo amarelo” —, os alemães e, quando se afinavam com 

 Na ficção tanto D. Martins de Oliveira (1931) quanto Osório Alves de Castro (1961) tratavam desses aspectos mais 14

subjetivos, que mostram que havia outros motivos para a emigração para além da fome: segundo eles os imigrantes 
ribeirinhos fugiram da falência, da falta de perspectiva, de perseguições políticas e da opressão das oligarquias. A 
fome era cotidiana, mas não levava por si só à emigração. Embora tinham isso em comum, Osório e Oliveira se 
diferenciam ao tratarem das relações de trabalho nas fazendas: para o primeiro, elas conservaram aspectos de 
violência e servidão da época do cativeiro, enquanto o segundo as considerava harmônicas. 

 Sobre essa visão de flagelados das secas como indesejáveis nas cidades ver Daiane D. Martins (2010), Clóvis 15

Frederico Ramaiana Oliveira (2016) e Frederico de Castro Neves (2000).
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os nazistas, os judeus. Posteriormente, quando o Brasil se alinhou aos Aliados, começou 

efetivamente uma perseguição a alemães vistos como vinculados ao partido nazista ou suspeitos de 

espionagem, a italianos vinculados ao partido fascista e a japoneses (ALVES, 2006; DIETRICH, 

2007; GERTZ, 1991; PERAZZO, 1999, 2009; TAKEUCHI, 2002;). Nas vésperas da Segunda 

Guerra Mundial isso foi posto em prática, por um lado com uma exaltação do brasileiro mestiço 

como trabalhador ideal para povoamento do interior porque já era adaptado ao meio e 

principalmente pela tenacidade, capacidades e identidade com os costumes nacionais, por outro, 

com o deflagrar do conflito, com a criação de campos de concentração para internar súditos do eixo, 

desde camponeses de origem japonesa suspeitos de comporem células adormecidas do imperialismo 

nipônico até alemães e italianos suspeitos de atividades subversivas contra a segurança nacional 

(PERRAZO, 2009). Foi nesse período que, pela primeira vez, o Brasil possuiu uma política de 

migração interna para atrair trabalhadores do Nordeste e norte de Minas Gerais para São Paulo, 

medida que foi aventada na primeira república, mas que poderia inviabilizar as relações políticas 

entre os Estados por resistência daqueles que não queriam perder mão de obra (TESSARI, 2020). 

Não desvinculados do nacionalismo o tema da colonização estava na ordem do dia. Os 

tenentes que ascenderam ao poder em 1930 e mesmo aqueles que lutaram pelo lado legalista nas 

rebeliões de 1920 guardavam preocupações em comum, já que ambos percorreram o interior do 

país, conheceram a vida paupérrima e arcaica de seus moradores e nutriam projetos comuns de uma 

bandeira civilizatória para o interior como Euclides da Cunha e Cândido Rondon. Esse consenso em 

torno de uma incorporação das massas pobres e analfabetas ao Estado Nacional fazia parte dos 

vagos projetos de expansão da cidadania dos tenentes. A ocupação do território interior através da 

incorporação civil de seus habitantes não correspondia apenas a interesses de direitos, para os 

brasileiros pobres, mas também a razões de ordem econômica, já que cabia integrar espaços 

interiores ao mercado interno, inclusive como produtores de matérias-primas e consumidores de 

manufaturas nacionais, além de razões de geopolítica que já foram indicadas. Segundo Lenharo 

(1986) havia uma intenção com a colonização de amortecer conflitos no campo no Nordeste, 

destinando população para novas terras ao tempo em que se melhorava o abastecimento nas cidades 

com expectativa de produção. Construir vias de comunicação, incorporar matutos e sertanejos à 

vida civil do país inculcando-lhes a identidade nacional e explorar as sempre imaginadas riquezas 

agrícolas e minerais do país era prevenir que potências imperialistas como Alemanha, Japão ou 

URSS o fizessem. A política da Marcha para Oeste do Estado Novo e as ideias bandeirantistas de 

Cassiano Ricardo também iam nesse sentido (SEABRA, 2010). A Marcha para Oeste, mais um 

programa de propaganda do que de colonizações efetivas, dada a ineficiência de suas realizações, 
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reforçava esse aspecto de consenso sobre incorporações subordinadas dos espaços interiores e seus 

habitantes ao mercado nacional, à sua vida civil e à sua ideia de cultura cívica. Uma das colônias 

modelo idealizadas na Marcha para Oeste ficaria em Petrolândia-PE, nas margens do São Francisco, 

próximo à cachoeira de Paulo Afonso e nas terras da mítica fábrica Pedra de Delmiro Gouveia, 

transformados respectivamente em símbolo e mártir da indústria nacional (MAYNARD, 2008). Ao 

final do Estado Novo também foi criada a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 

Para além de ideias vagas e visões macro de uma integração nacional no qual o Rio São 

Francisco aparecia como eixo estratégico já dado no passado e central numa planificação futura que 

visava a colonização do interior do Brasil e a fixação dos flagelados no campo, quando se tratava de 

questões mais específicas a respeito dos transportes, o vale também tinha uma função especial. 

Como visto no capítulo anterior, Vicente Licínio Cardoso vislumbrava o rio como um caminho 

natural do interior, devassado no passado por vaqueiros, missionários e bandeirantes, e que tinha 

lugar especial no futuro como eixo de comunicação fluvial do interior. Se a década de 1930 trazia 

novidades quanto às funções do Rio em ser espaço de produção agrícola e energética, a década de 

1940 reforçou o tema do transporte graças à Segunda Guerra Mundial.  

O torpedeamento de navios mercantes na costa levou à intensificação do tráfego fluvial 

no São Francisco, segundo os defensores da importância do Rio da unidade nacional. Isso 

comprovava, na visão dos escritores, a vocação de caminho natural do Rio para comunicar sul e 

norte. A guerra parecia confirmar as teses de Cardoso sobre o papel permanente da comunicação 

interior, diferente da incerta navegação marítima antes dos barcos a vapor. Esse papel era reforçado 

pela instalação de uma base dos aliados nas margens do afluente da margem esquerda, Rio Grande, 

na cidade de Barreiras-BA. A base interiorana que dava suporte às bases costeiras no litoral do 

Nordeste só era viável porque o combustível necessário ao reabastecimento dos vários tipos de 

aeronaves militares, inclusive as de grande dimensão, como as B-17, chamadas fortalezas voadoras, 

chegava por caminhos fluviais e ferroviários ao porto da cidade que sediava o aeroporto civil na 

Panair desde 1938, transformado em base militar após 1942 (AVELINO, 2017).  

O tema dos transportes foi muito discutido nos anos 1930 e 1940. No debate, todavia, a 

vocação de via de transportes era uma das justificativas para a prioridade das ações públicas no Rio 

São Francisco, pois facilitaria o escoamento das mercadorias produzidas lá após a colonização, 

irrigação e eletrificação do vale. Essa vocação também era demonstrada por meio de narrativas e de 

memórias. 
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A conquista do interior: o Rio São Francisco e o Brasil Central 
Nos anos 1930 foram publicados vários livros que indicam um crescente interesse em 

torno do Rio São Francisco. Eles abrangiam vários gêneros, desde ficção e historiografia, até relatos 

de viajantes do século XIX traduzidos para o português, reedições de livros, estudos de engenheiros 

e reportagens ilustradas. É preciso evitar a tentação de formar, retrospectivamente, uma biblioteca 

do São Francisco alheia à produção de livros em vários contextos . É preciso pensar que eles 16

faziam parte de uma preocupação maior com o país e não dissociavam o Rio de outros espaços. 

A busca por interpretações amplas do Brasil foi feita por três das principais casas do 

mercado editorial, a Companhia Editora Nacional, a Martins e a José Olympio que editavam 

coleções com textos inéditos e documentos históricos com vistas à formação do leitor em questões 

nacionais bem como ampliavam o mercado editorial com as publicações de retratos do Brasil 

(ABREU, 1998, p. 327). Daí é preciso situar esse conjunto de livros em um mercado editorial que 

publicava cada vez mais fontes históricas e textos sobre o Brasil, geralmente com conteúdo 

histórico, mas que tinham no São Francisco um objeto privilegiado, pois, como visto anteriormente, 

devido a suas dimensões, sua proximidade com a costa mais densamente povoada era visto como de 

grande potencial para resolução dos problemas nacionais de energia, colonização, migração e 

transportes. 

 A seguir serão analisados vários livros como o objetivo de mostrar: o papel 

multidimensional do São Francisco como espaço suporte de projetos agrícolas, hidrelétricos, 

industriais, colonizadores pensados para resolver os grandes gargalos do Brasil; como diferenças 

intelectuais de vínculos com ideologias políticas, origem regional e de classe, experiência e 

formação modularam as narrativas, ideias, memórias e identidades construídas pelos autores em 

seus livros; como o uso do passado servia para justificar as ações a serem tomadas no presente; 

como projeto e memória narrada estavam imbricados; e, por fim, como intelectuais de diferentes 

matizes tinham consenso com a necessidade de transformar o espaço do vale do São Francisco em 

meio técnico-científico. 

A monografia geográfica de Luís Flores de Morais Rêgo foi publicada originalmente em 

vida do autor e venceu o prêmio Capistrano de Abreu, sendo editada como livro em 1945. Rêgo foi 

professor da Politécnica de São Paulo, considerado um dos fundadores do campo científico da 

 A exemplo de Fernando Sales (1978), que usou o conceito de literatura do Rio São Francisco para dar a entender a 16

existência de uma tradição narrativa regional, mas incluiu no mesmo catálogo tanto obras que pretendiam representar 
tipos, costumes e histórias do vale quanto outras cujo enredo se concentrava em outras regiões, mas possuíam um 
capítulo sobre algo relacionado ao Rio.
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geologia no Brasil . Se nos livros da época sobre o Rio há desde ensaios de intervenção e trabalhos 17

científicos, o texto de Rêgo está mais próximo dos últimos, embora não deixe de sugerir indicações 

de planos de ação a serem empreendidos. Como geografia regional o livro de Rêgo abordou temas 

como política, mestiçagem, raça nacional, natureza, caracterização fitogeográfica, costumes, tipos 

humanos, estradas, economia e, claro, o que mais interessa aqui, a história do Rio, que reunia e dava 

sentido aos aspectos humanos da geografia regional. 

Em termos de referência bibliográficas, o livro de Morais Rêgo é um dos que mais 

arrolam textos, desde os naturalistas do século XIX, Eschwege, Saint-Hilaire, Martius, Gardner, os 

historiadores referência da época, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, Afonso de Taunay, até 

trabalhos mais recentes de geologia, geografia, economia e relatórios, vários deles produzidos no 

âmbito do Serviço Geológico e Mineralógico onde Rêgo trabalhou na década de 1920. Ao contrário 

de obras mais reconhecidas na opinião pública, Rêgo citou extensivamente artigos de revistas 

científicas e relatórios de pesquisa de instituições governamentais recém-publicados. Rêgo fez uma 

introdução na qual citou os vários trabalhos de modo a demonstrar que estava atualizado com a 

produção científica recente, ainda sem fronteiras fixas entre economia, geografia regional e 

geologia, não raro feitos por engenheiros que se especializavam ao longo da carreira. Alguns desses 

trabalhos eram feitos por funcionários do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e pelo 

Instituto Federal de Obras Contras as Secas. 

Após citar extensa bibliografia Rêgo fez algumas caracterizações gerais do Rio São 

Francisco e circunscreveu sua influência. Enquanto nos fenômenos políticos do Brasil 

preponderavam as populações litorâneas, a importância do Rio se dava na “grande hinterlândia” 

(RÊGO, 1945, p. 23), uma das categorias homogeneizadoras como sertão e planalto (RABELO, 

2016, p. 56). Para Rêgo, havia um “traço comum de infelicidade que une os ribeirinhos do S. 

Francisco” (RÊGO, 1945, p. 94). Essa tristeza que se manifestava nas canções dos músicos 

sertanejos, “valsinhas chorosas, cheias de desgôsto, porque é tristeza só, pura, indefinivel” (RÊGO, 

1945, p. 114), vinha de uma situação de miséria e violência, abandono e falta de direitos como um 

judiciário acessível e educação. Rêgo destacou que a terra era pobre, condicionando a existência de 

latifundiários e conflitos por terra (RÊGO, 1945, p. 96), como se nas regiões de terra “rica” não 

houvesse antagonismo social. Os autos de partilha arruinavam os herdeiros porque a justiça, 

 Luís Flores de Morais Rego, nascido em 1896, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto em 1917, trabalhou por 17

anos no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, no âmbito do qual estudou a geologia do território ocidental da 
Bahia. Em 1931 fez concurso na Politécnica em São Paulo. Publicou “O Vale do São Francisco” na Revista do 
Museu Paulista tomo XX de 1936. Faleceu em 1940. Essas informações constam na introdução da edição póstuma 
(RÊGO, 1945).
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distante, era cara, ficando mais barato armar uma milícia e resolver com a força, segundo ele 

(RÊGO, 1945, p. 99). Na falta de instrução pública para inculcar o civismo e a identidade nacional 

em crianças e jovens, predominava a tradição oral que transmitia fortes sentimentos de honra 

pessoal, que somados à pobreza, à ausência de justiça, à estrutura fundiária, redundavam em 

violência, levando às narrativas que interessavam aos leitores das crônicas do sertão, mais 

interessados nas mortes do que na vida, uma luta pela sobrevivência em uma terra pobre (RÊGO, 

1945, p. 100). Rêgo fez uma associação que circulou muito depois, entre pobreza da terra e 

latifúndio. Para ele, a terra fraca para a produção agrícola e as chuvas escassas levavam ao 

latifúndio pecuarista como única alternativa de ocupação e uso do solo. Com isso, Rêgo se 

diferenciava daqueles que enxergavam o vale como espaço de grandes riquezas naturais e tentavam 

entender seu atraso econômico por condições sanitárias, raciais, econômicas ou políticas. O 

latifúndio se transformava numa necessidade histórica, justificada por um determinismo 

tecnológico. Justificar a existência do latifúndio não excluía, porém, desconsiderá-lo como um 

anacronismo a ser superado pelo projeto de meio técnico-científico. 

Rêgo, a seguir, tratou da descrição da natureza, baseando-se em estudos que fez sobre 

recursos minerais da Bahia, publicados pelos Serviços Econômicos do Ministério do Exterior. 

Tratou do sub-solo onde identificou associações de manganês, ouro e ferro, citou trabalhos do 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil sobre potencialidade hidrelétrica de quedas d’água de 

Barreiras (RÊGO, 1945, p. 129). Ao mesmo tempo em que descreveu a estação verde inferiu sobre a 

origem da seca, explicadas por ele como de causas múltiplas, sendo elas ligadas ao solo, ao vento, 

ao relevo e à vegetação (RÊGO, 1945, p. 105). Usando a classificação fitogeográfica de von 

Martius, Rêgo tratou das Oreades e de Hamarydes , mas também falou de campinas, campos 18

gerais, campos cerrados e cerrados, termos usados localmente (RÊGO, 1945, p. 137). As 

classificações posteriores que tratam de cerrado e caatinga ainda não estavam estabelecidas e 

prevalecia um sistema de classificação pouco consensual, expressando as características 

interdisciplinares de campos científicos em formação e desconhecimento da topografia do que 

chamavam então de hinterlândia ou planalto (QUINTELA, 2010). 

À seguir, Rêgo tratou do problema da mestiçagem do vale do São Francisco. Segundo 

ele, esta região compreendia parte do Tapuiretama — que ele traduziu por país dos tapuias (RÊGO, 

1945, p. 148) — sendo habitada, portanto, por populações Gês, conforme ele as mais antigas do 

 O botânico bávaro von Martius nomeou as províncias fitogeográficas com nomes de ninfas da mitologia grega. 18

Oreades referia-se à vegetação do Centro-Oeste, Nayades à amazônica, Hamadryades à do Nordeste, Dryades à costa 
atlântica e Napeias à sub-tropical.
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Brasil. Dessa caracterização dos indígenas da região, baseada em Capistrano de Abreu, Rêgo passou 

à caracterização dos mestiços. Segundo Rêgo, entraram no caldeamento os portugueses, sem “tipo 

racial definido”, os índios e negros formando um mestiço uniforme de caboclo com pouco sangue 

negro, na mesma linha do cânone euclidiano. Ao contrário deste, mas já em companhia com 

Roquette Pinto, Rêgo afirmou que esses brasileiros híbridos não eram inferiores do ponto de vista 

racial, não eram “degenerados psiquicos” e ao contrário da imagem do Brasil como imenso hospital 

dos sanitaristas, Rêgo afirmou que a saúde prevalecia no vale (RÊGO, 1945, p. 175–177). Rêgo 

caracterizou o que chamou de “psique cabocla” onde havia ódio ao indígena, herdado dos 

colonizadores junto com desejo de independência e aversão à intromissão dos litorâneos em seus 

assuntos (RÊGO, 1945, p. 177). Eram reservados e fatalistas, mas tinham “todas as qualidades 

nobres dos homens” (RÊGO, 1945, p. 178). Nota-se que esse esboço de etnografia foi 

fundamentado na ciência brasileira da época e embora já houvesse uma ruptura com hierarquização 

e discursos de inferioridade das raças não brancas, com Roquette Pinto, o elogio do mestiço ainda 

era a produção racista de raças que servia para organizar as hierarquias e governar as populações de 

cor (MBEMBE, 2013), hierarquias estas constantemente atualizadas no pós-abolição 

(ALBUQUERQUE, 2009). A produção do tipo caboclo homogêneo tornava o negro e o indígenas 

tipos indesejáveis, invisíveis e que deveriam desaparecer. 

O cientista se ocupou de descrever os costumes locais. As mulheres não comiam à mesa 

com os homens, mas não se escondiam e a moral sexual era severa (RÊGO, 1945, p. 179). Rêgo 

afirmou que o folclore e a língua eram mais portuguesas que indígenas e citou duas obras de ficção, 

Maricota e Padre Chico de João Salomé Queiroga e No país das carnaúbas de D. Martins de 

Oliveira, que abordavam os costumes do São Francisco (QUEIROGA, 1871;  OLIVEIRA, 1931). 

Rêgo não foi o único que usou a ficção como documento etnográfico. Mário de Andrade (1989, p. 

53) no Dicionário Musical Brasileiro, Luís da Camara Cascudo (1984, p. 165) no Dicionário do 

folclore brasileiro e o historiador e crítico literário João Ribeiro consideraram Martins de Oliveira 

como uma storytelling no qual havia, para usar as palavras de Ribeiro, parte de “imaginação” e 

parte de “estudo etnográfico da região”, permitindo, segundo o último “conhecer esta região dorsal 

do São Francisco”, pois “nele se espelha a vida interior das populações” (OLIVEIRA, 1973, p. 

223-234). Se o romance da década de 1930 continuava a imitar as descrições de naturezas e 

costumes dos cientistas estrangeiros, conforme Flora Süssekind (1990) comentou tratando da prosa 

de ficção de meados do século XIX, Rêgo considerava-os fontes científicas sobre costumes locais.  

A memória de Rêgo sobre o Rio São Francisco começava por fontes arqueológicas, 

discutindo crânios encontrados na Lagoa Santa, “próximos” aos formatos de crânio dos Gês. Tratou 
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do período de consolidação do domínio português no trecho médio do Rio quando das expedições 

enviadas por João de Lencastro na foz do Rio Grande e dos Akroás e Mocoazes encontrados por lá, 

bem como das expedições anteriores de Espinosa (1554) e Martim de Carvalho (1570). Ele retomou 

de Capistrano a ideia de que o São Francisco era parte dos eixos de comunicação (RÊGO, 1945, p. 

162). Citando o historiador mineiro Diogo de Vasconcellos, Rêgo afirmou que criminosos 

povoaram o trecho médio do vale (RÊGO, 1945, p. 165).  

Segundo Vasconcellos (1918, p. 9) os primeiros não-indígenas a se instalarem no Rio 

São Francisco foram “fascinorosos brancos ou mestiços perseguidos pela justiça. Adaptando-se 

facilmente ao meio selvagem, estes homens traziam para os incolas ideias novas, e o tirocínio das 

coisas uteis pelo que eram recebidos de braços abertos”. Tal informação deve ser vista com 

ressalvas: primeiro porque nem só os perseguidos pela justiça, mas as próprias autoridades coloniais 

dependeram dos indígenas para conhecimento de estradas, tecnologias de cultura agrícola, 

manufatura de alimentos e utensílios, caça, rastreio, artesanato e construção, para viabilizar a 

colonização. A ressalva é que o que pode ter havido é uma via de mão dupla. Os facinorosos de 

Vasconcellos levaram aos indígenas o conhecimento da sociedade colonizada que se instalava em 

suas franjas e suas técnicas. Continuando, Vasconcellos afirmou que o consórcio entre 

“facinorosos” brancos e mestiços com indígenas criou “bandos que passaram a inquietar os 

povoados, as fazendas e os arraiais”. Unidos, brancos, mamelucos e quilombolas, com índios, 

saqueavam as vilas e fazendas do São Francisco. Dispersos pelo mestre de campo Antônio Guedes 

de Brito, retornaram ao vale após a morte deste, até a pacificação empreendida por Mathias Cardoso 

que estabeleceu no rio “a era definitiva da conquista” (VASCONCELLOS, 1918, p. 13).  

O próprio Vasconcellos mostra que prevalecia a precariedade da colonização e a 

insegurança da conquista , pois as riquezas das minas e o fato de o São Francisco ser um dos 19

principais caminhos para a Bahia e fornecedor de gêneros para abastecimento da zona de 

mineração, levou a região a ser assolada pela anarquia e o filho de Mathias Cardoso, Januário, foi 

nomeado capitão-mor para pacificar a região (VASCONCELLOS, 1918, p. 25). Januário criou uma 

rede de chefes independentes, unificado por seu poderio militar, inspirado, segundo Vasconcellos, 

na organização de várias tabas indígenas autônomas, unidas pelo cacique para a guerra. Segundo 

Vasconcellos, os chefes eram seus parentes e aliados e as aldeias, de domínio privado, eram 

hereditárias. Cada aldeia tinha seu regulo: “eis a estrutura tosca, mas imposta pelas circunstâncias, 

que dos mais obscuros tempos de Minas surgiu e foi um dos phenomenos originaes da nossa 

 Márcio Roberto Alves dos Santos (2017), crítica a ideia de continuidade da ocupação portuguesa do Brasil e enfatiza 19

a descontinuidade e a existência de retrocessos do avanço da colonização.
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história” (VASCONCELLOS, 1918, p. 29). Entende-se, portanto, que a derrota militar dos 

facinorosos e a imposição da ordem colonial deu lugar a régulos de aldeia cujo poder era 

hereditário.  Todavia, logo depois a cobrança do quinto permitiu que o distrito se organizasse 

cessando o “retalhado poder dos caudilhos mais ou menos prepotentes, mas todos despoticos” 

(VASCONCELLOS, 1918, p. 56). A organização do distrito inibiu o poder dos caudilhos, segundo 

Vasconcellos? Parece que não, pois ele escreveu que “Com o desapparecimento do coronel Januario 

os potentados, que o respeitavam por chefe, tornando-se regulos autonomos, e só unidos em 

occasiões repentinas, cada qual sempre bem armado. Outros mais, com o tempo, alli se 

estabeleceram e sob o mesmo regimen de mandão independente” (VASCONCELLOS, 1918, p. 96). 

Januário parecia ser a gênese dos coronéis chefes de milícias da república. Em que medida Diogo 

de Vasconcellos, e depois dele Rêgo, procurou nos “regulos” do passado a origem do poder armado 

dos coronéis sertanejos que assolavam o norte de Minas e a Bahia?  

Sobre a presença africana, ainda ecoando Euclides da Cunha, considerado como fonte 

científica, Rêgo afirmou terem eles entrado no vale para a mineração, bem como os quilombolas 

(RÊGO, 1945, p. 169). O rio povoado pelas três raças, indígenas fugitivos, quilombolas negros e 

bandidos brancos reiterava o aspecto de autonomia conferido ao vale, dando-lhe características 

extra-legais e representando uma metáfora do Brasil-mestiço. Esse conceito de sertão extra-legal, 

quase anticolonial não está dissociado de uma historiografia que exaltava as bandeiras e seu papel 

na formação nacional, destacando sua autonomia e oposição à coroa portuguesa e às cidades 

portuárias cosmopolitas e não autênticas da costa. Imaginar um São Francisco colonial como espaço 

de bandidos, quilombolas e índios rebeldes era parte de uma memória de um sertão autêntico, anti-

luso, livre, bandeirante e voltado para a América, de costas para Portugal. Essa memória de Rêgo, 

embora fale em São Francisco de modo geral, claramente privilegia o enfoque no seu trecho médio, 

entre Minas Gerais e Bahia, pouco destaque dando ao trecho do vale que foi primeiramente 

devassado pelos colonizadores em Pernambuco e Alagoas, o trecho próximo à foz. 

Ainda na memória do São Francisco, Rêgo tratou do papel econômico do mesmo, 

reforçando seu aspecto autônomo. Ele chamou o Rio de “boulevard da hinterlândia brasileira, 

centro do comércio e da dispersão dos povos” (RÊGO, 1945, p. 237), próximo a Teodoro Sampaio 

que lhe atribuiu o “papel de condensador e distribuidor das correntes povoadoras da nossa terra” 

(2002, p. 52). Esse comércio percebia-se independente do litoral pelo destaque do sal e dos tecidos 

que circulavam no interior (RÊGO, 1945, p. 240). A descrição de um vale histórico autônomo ia ao 

encontro dos discursos que circulavam na década de 1930 a respeito do desenvolvimento de um 

mercado interno em detrimento da prioridade até então dada à agroexportação. Não à toa, Rêgo 
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tratou de sugerir o incremento da rede viária do planalto, o que ao mesmo tempo romperia o 

isolamento, integraria o território e nacionalizaria o mercado interno. 

É com base nessa memória que Rêgo atribuiu identidades aos vários sertanejos do vale, 

como vaqueiros, remeiros, garimpeiros, geralistas, arrieiros, numa lógica em que o espaço histórico 

moldava o homem e produzia tipos característicos. O isolamento não era idealizado por Rêgo. 

Segundo ele no sertão não havia diversão, o reisado caía em desuso e havia apenas bailes como 

descantes e desafios, embora o cinema chegasse às cidades do vale (RÊGO, 1945, p. 189-191). A 

política seria semifeudal e os ribeirinhos não possuíam sentimento de baianidade e se identificavam 

com o sertão e com os municípios . Aqui se nota que o São Francisco de Rêgo é seu trecho baiano, 20

especialmente na margem direita, regiões da Chapada Velha e Serra do Assuruá que fazem parte do 

vale do São Francisco, que trai a ênfase dada a esse espaço devido à experiência do autor em 

estudos geológicos na região. Não interessava a ele, preocupado com o Rio da hinterlândia, isolado 

da costa, o trecho baixo do Rio no qual mar e sertão se uniam. 

 A narração de Rêgo se encerra com sugestões práticas, o que revela que o cientista não 

estava apenas buscando conhecer um objeto, mas instrumentalizava o conhecimento para 

transformá-lo, como notaram Marcos Chor Maio e Nemuel da Silva Oliveira (2012, 2013) sobre o 

sociólogo estadunidense Donald Pierson em seu trabalho sobre o vale do São Francisco em 

consonância com os positivistas que enxergavam a ciência não como um fim em si, mas como um 

meio para a reforma social (KROPF, 1994, p. 217). Ele sugeriu açudagem do Rio Verde no 

município de Xique-Xique-BA, a modernização da agricultura, ainda feita por processos 

“primitivos” com o uso basicamente de enxadas, bem como a importância das estradas, que 

funcionavam como ramais, se conectando aos rios navegáveis. Rêgo destacou o papel de conexão 

da sociedade do litoral e do interior feita pelos comerciantes (RÊGO, 1945, p. 212-220). 

A conclusão retomou o tema da raça e da unidade, bem no espírito nacionalista da 

época. Segundo ele, a unidade brasileira derivou do Planalto e a pecuária que se desenvolveu nele. 

O planalto não recebeu contribuição demográfica significativa, o que gerou o caboclo, a raça do 

planalto (RÊGO, 1945, p. 237). Embora tenha destacado o São Francisco, foi ao planalto que ele 

atribuiu o papel da unidade nacional. O Rio seria parte de uma unidade maior, o Planalto, onde 

estaria o cerne da nacionalidade. Há uma diferença em relação à ambiguidade de Cardoso, pois nele 

o Rio é ao mesmo tempo natureza e caminho social, enquanto o planalto de Rêgo, topografia sem 

 Esse tema se tornou mais célebre graças à insistência feita por Wilson Lins, citando Rêgo, segundo o qual os 20

“bahianos do São Francisco são muito pouco bahianos, o mesmo acontecendo com os pernambucanos, mineiros, 
sergipanos e alagoanos das margens do grande rio, tão afastados das capitais dos seus respectivos Estados, que 
terminam esquecidos” (1952, p. 110).
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demografia, é um fator de determinismo geográfico. Em outro momento Rêgo afirmou que a raça 

do futuro não seria o caboclo, pois o interior continuava a receber contribuições demográficas 

(RÊGO, 1945, p. 237). 

Essa particularidade é uma das razões pela qual Rêgo não prosperou como referência 

nos debates posteriores sobre o aproveitamento econômico do São Francisco, embora suas 

sugestões tivessem base em pesquisa científica atualizada. Evidente que a outra razão é que quando 

o capítulo de Rêgo foi publicado em livro um estudo muito mais atualizado do ponto de vista de 

dados estatísticos, análise e estudo de campo havia sido publicado, com uma vantagem extra de 

seguir a nova tendência da geografia regional estadunidense voltada ao planejamento econômico 

(ZARUR, 1946). Mas em Rêgo a unidade nacional se apoiava no planalto, não sendo, portanto, 

possível justificar uma intervenção no São Francisco com base nesse seu papel. É notável que para 

isso ele se apoiou num historiador caro aos defensores do rio da unidade, Capistrano de Abreu, mas 

sua leitura dele é que o São Francisco era apenas parte de uma rede fluvial de bacias que 

conectavam sul e norte, litoral e planalto.  

O livro de Rêgo estava em acordo com os discursos da época que davam destaque ao 

interior do Brasil e à defesa da importância do mercado interno, coerente com um sertão autônomo, 

bem como com o discurso bandeirantista, ideologia oficial do Estado Novo na Marcha para Oeste 

(DUTRA E SILVA, 2017; LENHARO, 1986). Os pontos em comum com Vicente Licínio Cardoso, 

antes de Rêgo, e com Geraldo Rocha, posteriormente, são muitos, mas há diferenças de ênfases e no 

tocante à ideia de unidade nacional, bastante diferentes, em que pese a busca de todos por fatores 

históricos-geográficos como base do território brasileiro. Rêgo diluiu o Rio São Francisco na 

hinterlândia e não distinguiu o vale como eixo da nacionalidade. Como Orlando Carvalho, Rêgo 

entendia que a hinterlândia ou o planalto, termos intercambiáveis que poderiam ser usados como 

sinônimos de sertões ou interiores, eram o espaço da autonomia, da diferença em relação à costa 

atlântica cosmopolita e europeia-africana, guardavam a autenticidade nacional, a identidade pátria, 

similar ao que Nicolau Sevcenko (2003) notou em sua análise de Euclides da Cunha. Mas para 

Rêgo o São Francisco foi o grande caminho do sertão, enquanto para Carvalho foi a via da unidade 

nacional. A diferença é significativa. Um colocava o Rio como espaço da unidade e outro enxergava 

a unidade no planalto. As sugestões práticas de Rêgo para o São Francisco eram, todavia, de 

pequena monta, muito localizadas, como a açudagem do Rio Verde, em Xique-Xique-BA, ou 

demasiado genéricas, como a modernização técnica da agricultura ou o incremento dos meios de 

transporte na hinterlândia. Aqueles que enfatizavam o tema do Rio da unidade, por sua vez, queriam 

chamar atenção para o vale, fosse como destino turístico, caso de Orlando Carvalho, fosse como 
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espaço para vultosos investimentos em transportes fluviais, como Cardoso, ou em barragens e 

hidrelétricas, caso de Geraldo Rocha. 

Outro escritor que enquadrou o problema do Rio São Francisco com a questão do Brasil 

central foi o engenheiro de telégrafos Agenor Miranda em seu livro O Rio São Francisco como base 

do desenvolvimento do nosso vasto interior. O livro, cuja primeira edição pela Brasiliana de 1936 e 

uma segunda edição ilustrada de 1941, se concentra em duas ideias. A primeira era que o Rio São 

Francisco constituía a fronteira da civilização brasileira no interior, limite das regiões despovoadas 

do norte e do oeste. A segunda é que a saída para a decadência da agropecuária do São Francisco 

estava na eletrificação da economia para industrialização das matérias-primas. De acordo com 

Miranda não havia muito em que inovar na agropecuária do vale que datava de dois séculos, sendo 

portanto, necessário beneficiar a produção local e agregar valor à ela. 

O livro de Miranda é uma verdadeira bricolagem. Por um lado, citou extensas páginas 

de relatórios técnicos e relatos de viagem de engenheiros que passaram pelo oeste baiano, à margem 

esquerda do São Francisco, no sul do Piauí, norte de Goiás e sul do Maranhão . Às vezes os 21

recortes são de textos do próprio autor, artigos do jornal, cartografias das estradas de telégrafos que 

fez no seu período de trabalho na região, entre 1906 e 1930. Por essas características o livro tem um 

aspecto pessoal com rememorações de viagens a cavalo, narrativas de lendas misturadas com 

hipóteses de geologia, sugestões de aproveitamento econômico. Apesar de ser sobre o São 

Francisco, boa parte do livro tratou de outros lugares, como o Jalapão e o sul do Piauí, tema aliás de 

outra publicação de Miranda, Estudos Piauienses, segundo ele, resultado de intenso estudo e 

convivência com flagelados nas obras de construção dos telégrafos do Estado entre 1915 e 1919. 

Ele foi engenheiro-chefe do distrito telegráfico do Piauí entre 1914 e 1920 (MIRANDA, 1938), 

portanto seu trabalho no São Francisco, nos oito anos que esteve na região segundo ele, foi entre 

1920 e 1930 (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 30).  

O arcabouço ideológico de Agenor Miranda foi um nacionalismo de viés euclidiano. 

Miranda foi a personificação do bandeirante intelectual de Euclides da Cunha com um traço de 

Rondon, pois passou, como ambos, boa parte de sua carreira entre trabalhadores abrindo picadas 

para instalar uma das maravilhas da civilização técnica, fios telegráficos, ao mesmo tempo em que 

desenhava cartas, coletava lendas e projetava um meio técnico-científico para o vale. Como 

Euclides, diferenciou a civilização de empréstimo do litoral da fronteira civilizada do interior, o São 

 A título de curiosidade, a área estudada por Miranda coincide em linhas gerais com a que hoje tem sido conhecida 21

como MATOPIBA, criada pelo decreto n. 8.447 de seis de maio de 2015 da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, revogado pelo decreto n. 10.473 de 2020.
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Francisco, do qual se mirava a imensa porção supostamente deserta do país. Em perspectiva, ao 

contrário do seu colega que escreveu Os Sertões que encontrou um espaço e um homem que 

distavam do litoral cerca de três séculos, Miranda falou de progressos recentes no interior do Brasil 

a exemplo de ferrovias, frotas fluviais a vapor, fábricas, sertanejos desejosos de ganhar dinheiro e, 

claro, estações de telégrafo. Os sertanejos, na visão de Miranda, seriam homens inteligentes, ativos 

e só emigravam porque tinham sede de progresso e não conseguiam matá-la em seus sertões. 

Miranda criticou a ideia de o Brasil ser um imenso hospital ou um país de analfabetos, imagem que 

o “tempo se incubiu de desmentir” (MIRANDA, 1941, p. 25). Apresentando dados de imigração de 

São Paulo mostrou que apenas os alemães eram mais alfabetizados que os brasileiros que entravam 

no Estado, superando em alfabetização os espanhóis, italianos, portugueses e japoneses. No livro, o 

sertanejo apareceu como ativo, industrioso, mas ao contrário de autores nacionalistas que exaltavam 

positivamente o sertanejo, Miranda não o fez em termos racializantes, como Rocha ou Rêgo. 

Miranda também não entrou em aspectos detalhados da discussão da mestiçagem, mais uma 

diferença em relação a Euclides, se aproximando de Vicente Licínio Cardoso. Em apenas um 

momento tratou da questão indígena, mas apenas para deduzir, a partir de fontes históricas do sul do 

Piauí e do oeste baiano que os povos indígenas do Jalapão eram Akroás. 

Não sendo doentes, o que afetava os sertanejos de Miranda era a pobreza, fosse pelo 

isolamento quando viviam incrustrados no deserto dos gerais e não podiam pagar fretes caros para 

comercializar seus produtos com as fronteiras civilizadas, fosse porque aí onde o progresso chegava 

a economia pecuária e agrícola entrava em decadência. Em suas palavras “sob a base da pecuária ou 

da agricultura, nada se poderá tentar como meio seguro de desenvolvimento de tão vastos 

territórios”. Terras que foram conquistadas 200 anos antes em guerras com índios encontravam-se 

abandonadas. Cidades, vilas e povoações estavam em decadência no sul do Piauí e no trecho baiano 

entre Remanso e Carinhanha. A agricultura e a pecuária entraram em crise e a “natureza em 

duzentos anos já fez tudo o que poderia fazer”. Era preciso, afirmou Miranda, “interver com meios 

novos de ação” (MIRANDA, 1941, p. 131).  

A ideia de decadência econômica da região de Miranda foi um discurso que circulou 

entre outros intelectuais. Como evidências apresentaram o estudo precário do sistema de 

transportes, o intenso êxodo rural,  um suposto primitivismo da técnica usada na agropecuária e na 

pesca e a miséria dos habitantes do meio rural. Miranda destacava ao mesmo tempo, uma 

decadência nas atividades produtivas e o avanço do progresso nas comunicações e transportes, 

embora estes fossem insuficientes. Houve progresso político e civilizatório com a diminuição das 
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lutas políticas, segundo Miranda. Quando tratou do passado, a memória da região era a história de 

conquista colonial sobre os indígenas para os privar de terra, vida e  liberdade.  

A decadência foi um conceito amplamente aplicado à história. Segundo Le Goff (2013), 

a ideia de decadência foi amplamente usada, mas nem sempre ocupa o mesmo lugar e se opõe às 

mesmas palavras e pode ser sinônimo de declínio, envelhecimento, morte, corrupção, no sentido 

linear, ou de outono, inverno, no sentido circular, cíclico (LE GOFF, 2013, p. 344). Quando usado 

no sentido de decadência econômica, geralmente se relaciona com declínio da agricultura e da 

manufatura ou aumento dos preços (LE GOFF, 2013, p. 373), mas em Miranda, aparentemente ela 

remete ao empobrecimento e ao esvaziamento demográfico, sendo o oposto de um desejado 

progresso. Le Goff destacou que a ideia de decadência tem sido criticada na historiografia 

contemporânea por suas implicações morais e religiosas e pela sua praticamente infinita capacidade 

de manipulação para fins ideológicos (LE GOFF, 2013, p. 378). Outro problema, para além do 

subjetivismo ético-religioso seria seu caráter metafórico abusivo. A metáfora de declínio, 

envelhecimento e morte pode ser uma biologização da história. Para autor a noção de decadência foi 

substituída pela de crise, mais adequada para a realidade histórica e historiadores econômicos e 

demográficos conseguem elementos quantitativos para fundamentarem ideia de declínio (LE GOFF, 

2013, p. 379).  

Miranda narrou as invasões coloniais no século XVII, segundo ele foi Garcia d’Ávila e 

a Casa da Torre quem estabeleceram “fundamentos do desenvolvimento pastoril do grande sertão 

que descobriram” no médio São Francisco e sul do Piauí. Especificamente sobre o sul piauiense, 

Miranda acredita que ele foi ocupado, após escravização e extermínio dos indígenas, por fazendas 

pecuaristas de Domingos Afonso Mafrense ou Sertão, em 1674, que era “gente dos Garcia 

d’Ávila" (MIRANDA, 1941, p. 130). Duzentos anos depois, as terras conquistadas estavam 

abandonadas e a pecuária, como visto acima, decadente. A memória construída por Miranda era de 

conquistas que se tornaram inúteis devido à ausência de atualização técnica. Para despertar o 

potencial do São Francisco e retirá-lo do torpor, Miranda sugeriu a eletrificação da sua economia. 

No projeto de Miranda a energia das quedas d’água seria utilizada para irrigar as 

culturas já existentes e industrializar as matérias-primas locais, especialmente algodão, caroá, 

couros, cobre e calcário, para produção de linhas, tecidos, cordas, fibras, cimento, entre outros 

produtos. Miranda também sugeriu um projeto educativo de barco-escola itinerante para ensinar 

técnicas modernas de aproveitamento de carne e óleo dos peixes das lagoas, ipueiras e do Rio aos 

pescadores e ribeirinhos, inteligentes o suficiente para fazerem bom proveito deste saber técnico-

científico se o recebessem. Miranda também destacou que o capital privado poderia aproveitar a 
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piscosidade do vale, não necessitando aguardar a iniciativa do Estado. Inserindo a piscicultura em 

um dos grandes debates do período, a da substituição de importações, o engenheiro destacou que 

num rio extremamente piscoso como era o São Francisco, os vapores de passageiros serviam 

bacalhau, um dos itens mais caros de importação do país. 

Além da eletrificação e da modernização técnica da piscicultura, Miranda sugeriu como 

projetos de integração do interior à civilização brasileira a mudança da capital da república para o 

planalto central, a execução de planos ferroviários ainda não concluídos como as estradas Juazeiro-

BA/Terezina-PI, Pirapora-MG/Bragança-PA, unir a Central do Brasil às redes de Goiás e de Cuiabá, 

construir o trecho Coroatá MA/Barra do Corda MA/Carolina MA e unir a Central do Brasil ao São 

Francisco. Essa integração ferroviária federal se conectaria à extensa rede de navegação fluvial do 

São Francisco, Parnaíba e Tocantins. Ainda se realizaria um plano rodoviário ligando Santa Rita-BA 

a Filomena-PI e Vitória-MA ao Rio Tocantins. Miranda também sugeria um plano de navegação 

aérea (MIRANDA, 1941, p. 18-19). Segundo ele, esse plano complementaria um projeto de Feijó, 

regente do império, que consistia em colonizar o interior tendo como base o São Francisco, a 

agricultura irrigada, a instalação de instituições de ensino e pesquisa, como escolas profissionais, 

fazendas modelos e campos de sementeiras (MIRANDA, 1941, p. 22). 

Em resumo, o projeto de Miranda não inovou em termos de uso público da memória e 

demonstra que circularam na época discursos que se limitavam a produzir uma memória da 

conquista que pouco trazia de papel especial ao São Francisco no passado da nação, não atribuía aos 

habitantes uma identidade narrativa e se limitava a opor o presente de decadência e anacronismo 

técnico ao potencial que, devidamente aproveitado, levaria a um futuro de desenvolvimento. Uma 

nota adicional não poderia deixar de ser feita: Miranda usou o termo progresso, no sentido de 

avanços técnicos, mas seu projeto se orientou para o “desenvolvimento do nosso vasto interior”. 

Souza Bandeira (1925) também usou o conceito de desenvolvimento em seu relatório de 1918. No 

início do século XX, os termos progresso e civilização, progresso e democracia, progresso e 

liberdade se consolidam, mas sofreram duros golpes a partir da crise de 1929 (LE GOFF, 2013, p. 

247). Depois da Segunda Guerra Mundial os economistas passaram a distinguir progresso de 

crescimento e desenvolvimento (LE GOFF, 2013, . 251), e  uso do conceito de desarrollo mudou 

bastante a partir dos anos 1940 (ESCOBAR, 2007, p. 64). Desenvolvimento, para Miranda, era 

sinônimo de civilização e progresso, ainda. 

Embora tenha dado o nome do rio ao título do livro Miranda não enxergava nele algo 

especial em relação a outros vales, tão pouco havia algo autêntico nos seus moradores. O São 

Francisco, como o Jalapão, o norte de Goiás e o sul do Piauí era um sertão genérico, uma geografia 
119



sem significado especial para o passado e para a identidade nacional. A nação até poderia ser 

definida pelos sertões, mas não por nenhum deles em particular. A justificativa para um projeto que 

abrangia o “vasto interior” se limitava ao desenvolvimento do país. O São Francisco era parte de 

um grande projeto de transportes maior para o centro, norte e nordeste do país, e calhava de ser o 

limite da civilização que mirava o deserto. Sem merecer projetos especiais, não carecia aquele Rio 

ter uma memória própria ou um lugar especial na história da nação. O fato de nem Rêgo, nem 

Miranda destacarem o Rio como parte especial do planalto, fundamental para a unidade, demonstra 

que o São Francisco era visto como espaço de resolução dos problemas do interior, mas apenas a 

parte mais visível, a fronteira da civilização frente ao deserto no último ou um recorte de uma ampla 

hinterlândia no primeiro. Isso atesta que em meados dos anos 1930 o São Francisco não era o Rio 

da unidade nacional para todos e foi preciso correr alguma tinta em propaganda, repetição e escrita 

para uso do epíteto se consolidar. Do mesmo modo que o Rio da unidade expressava uma 

identidade narrativa própria e uma memória específica, a dissolução do Rio numa hinterlândia mais 

vasta dissolvia seus tipos, seu papel e sua memória como sertanejos. 

Os historiadores do Rio sem história 
Os intelectuais, ao tratarem dos problemas nacionais, recorreram à geografia, geologia, 

botânica, etnografia, infraestrutura de transportes e economia regional e buscaram auxílio na 

história para pensarem projetos de ações públicas no Rio São Francisco. Alguns deles, como o 

professor, clérigo e político Luis Medeiros Neto, o militar e escritor Cavalcanti Proença, o jornalista 

Carlos Lacerda e o jornalista e professor Orlando Carvalho, que se aprofundaram na história ao 

mesmo tempo em que discutiam problemas de comunicação, produção e demografia, e  sugeriram 

projetos.  A memória era um recurso de conhecimento e justificativa de projetos para a nação. Ao 

mesmo tempo quando se aprofundava na mesma era possível ver insights para o futuro. Pensar 

projetos implicava em definir o passado. Imaginar o amanhã passava não só por conhecer o ontem, 

mas também produzir um que fosse coerente tanto com o projeto quanto com o arquivo existente, os 

autores consagrados e as fontes. Apenas um dos trabalhos pretendia ser uma história do Rio, mas 

outros, em reportagens ou ensaios, terminavam por remeter à memórias sobre o Rio. Enquanto os 

engenheiros apresentados anteriormente, Rêgo e Miranda, entendiam que o São Francisco era parte 

de um espaço maior, o planalto ou a hinterlândia, os intelectuais analisados nesta seção entendiam 

que ele possuía uma identidade especial, sendo um espaço autêntico da nacionalidade e central na 

história pátria. Daí a necessidade de maior aprofundamento nos meandros de uma memória do Rio 

que eram simultaneamente memória regional e nacional. 
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O livro de Orlando Carvalho já realizou no título uma interpretação e inovação do 

epíteto criado por Vicente Licínio Cardoso: O Rio da unidade nacional. Ele recuperava a expressão 

usada pelo também mineiro Noraldino Lima (1925), o que pode indicar que ela era amplamente 

usada em Minas Gerais, a ponto de Carvalho não se preocupar em “demonstrar” a tese implícita no 

título de sua reportagem, talvez por considerá-la um lugar-comum muito bem estabelecido. Ambas 

as obras saíram na mesma coleção, a Brasiliana, pela Companhia Editora Nacional, empresa que 

possuía grande capacidade de distribuição no mercado editorial. Carvalho disse que se propôs, ao 

sair de Belo Horizonte e ir para Pirapora, com uma câmera fotográfica na mão, produzir uma 

reportagem útil ao geógrafo que respondesse à pergunta: como viviam as populações ribeirinhas em 

1936? Tratando de economia, culinária, narrando lendas dos habitantes do São Francisco, o livro é 

um relato de viagem que pintou o espaço como pitoresco e buscou por explicações históricas para o 

isolamento regional e para a política municipal violenta das barrancas. Assim, tanto a memória 

quanto a identidade atribuída aos barranqueiros eram marcadas pela autonomia, isolamento, 

arcaísmo, constituindo o São Francisco um espaço anacrônico no qual o passado persistia, vitrine de 

um país folclórico. 

O que marcava esse espaço de formação da unidade nacional era o “isolamento 

geographico do planalto, a invasão do gado e a indisciplina que são”, segundo Carvalho, os 

“factores da especialização pastoril do S. Francisco” (CARVALHO, 1937, p. 24). Como outros que 

buscavam no Rio tanto um tipo nacional intacto, apartado em relação ao litoral cosmopolita, quanto 

um espaço de comunicação interna entre norte e sul do país que se formava, Carvalho usou as 

contradições entre autonomia e interdependência, isolamento e integração. Assim, na memória de 

Orlando Carvalho sobre o Rio, os paulistas ocuparam o vale e o sul do Piauí com gado antes das 

descobertas de ouro, enquanto os comerciantes mineiros pagavam impostos na alfândega de 

Cachoeira-BA e enviavam seus filhos para serem educados em escolas da Bahia, quando o bispo de 

Pernambuco viajava em missão ao Paracatu. O São Francisco foi o “coordenador de forças de 

unificação” no período colonial com pecuária e minas (CARVALHO, 1937, p. 35). Ao mesmo 

tempo, Carvalho escreveu que fazendeiros eram mais ou menos independentes e que a pecuária 

condicionava uma baixa demografia, uma economia de auto-abastecimento e de isolamento no 

sertão. 

O leitor de Carvalho tem a impressão de que vivia-se, no tempo da viagem, a 

modernidade tocando uma civilização arcaica. Numa passagem o autor afirmou que “apesar dos 

vapores, dos telégrafos e dos aeroplanos, sente o observador a marca da ‘edade do couro’” 

(CARVALHO, 1937, p. 63). Em outras passagens, a impressão é que Carvalho selecionava aquilo 
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que não fosse um objeto associado à civilização capitalista e lhe conferia um sentido de cultura 

material sertaneja autêntica e nacional, como num trecho no qual ele fala em tom de lamento: “com 

pezar eu vi toneladas de caldeirões e panellas de ferro sabaraense enchendo os porões e matando 

irremediavelmente a ceramica ribeirinha tão original” (CARVALHO, 1937, p. 70). O fato de ser 

possível que as mesmas comunidades produzissem cerâmica para o mercado regional e matérias-

primas como pó de carnaúba, mamona, algodão, banha de toucinho, minerais e metais preciosos ou 

borracha de maniçoba para o mercado mundial não alterava a imagem do isolamento. 

Uma das principais referências de Carvalho parece ser Vicente Licínio Cardoso, do qual 

cita a ideia de que o São Francisco era um rio sem história. Como Cardoso, Carvalho destacou a 

importância dos condicionamentos geográficos para a história. Disse ser o São Francisco a “unica 

estrada desimpedida do interior” e que a “funcção nacional do S. Francisco” foi permitir a 

penetração no interior quando densas florestas dificultavam-na (CARVALHO, 1937, p. 9-10). 

Diferente de Cardoso, Carvalho acrescentou outros elementos naturais, as montanhas e as florestas. 

Estas separavam o litoral do planalto interior. Isso explicaria dois desdobramentos históricos, o 

primeiro, o fato de o “único recurso é o rio e a direção das aguas determina o caminho da 

civilização” (CARVALHO, 1937, p. 12). O segundo era a vida pastoril que se desenvolveu, 

favorecida pelas montanhas. Isso depois de realizar algumas inferências sobre o papel da montanha 

americana como fonte de civilização nos Andes (CARVALHO, 1937, p. 15), mas, dada a ausência 

de animais como a lhama no Brasil, o mesmo não ocorreu, pelo menos até a chegada dos europeus 

com o gado. Segundo Carvalho, a natureza também condicionou um paradoxo histórico brasileiro: 

“a agricultura é nomade, emquanto as zonas de pastoreio são permanentes” (CARVALHO, 1937, p. 

18). 

Embora não a cite, Carvalho se aproxima bastante da ideia de Cardoso de “força da 

terra”. Segundo Carvalho, na América o espaço tinha “ampliação desmensurada”, sendo a “unica 

força distribuidora da atividade modificadora do homem” (CARVALHO, 1937, p. 21). Isso teria 

condicionado, na visão de Carvalho, cidades móveis. A geografia das estradas fez com que os 

pousos regulares virassem cidades no semiárido onde a água obrigava as paradas nos tempos de 

estio (CARVALHO, 1937, p. 27). Elson Rabelo, analisando o livro de Carvalho, escreveu que o 

mesmo usou discurso de civilização/caminho próximo ao uso feito por Sérgio Buarque de Holanda. 

O professor mineiro, conforme Rabelo, também se aproximou do geógrafo determinista André 

Siegfried, segundo o qual a América se distinguia pela mobilidade, à qual Carvalho acrescentou que 

o São Francisco exerceu papel de fixação populacional (RABELO, 2016, p. 73-74). 
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 As considerações sobre o espaço em Carvalho se desdobram na determinação dos tipos 

humanos que o habitam sendo o São Francisco o espaço rústico devido à contraditória coordenação 

que ele cumpria de comunicação no isolamento. Generoso na quantidade da adjetivação e 

tipificação, a forma de qualificar revelava uma tentação do exótico, a folclorização do outro e a 

visão colonialista do professor para com seus patrícios camponeses. É significativo em uma parte da 

narrativa na qual Carvalho, de câmera na mão, ao lado do letão Gederts Ramens, geógrafo, 

professor da Universidade de Riga, saiu em busca de “cavalleiros, mulheres carregadoras de lenha, 

vaqueiros, pescadores das lagoas e pondo-os com certo espetaculo defronte de nossas objetivas” 

(CARVALHO, 1937, p. 51).  

Ramans, europeu, mesmo que do leste, era o típico geografo viajante orientalista que 

após viajar o Oriente Médio e norte da África continuou a exploração até a América do Sul e em 

poucos dias após chegar ao Rio de Janeiro já estava num vapor em Pirapora com uma parafernalha 

fotográfica e nenhum conhecimento do idioma. Carvalho (1937, p. 50), falando algum alemão, e 

seu amigo José de Mello Santos falando algum inglês, se perfilaram ao lado do explorador. Os 

sertanejos eram os outros, tipificados por suas lentes modernas, de preferência em seus contextos da 

idade do couro . 22

Da grande quantidade de livros escritos sobre o São Francisco, poucos escritores 

folclorizaram tanto os habitantes daquele espaço quanto Carvalho. Em sua narrativa estavam as 

carrancas nas barcas, os remeiros “despreocupados, bohemios e ignorantes” (1937, p. 88), as 

“casinholas dos moradores ribeirinhos, empoleirados nos barrancos pittorescos em Minas e 

rodeados de plantações de vazantes no territorio da Bahia” (CARVALHO, 1937, p. 90). Os 

barranqueiros eram de um “atrazo espantoso, falando uma lingua deliciosa de erros e 

principalmente de anachronismos” (CARVALHO, 1937, p. 90) moravam “miseravelmente em casa 

de pau a pique, em companhia de barbeiros”. Possuindo “preguiça espantosa, esta gente só encontra 

prazer no balançar da sua rede que deixa somente obrigada pela fome, a procurar algum alimento 

com a venda de um pouco de peixe ou de caça” (CARVALHO, 1937, p. 92). Carvalho narrou o 

encontro com um barranqueiro, “Miseravel, semi-nu, abrigado em uma casa meio comida pela 

agua, através de cujas paredes a gente percebia um arreio dependurado, nacos de carne de bode, 

duas esteiras e um tripé” (CARVALHO, 1937, p. 97).  

A policultura de vazante foi descrita por Carvalho com um certo detalhe. Tratou das 

produções para autoabastecimento consistindo de mandioca, milho, feijão, e das culturas comerciais 

 Sobre fotografia, audio-visual, imagem e tipificação do sertanejo do São Francisco, ver Elson de Assis Rabelo (2014) 22

e Eudes Marciel Guimarães (2019).
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de mamona, algodão e cana-de-açúcar. Carvalho também detalhou as técnicas de pesca usadas pelos 

ribeirinhos do São Francisco que iam do anzol a rede de arrastão, da arribada até a groseira, na qual 

uma cabaça com anzol “pescava” o peixe para o pescador que podia dormir. Carvalho também 

narrou causos ouvidos dos camponeses sobre caboclos d’água, Iaras e outros, o que acentuou o 

aspecto folclórico dos habitantes do Rio. O artesanato, os cantadores de improviso, as crendices, a 

economia, tudo era enquadrado por Carvalho numa moldura que ressaltava uma espécie de 

anacronismo que aquela sociedade rústica poderia fornecer como espetáculo para o leitor educado 

do livro de Carvalho. 

A conclusão de Carvalho é bastante interessante, pois os inconvenientes de trens e 

vapores desconfortáveis eram compensados pelas paisagens deslumbrantes e pelos tipos pitorescos, 

pela culinária exótica e souvenires de um artesanato rústico, pela “poesia inesquecível” dos 

cantadores cegos daquele pedaço arcaico do Brasil. Talvez o Rio da unidade nacional pudesse ser 

inserido em um conjunto de relatos de viagem da época que estimulava o turismo no interior do 

Brasil, caso de outros autores . Viajantes cultos brasileiros, impedidos de viajar à Europa pelas 23

hostilidades crescentes na segunda metade da década de 1930, poderiam aproveitar as fronteiras 

fechadas e o nacionalismo em alta para conhecer o país, em sua versão real, profunda, sertaneja, 

arcaica, exótica. 

A memória do Rio São Francisco que apareceu na narrativa de Orlando Carvalho era 

tributária de sua ideia geral de isolamento associada com o papel de integração. Ela poderia ser 

resumida na ideia de que a civilização do São Francisco se desenvolveu apartada do litoral não só 

geograficamente, mas legalmente. Enquanto a costa era domínio lusitano, no vale se desenvolvem 

uma sociedade na qual se encontravam índios tangidos do mar pelas guerras, africanos quilombolas 

e ladrões portugueses ou brancos, sendo que estes últimos levaram a civilização às suas margens, 

conforme Carvalho. O estado de desordem seria tão grande que foi preciso o uso de expedições 

terríveis para pacificar a região e os vencedores teriam estabelecido pequenos feudos hereditários 

 Como Alvaro de las Casas, cuja obra Na labareda dos trópicos, de 1938, continha relatos de viagens no Norte e 23

Nordeste do Brasil contendo “proposta de roteiros turísticos alternativos aos mais frequentes pela região sudeste”, 
segundo Antón Corbacho Quintela (2018, p. 5-9). Para este último, o intelectual galego exilado da guerra civil 
espanhola no Brasil, las Casas, exerceu intensa atividade literária no país nos dois anos em que nele viveu entre 1937 
e 1938. Las Casas publicou sete livros no período com o objetivo de “obter reconhecimento no campo cultural 
brasileiro”. A política de turismo no Brasil tinha objetivos econômicos de atração de turistas para o país, mas também 
era uma ferramenta política. De acordo com João dos Santos Filho (2008), a política de estado de turismo começou 
com a criação em 1939 da Divisão de Turismo no Departamento de Imprensa e Propaganda responsável, segundo o 
autor, pela imagem do país no exterior visando o controle ideológico. Segundo ele, o turismo visava tanto atrair os 
turistas e obter fonte de renda, quanto obter controle social através da imagem de Vargas e do Estado Novo. Andrea 
de Albuquerque Viana (2018) entende que a preocupação com o assunto era anterior e destaca o papel ativo do 
Estado após 1930 no incremento do setor privado de aviação civil e comercial, que obteve crescimento exponencial 
após a chegada de Vargas no poder. 
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nos quais eram chefes políticos naturais a resolver as discórdias com suas milícias particulares com 

a legitimação ou conivência das autoridades centrais, incapazes de oferecem alternativa de ordem 

aos potentados. A inspiração de Carvalho em Diogo de Vasconcellos (1918) é evidente. 

Esse isolamento em relação à costa abarcava todas as áreas, desde a política à economia, 

passando à língua e à cultura, tratadas como folclore. Mas se esse isolamento de Pirapora em 

relação ao Rio de Janeiro era suficiente para tanta distinção, não se dava o mesmo entre o 

barranqueiro de Minas e o da Bahia, ou entre esses e os sertanejos das caatingas de Pernambuco ou 

de Alagoas ou os geraizeiros de Goiás, Paracatu ou do vale do Corrente. Não havia diferenciação 

interna, camponeses do interior eram parte de um sertão nacional e indiferenciado. Não fica claro se 

eles eram isolados entre si ou se havia algum tipo de comunicação entre sul e norte através do Rio. 

Afinal, em um momento Carvalho afirmou que os habitantes do vale eram “massa de gente 

pauperrima, isolada demais entre si para sanear a margem das febres, vivendo em um padrão de 

vida deficitario e subordinada ao transporte irregular oferecido por um rio de regimen complexo e 

extremamente variado; que lhe empobrece as culturas” (CARVALHO, 1937, p. 42). Segundo 

Carvalho os fazendeiros eram mais ou menos independentes (CARVALHO, 1937, p. 62). Por outro 

lado afirmou que havia intenso comércio entre Minas e Bahia no período colonial pela “unica 

estrada desimpedida” (CARVALHO, 1937, p. 9), citando Diogo Vasconcellos. Como em outros 

autores, temos o rio da unidade no passado colonial, por um lado, e o rio do isolamento e do 

abandono, parado no arcaísmo, por outro.  

Em termos de projeto, Carvalho avançou em relação a Vicente Licínio Cardoso e 

introduziu o elemento da eletricidade, destacando também a força eólica. Ele diagnosticou que no 

espaço do São Francisco havia uma agricultura primitiva feita por um barranqueiro ignorante em 

um espaço dominado por uma demografia vazia devido à pecuária. A solução viria de uma 

agricultura científica, eletrificada com o aproveitamento das forças da natureza. Segundo ele, “O rio 

de S. Francisco pode ser aproveitado, não ha duvida, mas, por enquanto só o tem sido para artigos 

de jornal” (CARVALHO, 1937, p. 44). 

Uma obra que mescla testemunho e história do Rio São Francisco, coordenando a 

rememoração pessoal e a memória coletiva é o de Manuel Cavalcanti Proença, Ribeira do São 

Francisco de 1944, seu primeiro livro. O autor, antes de se tornar um célebre crítico literário e 

romancista, foi militar veterano das guerras civis dos anos 1920 no combate à Coluna Prestes e 

afirmou que esteve três vezes na região. Uma, na ocasião da luta contra a rebelião tenentista, 

quando foi em Barreiras para receber os 120 voluntários da pátria mobilizados pelo coronel da 

Guarda Nacional Francisco Rocha, com os quais conviveu por dois anos e meio, boa parte deles nos 
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conflitos no vale. Cerca de 17 anos depois, visitou o vale de avião parando em Petrolina-PE, Bom 

Jesus da Lapa-BA e Pirapora-MG. Segundo ele, o “S. Francisco permaneceu o mesmo: um rio 

pobre e simpatico, conservado pelo isolamento até os nossos dias” (PROENÇA, 1944, p. 5). O 

testemunho de Proença confirmava o que parte da bibliografia reiterava para o vale do São 

Francisco, de que se tratava de um espaço que as pessoas viviam numa temporalidade anacrônica, 

que devia, segundo o consenso dos escritores, ser ajustada com o tempo da modernidade.  

Além das suas próprias viagens e convivência com voluntários da pátria, Proença se 

fundamentou na bibliografia existente, que, em 1944, já era bastante ampla em relação a Orlando 

Carvalho. O militar se baseou em Luís Flores de Morais Rêgo e em Geraldo Rocha. O livro contém 

memórias pessoais, anedotas, registro de profecias populares, mas também há sínteses de narrativa 

histórica, análises do presente e projeções do futuro que reiteravam o consenso de pesquisa 

estabelecido na década: o São Francisco como espaço arcaico, anacrônico em relação ao meio 

técnico-científico a ser redimido pela “agricultura organizada e com orientação científica” 

(PROENÇA, 1944, p. 184). Como os outros narradores, havia enormes digressões para o folclore e 

o pitoresco que serviam à função central de identificar as populações do vale como rústicas, 

supersticiosas, presas aos costumes antigos, tradicionais em suma. Mas, havia uma nota pessimista 

em Proença que não compartilhou com outros do “ufanismo oratório sem consequência” 

(PROENÇA, 1944, p. 184). Segundo ele não havia solução simples (PROENÇA, 1944, p. 8). 

Um dos principais temas da narrativa de Proença foi a questão racial. A primeira vez 

que abordou o tema, afirmou que “os caracteres persistentes e dominantes nos caboclos provém, em 

parte, da fusão dos elementos indesejáveis e foragidos da sociedade civilizada com os restos da 

tribus selvagens” (PROENÇA, 1944, p. 9). Essa afirmação parece uma inferência sobre a questão 

racial a partir da caracterização que Carvalho fez dos ladrões e donos do São Francisco. Para 

Proença, o caboclo do São Francisco era o tipo geral do homem do Nordeste. Ele se aproximou 

nesse aspecto de Geraldo Rocha, que usou como sinônimos são-franciscano, sertanejo e nordestino. 

Todavia, apesar dessa coincidência, Proença criticou Geraldo Rocha por ser pouco claro sobre o que 

era a sub-raça do nordestino. Também observou que Morais Rêgo não concluiu nada do assunto por 

falta de estudos (PROENÇA, 1944, p. 129). 

Apesar de usar o conceito de raça, Proença criticou as ideias de Rocha por sua 

influência de teorias evolucionistas. As “teorias da superioridade racial de tão funesta memória”, 

segundo ele, seriam metafísica, num sentido pejorativo, quase religião, assuntos fora do âmbito da 

ciência. Felicitou que tais teorias houvessem entrado no “material histórico”, verdadeiro “assunto 

morto”, mas que “em outros arraiais elas continuam cada vez mais prestigiosas” (PROENÇA, 1944, 
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p. 129-131). Os “arraiais” a que se refere provavelmente eram Berlim e Paris sob ocupação nazista. 

Na mesma linha de sanitaristas dos anos 1920, Proença reiterou a ideia do hospital a céu aberto, um 

país doente de oplação, bócio e doença de Chagas (PROENÇA, 1944, p. 131), cuja pobreza se devia 

mais a questões históricas e sanitárias, especialmente pelo atraso, do que a determinações raciais. A 

inexistência de superioridade racial não significava que raças não existissem, mas no Brasil era 

difícil, senão impossível encontrá-las. Segundo Proença, quando olhava “cabelos crespos, quase 

pixaim, lisos e duros, ficamos aflitos, procurando descobrir traços de índio ou de negro que se 

superpõem num mestiçamento desordenado” (PROENÇA, 1944, p. 132). Destacava no que chamou 

de caboclo as características da “capacidade de trabalho e resistência física” como Agenor Miranda, 

Geraldo Rocha e Euclides da Cunha. 

Da memória que emerge da narrativa de Proença, duas ideias fortes e originais surgem. 

A primeira é a associação entre mineração e pecuária e o vínculo entre decadência econômica da 

pecuária com o declínio da mineração. A segunda é a da forte identidade regional dos barranqueiros 

são-franciscanos. 

A respeito do primeiro, Proença entendeu que havia dois vértices de ocupação do São 

Francisco. Uma colonização pela pecuária que partia no sentido norte-sul, lenta, e uma colonização 

pela mineração, rápida, pelo sul. Para Proença a colonização se completou em 1697 quando o São 

Francisco foi integralmente descoberto. Então o viajante não dormia ao relento, encontrando em 

todo o percurso hospedagem entre os vaqueiros .  24

A colonização do São Francisco ocorreu, segundo Proença, a partir de curraleiros, 

paulistas e garimpeiros que partiram em direção ao sertão para remediar sua pobreza (PROENÇA, 

1944, p. 46). Essa hipótese foi confirmada por pesquisas de arquivo posteriores, indicando a 

migração de paulistas curraleiros para o médio São Francisco ainda no século XVII em busca de 

sobrevivência (SANTOS, 2009, p. 47). Note-se que Proença não seguia Cardoso, Ribeiro e Euclides 

quando listavam como colonizadores os vaqueiros, missionários e paulistas. Ele trocou o 

missionário pelo garimpeiro e entendeu este ser diferente do paulista. 

Proença deu destaque à fazenda colonial, instituição importante da colonização que 

estruturava relações sociais desse Brasil arcaico do sertão com leis não escritas, especialmente a 

solidariedade expressa nos mutirões e na apartação do gado (PROENÇA, 1944, p. 67). Essas 

fazendas formavam uma economia complementar com a mineração e tinham o papel de abastecer as 

minas com gado, farinha de mandioca e outros produtos. Na memória de Proença, ao contrário do 

 Vaqueiro aqui está como sinônimo de administrador de fazendas, proprietários ou feitores, não necessariamente os 24

trabalhadores do campo.
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modelo das fazendas autárquicas, isoladas no deserto, temos o destaque ao mercado interno 

comunicado pelo São Francisco que unia salinas, fazendas pecuaristas e policultoras, minas de ouro 

e o mercado mundial através dos portos brasileiros. A ênfase dada ao desenvolvimento do mercado 

interno pelo governo federal, especialmente após o Estado Novo e ao início parece estar nas 

preocupações de Proença que já enxergava algo desse mercado no período colonial.  

Nesse sentido, Proença entendia que as fazendas pecuaristas seriam resquícios desse 

decadente mercado interno, cujo declínio da mineração foi um golpe do qual os pecuaristas do São 

Francisco jamais se recuperaram (PROENÇA, 1944, p. 94). Proença compartilhou essa 

interpretação da história do São Francisco pela ótica da ideia de decadência com Geraldo Rocha que 

deu ênfase à opulência material e cultural do passado do vale. Carvalho tratou do assunto, 

especialmente ao falar do tráfico de objetos de arte religiosa de valor histórico comprados em 

fazendas empobrecidas pelo tempo como se fossem quinquilharias. 

Quanto à questão da identidade, Proença foi um dos primeiros narradores do Rio a se 

preocupar em como os habitantes do vale se identificavam, quando a maioria apenas atribuía uma 

identidade narrativa aos mesmos. De acordo com o escritor, barranqueiro era “título de que se 

orgulham, porque significa conhecedor da região, identificado com ela e o rio”. O “S. Francisco 

(…) para eles é assim uma unidade maior, uma especie de pátria nacional” (PROENÇA, 1944, p. 

138). Para comprovar isso, Proença rememorou seus voluntários de Barreiras e disse que um deles, 

João Damasceno, não conhecia as cores da bandeira nacional (PROENÇA, 1944, p. 139), 

amostragem quantitativa pequena para sustentar a ausência de identidade cívica entre os 

barranqueiros. Proença se preocupou em como os moradores do sertão pensavam suas identidades, 

mas se limitou a dizer que não possuíam consciência cívica nacional. De resto, seguiu os demais 

autores do assunto e folclorizou o modo de vida dos camponeses, caracterizando sua agricultura 

baseada em “coivara e vazante” como “atraso agrícola” (PROENÇA, 1944, p. 138-140), assim 

como suas técnicas de pesca, seus livretos de cordel importados de Juazeiro do Norte-CE sua 

religião sem padres cheia de superstição e fanatismo (PROENÇA, 1944, p. 147). Ele também os 

chamou de caboclos, termo com forte conotação racial para tratar de descendentes de indígenas, 

sem se aprofundar sobre esse aspecto. Proença seguiu, portanto, a tendência geral de apresentar o 

São Francisco como um espaço marcado por uma temporalidade arcaica em flagrante anacronismo 

em relação à civilização capitalista. 

Como os demais autores, Proença opôs esse pretérito presente, a temporalidade 

decadente dos barranqueiros, com o projeto de meio técnico-científico. Ao contrário de Geraldo 

Rocha, que idealizava o papel dos latifundiários no vale e chamava as relações de trabalho de 
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“feudalismo sentimental”, o militar era crítico dessas. Segundo ele, além do baixo nível técnico, os 

barranqueiros não plantavam porque a renda paga era “extorsiva” e se transformava em pasto para 

os rebanhos dos criadores (PROENÇA, 1944, p. 140). Afirmou que os trabalhadores viviam nas 

fazendas como agregados em ranchos provisórios e sofriam com a ganância dos latifundiários 

(PROENÇA, 1944, p. 183-185). Os caboclos teriam “capacidade de trabalho e resistência física”, 

mas estes eram recursos pouco aproveitados devido a relações arcaicas de trabalho. Em oposição a 

esse presente anacrônico, Proença projetou o futuro de uma “agricultura organizada e com 

orientação científica” que criaria uma “situação de prosperidade” (PROENÇA, 1944, p. 184). Ele 

não entrou em detalhes, mas indicou duas coisas: a “vigorosa autoridade de barranqueiro” de 

Geraldo Rocha, que “conhece região como nenhum outro técnico” (PROENÇA, 1944, p. 184) e a 

Marcha para Oeste na leitura de Artur Neiva. Isso atesta que Geraldo Rocha já era, pouco após 

publicar seu livro, considerado por alguns como o grande intérprete dos problemas do 

aproveitamento econômico do São Francisco. Também indica que Proença se alinhava à propostas 

nacionalistas e intervencionistas de aproveitamento econômico do Rio São Francisco. 

O jornalista Carlos Lacerda publicou uma reportagem intitulada “O rio S. Francisco” na 

revista O Observador Econômico e Financeiro de fevereiro de 1939 (RIO S. FRANCISCO, 1939, 

p. 80). A revista imitava a Fortune estadunidense, foi criada em 1936 por Valentim Bouças. Ele era 

representante no Brasil do International Business Machines Corporation desde 1917, membro da 

diretoria técnica do Ministério da Fazenda. A direção da revista coube a Olímpio Guilherme. A 

revista tinha proximidade com o regime e chegou a receber recursos do Departamento de Imprensa 

e Propaganda do Estado Novo em 1937. Antes disso, Lacerda publicou os textos “O São Francisco: 

esse desconhecido” e “O S. Francisco e o Integralismo” nos números 3 e 4-5 da Revista Diretrizes, 

respectivamente em junho e julho-agosto de 1938 (DULLES, 1992, p. 59). Segundo o biógrafo J. 

W. F. Dulles no intervalo entre os textos da Diretrizes e do Observador, Lacerda aprimorou seus 

estudos na Biblioteca Nacional.  

A reportagem ou estudo, como preferiu chamar o autor 25 anos depois, foi baseada, 

além das pesquisas na Biblioteca Nacional, nos cadernos da viagem que Lacerda fez em 1937. 

Então, mais ou menos clandestino, atendendo pelo pseudônimo de Júlio Tavares, estava em 

campanha pela candidatura de José Américo de Almeida à presidência da República pela União 

Democrática Estudantil. Segundo o próprio, posteriormente, a candidatura de Américo era pretexto 

para viajar pelo interior fazendo propaganda anti-integralista e, em algum grau, comunista. Em 15 

de agosto de 1937, de Pirapora-MG, escreveu à então namorada Letícia, “sigo hoje pelo sertão do 

rio São Francisco para a Bahia. A viagem dura cinco dias ou seis” (LACERDA, 2014, p. 15). 
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Levaram 22 dias para alcançar Juazeiro-BA (DULLES, 1992, p. 54), devido aos encalhes do vapor, 

aproveitados para interrogar a gente da região sobre doenças, taxas de mortalidade, preços dos 

gêneros alimentícios, propriedades, preenchendo com isso seus cadernos. Ao chegar em Salvador, 

após alguns dias foi preso e enviado ao Rio de Janeiro, conseguindo, logo depois, liberdade 

condicional.  

Atuou  como jornalista em diversos veículos. Para Maria Gusmão de Mendonça foi no 

Observador que Lacerda se aproximou dos grupos de direita (MENDONÇA, 2002, p. 45). Em 

agosto de 1938 publicou um estudo sobre a proposta do governo de criar o Instituto Nacional dos 

Doces com o objetivo de evitar a superprodução no setor, risco inexistente, segundo Lacerda. O 

governo desistiu do projeto e Carlos obteve um emprego fixo no Observador. Foi nessa mesma 

revista que ele publicou um artigo sobre a história do PCB que foi usado pelo governo em uma 

exposição anticomunista. No artigo, Lacerda escreveu que o Partido Comunista perdia a influência 

sobre a classe operária devido as medidas do governo no campo da legislação trabalhista e pela 

submissão do Comitê Central às diretrizes da Internacional Comunista (DULLES, 1992, p. 62). 

Lacerda afirmou que já em 1923 o partido usou a estratégia de infiltração para atuar legalmente e 

fazer propaganda. O texto foi interpretado como uma “postura ferrenha contrária ao Partido e ao 

Movimento Comunista Internacional” (MENDONÇA, 2002, p. 46-47). A reação foi a distribuição 

de folhetos mimeografados da direção do PCB afirmando que Lacerda fora expulso por ser “agente 

fascista, trotskysta e imperialista”, além de um informante provocador responsável pelas mortes de 

militantes do partido” (DULLES, 1992, p. 63). Passou a ser rejeitado por seus antigos amigos 

comunistas que lhe viraram as costas e o chamavam de fascista (DULLES, 1992, p. 65), mas ainda 

em 1942 pediu ao tio Fernando de Lacerda, do comitê central, para ser readmitido (MENDONÇA, 

2002, p. 63). Nesse período, após romper com o Observador, trabalhou como tradutor e redator no 

IBEU e na Interamericana — uma agência de propaganda pró-Aliados e antifascista dos EUA. 

Lacerda escreveu ao amigo Mário de Andrade explicando que não vendia a alma aos ianques, mas 

que julgava essencial somar força com os americanos e ingleses para organizar democratas na 

resistência ao nazismo, inimigo comum do Brasil (DULLES, 1992, p. 68).  

Nesse período Lacerda manifestou desejo de publicar dois livros, um sobre o Rio São 

Francisco e outro sobre a colonização alemã em Santa Catarina, mas, após consulta, foi advertido 

pelo pai que as editoras exigiam o pagamento dos próprios autores (DULLES, 1992, p. 67). O 

desejo só se realizou em 1964 quando considerava que “o estudo, ou reportagem” parecia “um 

relato do século passado”, mas valia a edição pelo “valor de um testemunho” (LACERDA, 1964, p. 

xi). 
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O texto, publicado na revista em 1939 e reeditado como livro em 1964, pode ser lido 

como uma interpretação do Rio São Francisco por um militante comunista que escrevia numa 

revista legal sob a censura de uma ditadura. Lacerda também se aproveitou, além dos cadernos de 

viagens e pesquisas na Biblioteca Nacional, das notas de Orlando Carvalho, ainda inéditas, 

conforme agradecimentos do prefácio, escrito, em março de 1964 (LACERDA, 1964, p. xi). 

 Embora o livro tenha sido publicado já em 1964 optou-se pela sua inclusão aqui por 

dois motivos: trata-se de uma narrativa extensa que era uma interpretação feita por um militante 

comunista da história do São Francisco e que circulara, mesmo sob censura do Estado Novo, num 

dos periódicos de maior prestígio na capital, O observador econômico, em 1939 (O RIO S. 

FRANCISCO, 1939, p. 80). A edição de 1964, citada aqui, contém o texto tal qual publicado na 

revista, com o acréscimo de uma introdução do autor, já então um célebre político anticomunista. 

Sua leitura é bastante instrutiva para perceber o que intelectuais de distintas ideologias tinham em 

comum e quais os pontos de divergência ou consenso possuíam. A inclusão deste texto, que não 

seria realizada sob o critério de publicação do livro, justifica-se, portanto, pela data da produção e 

circulação em periódico e pela diversidade intelectual que dá ao material analisado. 

Lacerda produziu um estudo em dois momentos do Rio São Francisco, o primeiro 

ordenado pela história e o segundo pela geografia. No primeiro, trata-se de uma narrativa que 

remonta ao início da colonização até o século XIX. A seguir, passa de cidade em cidade pelo Médio 

São Francisco com considerações sobre política, economia, demografia, sinais de modernidade e, 

claro, como bom comunista, seus sindicatos e associações, quando existiam. 

A narrativa histórica começava com elementos míticos e arqueológicos, trata de animais 

da megafauna semelhantes à lhama e de lagoas míticas com cidades de ouro nas quais nascia o São 

Francisco. Lacerda tratou da descoberta da foz do Rio no Atlântico por André Gonçalves e Américo 

Vespucci, enumerou expedições ao Rio no século XVI, tratou das conquistas realizadas para 

estabelecimentos de fazendas de pecuária, das guerras ao gentio no São Francisco em 1688 e da 

zona das missões no trecho médio e baixo do vale. Segundo ele a interiorização começou com 

frades franceses e Garcia d’Ávila e já no início do século XVIII havia comércio entre Bahia e 

Minas, sendo os principais produtos o sal e o gado. Em que pese ter entrado em detalhes sobre 

episódios da história do vale, Lacerda entendeu que “Ainda não estamos em condição de encontrar 

síntese para a região sanfranciscana” (LACERDA, 1964, p. 4). Lacerda também considerava 

Vicente Licínio Cardoso como o “mais lúcido intérprete” do São Francisco (LACERDA, 1964, p. 

5). Embora tenha avançado na sistematização de dados do passado para o “rio sem história”, 

Lacerda não pretendeu produzir uma historiografia. Ele escreveu uma narrativa linear e pinçou 
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dados das crônicas coloniais e dos principais historiadores. Citou Robert Southey, João Ribeiro, 

Capistrano de Abreu, bem como naturalistas como Martius, Gardner e o cônsul britânico Burton. 

Lacerda não consultou arquivos e chegou mesmo a reiterar as ideias de dispersão de acervo já feitas 

por Euclides da Cunha e Vicente Cardoso. Ele afirmou que Juvêncio Cândido Xavier lhe mostrou 

um documento de dois de abril de 1699 no qual os “moradores do sertão do rio S. Francisco nas 

terras do mestre-de-campo Antônio Guedes de Brito” assinaram um despacho pedindo uma 

irmandade em Urubu, cuja capela de Santo Antônio fora destruída pela enchente (LACERDA, 

1964, p. 22). Para Lacerda, seu trabalho não era uma pesquisa historiográfica, mas um uso do 

passado para pensar a situação do vale, ainda que esse passado fosse pouco conhecido. 

Na ausência de síntese, Lacerda recorreu aos cronistas coloniais, viajantes. Comentou os 

historiadores e disse que Capistrano ignorara a função histórica do Rio São Francisco, enquanto 

João Ribeiro e Euclides da Cunha o colocaram em primeiro plano como unificador do país, o “cerne 

da nacionalidade” (LACERDA, 1964, p. 34-35). Lacerda incorporou a leitura de Vicente Cardoso, 

mas comentou que ele ignorou a língua e a religião como fatores de unidade e evocou a geografia 

integradora do sul e norte, do leste com o oeste (LACERDA, 1964, p. 37). 

Lacerda considerava que o Rio São Francisco estava isolado em relação à civilização 

técnica do litoral pela distância, mas também era anacrônica, um lugar de atraso em termos 

econômicos e sociais, devido à persistência do latifúndio implantado com as sesmarias 

(LACERDA, 1964, p. 42–46). Mas ele mesmo destacou, como Orlando Carvalho, a convivência no 

Rio São Francisco entre elementos arcaicos, tradicionais do vale, com modernos: a civilização do 

couro se encontrava com a do vapor. Elas conviviam na contradição usada por Lacerda do 

ribeirinho que assoviava a marcha do último carnaval carioca antes de contar, seriamente, uma 

história do minhocão. Enquanto Miranda, Rêgo, Carvalho vinculavam o anacronismo do São 

Francisco à técnica arcaica usada, Lacerda o vinculava à questão fundiária. Segundo ele a sesmaria, 

no período colonial, causou o latifúndio, devido ao abuso da instituição. As consequências seriam o 

feudalismo na política municipal, a destruição florestal, a decadência econômica e a emigração. 

Embora diga não existir síntese na história do São Francisco, Lacerda reinterpretou teses e 

fragmentos de história, organizada pelo conceito de latifúndio. Ao que tudo indica, ao escrever “O 

rio S. Francisco” Lacerda pouco estava relacionando seu texto às políticas do PCB ou da IC, que 

vacilavam na década de 1930 entre frente única, frente popular, antifascismo e pacto de não-
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agressão . Por outro lado, fazia parte da sua leitura de história do Rio São Francisco a centralidade 25

do tema do latifúndio e dos restos feudais, próximo da concepção do PCB e da IC de revolução 

nacional-democrática que seria anti-feudal e anti-imperialista. O estudo de Lacerda não era um 

escrito de circunstância do partido sobre o interior do país.  Trata-se de um ensaio de interpretação 

de um intelectual comunista, fundamentado nos dados disponíveis da época. Não faltaram 

estudiosos que acentuaram os aspectos do marxismo do PCB nos anos 1930, seja pela sua 

transposição da realidade nacional da teoria das etapas do stalinismo, seja pela forte afinidade com 

o positivismo devido ao prestismo que assimilava tenentismo e marxismo, fosse pela ausência, 

ainda, dos estudos dos intelectuais do marxismo que surgiriam depois, notadamente Caio Prado 

Júnior, Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães. O ensaio de Lacerda mostra que se o 

jovem comunista não desenvolveu uma teoria marxista do Brasil tão original ou influente, foi capaz 

de escrever, sob a influência de intelectuais burgueses e do uso de conceitos caros ao marxismo 

brasileiro, mas não exclusivos, de latifúndio, que possivelmente remete a Otávio Brandão, um 

estudo histórico do São Francisco sob a perspectiva da questão agrária. 

A consequência da persistência do latifúndio era a decadência econômica. Após o 

período aurífero para as fazendas de gado e salinas que abasteciam as minas, sucedeu-se um século 

XIX de “melancólico torpor” no qual a narrativa histórica só teria para se deter as brigas entre 

montechios e capuletos locais e tentativas frustradas de criação da província (LACERDA, 1964, p. 

39). A decadência não dominou, todavia, todos os lugares. Pirapora-MG possuía rádio, cinema, 

indústrias de luz e beneficiamento de algodão e arroz com 120 operários, 159 comércios, era a 

capital econômica do rio (LACERDA, 1964, p. 72). Diferente de São Romão-MG e São Francisco-

 De acordo com Carlos Zacarias F. da Sena Júnior (2010), a política de frente única foi formulado em 1921 por Lenin 25

e Trotsky como política de união dos setores políticos do movimento operário em um contexto de estabilização do 
capitalismo internacional e encerramento das crises revolucionárias que se seguiram à revolução russa. Elas foram 
abandonadas em 1928, quando a Internacional Comunista, sob controle de Stálin, adotou a chamada política do 
terceiro período no qual se recusava a prática de frente única por entender que as tendências operárias da social-
democracia eram social-fascistas. Essa política ultrarradical foi abandonada pela Internacional em 1935 com a 
ascensão do nazismo na Alemanha e com a derrota do movimento operário social-democrata e comunista naquele 
país. Contra essa política ultrarradical que conduziu os comunistas ao isolamento, adotou-se uma política de frente 
única, mais flexível que a de 1921, abrangendo não só setores comunistas do movimento operário, mas também 
setores burgueses e proprietários, mas agora não com o objetivo de conquistar a hegemonia política, mas de preservar 
a democracia ameaçada pelo fascismo. A frente única foi estendida a frente popular e foi utilizada especialmente em 
França, no governo de Blum, e na Espanha, ao lado dos republicanos espanhóis. O pacto de não agressão germano-
soviético ou Molotov–Ribbentrop — nomes dos ministros de relações exteriores dos dois países — foi assinado em 
23 de agosto de 1939 e tinha uma dimensão pública, o comprometimento dos dois países em não se aliarem aos 
inimigos em conflitos, e uma dimensão secreta, a divisão da Polônia e Finlândia entre as duas potências, bem como a 
cessão alemã ao direito de conquista dos países bálticos e da Bessarábia pela União Soviética. O pacto pegou 
diplomatas e chefes de Estado e partidos comunistas ocidentais de surpresa, devido à expectativa ocidental de uma 
guerra iminente entre Moscou e Berlim. A guerra entre os dois não só não aconteceu, como permitiu que a Alemanha 
sustentasse vitoriosamente, entre 1939 e 1942, a guerra contra os Aliados no front ocidental (SNYDER, 2016, p. 
26-27). Em cada país, a forma como as frentes únicas ou populares foram formadas e a recepção dos comunistas 
vinculados à Internacional Comunista ao pacto Molotov–Ribbentrop variou. Sobre isso ainda ver Sena Júnior (2010). 
Sobre o pacto Molotov–Ribbentrop e as relações europeias na véspera da Segunda Guerra Mundial ver Timothy 
Snyder (2016).
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MG, que estavam em franca decadência (LACERDA, 1964, p. 75-76). Lacerda enumerou outras 

cidades, algumas dinâmicas como Juazeiro-BA com 350 trabalhadores sindicalizados e forte 

“espírito associativo”, ausente em outras cidades, ou Casa Nova-BA onde havia alguma urbanidade 

de advogados e rádio (LACERDA, 1964, p. 94-96), outras como Carinhanha-BA e Pilão Arcado-

BA, destruídas pela violência e reduzidas a feudos de coronéis (LACERDA, 1964, p. 80, 90-93). 

Mesmo Barra-BA, cuja “elite culta e adiantada em relação às cidades enfeudadas” e com dois 

jornais locais “bastante bem feitos” tinha os sentimentos de decadência, do “já teve”  (LACERDA, 26

1964, p. 91). Às vezes o decadente e o progresso, a anacronia e a sincronia estavam juntas. O 

jornalista comunista destacou que o “correio aéreo” tinha “influência (…) cada dia mais acentuada” 

(LACERDA, 1964, p. 71). Essa decadência entendida como estagnação econômica se revelava na 

falta de atendimento à demanda por fretes enquanto apodreciam “fardos [de algodão] na barranca 

do rio, à espera de transporte” (LACERDA, 1964, p. 60). A cidade de Januária, grande produtora de 

rapaduras, aguardente, arreios, móveis e tijolos, o empório do São Francisco, sofria com 

superprodução, enquanto outros lugares tinham demanda por esses produtos, mas não era possível 

levá-los (LACERDA, 1964, p. 120). Não havia, na visão de Carlos Lacerda, por falta de transportes, 

unidade de mercado interno no território brasileiro. 

A decadência, portanto, poderia significar o oposto de desenvolvimento, falta de 

transportes, empobrecimento, atraso e arcaísmo. Mas diferente de outros autores, essa decadência 

não decorria de técnicas rústicas ou das doenças. Num contexto de censura, devido à grande 

repressão do Estado Novo, aliada ao fato de que Lacerda não escreveu num periódico de 

propaganda do PCB, mas numa revista de economia para tentar sobreviver como jornalista, é 

possível inferir que a decadência decorria do feudalismo no campo, de acordo com as teses dualistas 

do PCB. A persistência do latifúndio e o feudalismo dos municípios eram característicos de um país 

que ainda não havia feito a etapa democrático-burguesa de seu desenvolvimento e ido de um 

economia semicolonial para uma capitalista, segundo os comunistas. 

Apesar da censura, Lacerda não silenciou sobre duas consequências dessa decadência. 

Uma delas era a pobreza das populações. O jornalista afirmou que o que mais alarmava não era a 

situação dos flagelados das estiagens, mas a estagnação de populações inteiras que não passavam 

fome, por terem peixe e farinha, mas também não progrediam e nem faziam nada para mudar sua 

 A ideia de “já teve” que foi registrada por Lacerda em 1939 persistiu até o final do século XX em Barra e em outros 26

municípios da Bahia como percepção local de que a cidade havia regredido, perdido importância no contexto 
nacional. Nos anos 1990 Barra ainda era conhecida como Barra do Já Teve e tal denominação pejorativa foi 
combatida pela igreja católica local e pela escritora e professora Joana Camandaroba e, numa campanha que buscava 
melhorar a autoestima dos habitantes do município. Outros municípios da região já usaram o “já teve” para ressaltar 
essa imagem de perda de importância. Ver Hespanha e Wanderley (2005).
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situação num “desperdício de vidas e trabalho” (LACERDA, 1964, p. 106). Os sanfranciscanos, 

segundo Lacerda, viviam com base em alimentação de carne seca e farinha de mandioca. Em suas 

palavras, a “verdura é praticamente desconhecida na alimentação carne-com-farinha-peixe-com-

farinha do ribeirinho” (LACERDA, 1964, p. 107). Os assalariados recebiam ordenados muito 

baixos, situação de tratadeiras, marinheiros, vaporzeiros, remeiros e foguistas  (LACERDA, 1964, 27

p. 107). As condições sanitárias eram graves e havia o problema da malária, difundida em todo o 

São Francisco, tratada com quinino de botica pelos sertanejos, embora um médico de Remanso 

afirmou ao autor que os maiores problemas de saúde do vale eram a sífilis e a tuberculose 

(LACERDA, 1964, p. 108). É difícil dizer se a pobreza, a miséria, e principalmente o “desperdício 

de vidas e trabalho” eram percebidas pelos próprios ribeirinhos que Lacerda encontrou em sua 

viagem ou se tratava de uma percepção sua, de um citadino e militante comunista, atribuída aos 

camponeses. 

Os beiradeiros, portanto, apenas sobreviviam no vale. “O que emigra em grande parte, é 

pelo desejo de melhorar” (LACERDA, 1964, p. 113). A grande demanda por força de trabalho no 

sul, acentuada pela interrupção da imigração estrangeira devida à guerra na Europa levou à 

formação de um tráfico humano em que agenciadores iam pelo vale até Crato e Juazeiro, no Ceará, 

para aliciarem trabalhadores. “As cifras de transporte de emigrantes pela navegação do S. Francisco 

são praticamente desconhecidas, tal o emaranhado de abatimentos, guias de embarque” 

(LACERDA, 1964, p. 114). Alguns trabalhadores tentavam matar esses agenciadores quando 

retornavam “pelo logro em que caíram”, segundo o jornalista (LACERDA, 1964, p. 115). Esse 

agenciamento foi comparado por Lacerda com aspectos da escravidão. No período em que ele 

escreveu seu estudo, era estabelecido no Brasil um mercado de trabalho nacional decorrente de uma 

política federal de migração interna posta em prática pelo Estado Novo que visava atrair 

trabalhadores para São Paulo e as cidades mineiras de Montes Claros e Pirapora eram estratégicas 

para atração desses trabalhadores, pois possuíam conexões ferroviárias com São Paulo (TESSARI, 

2020). Esses agenciadores continuaram a existir nos anos 1950 e 1960, quando o transporte 

rodoviário substituiu os modais fluvial-ferroviário (SILVA, 1997, p. 53).  

 Lacerda não especifica, mas provavelmente com tratadeiras se referia às mulheres que trabalhavam no preparo e salga 27

dos peixes. Havia uma porção delas trabalhando nas lagoas piscosas do São Francisco na época das vazantes, mas 
talvez se refira a trabalhadoras dos portos. Vaporzeiros poderia englobar várias categorias de trabalhadores fluviais 
das companhias de navegação a vapor, entre eles os marinheiros e os foguistas. Os remeiros, também chamados de 
vareiros, moços de barca e mesmo de barqueiros, eram os empregados das barcas de figura de proa, movidas a varas 
carreira acima e a remos na carreira abaixo do rio. Ver Joycelândia Oliveira (2009, 2014), Zanoni Neves (1998, 2003, 
2006).
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Em comparação a outros narradores do mesmo período, Lacerda não destoou muito ao 

propor como solução para os problemas do São Francisco a sua inclusão no meio técnico-científico, 

pelo menos se estivesse de acordo com o programa do PCB da época que entendia que o Brasil 

ainda precisaria fazer sua revolução burguesa contra o latifúndio e o imperialismo. Fez para isso a 

rememoração de proposta de canais de navegação e irrigação que ligassem o São Francisco com o 

vale do Paranaíba, Tocantins e Jaguaribe (LACERDA, 1964, p. 147). Lacerda não detalhou como 

ocorreria essa inclusão do vale no meio técnico-científico. Ele elencou possibilidades, mas não 

propôs ações. 

O padre, professor e político alagoano Luiz Medeiros Neto escreveu o único estudo 

monográfico com pretensão de ser uma história do rio São Francisco. Publicação de sua tese para o 

concurso de história do Brasil no liceu de Maceió, o livro circulou muito menos que os demais 

trabalhos analisados até aqui. Na pesquisa só foi possível encontrar o fac-símile de 1983, mas há 

indícios que a edição original, publicada pela Casa Ramalho, tenha circulado na comissão 

parlamentar especial de aproveitamento econômico do São Francisco, quando o clérigo foi 

deputado constituinte em 1946. Segundo as atas na primeira reunião da comissão especial do plano 

de aproveitamento econômico do Rio São Francisco em 25 de outubro de 1946 “O sr. Medeiros 

Neto declarou ter trabalho sôbre o assunto e o oferecia como subsídio” (BRASIL, 1955, p. 20), o 

que foi sumariamente ignorado pelos colegas, segundo as atas, já que a obra nunca foi citada pelos 

edis. Em que pese o padre historiador fosse especialista no tema, teve papel pouco expressivo na 

comissão citada. Medeiros Neto resumiu sua participação na comissão especial parlamentar com 

discursos sobre o trecho alagoano do rio, tratando dos problemas da foz e do baixo São Francisco. É 

provável que a quase ausente repercussão da sua obra se deva menos a suas posições, aliás bastante 

conservadores, como a maioria, e suas qualidades literárias, do que à desigualdade regional do 

mercado livreiro do país que desfavorecia editoras do norte do país. 

A obra é uma síntese da história do Rio e trata do seu papel na história nacional. 

Embora entre em pormenores da ocupação no espaço do vale, trate da trajetória de suas vilas e 

caracterize os protagonistas desta história, o São Francisco foi narrado como um cenário decisivo da 

história nacional. Afinal, seguindo Cardoso (MEDEIROS NETO, 1983, p. 110), ele afirmou que o 

Rio foi um “caminho aberto que traçou a união nacional” (MEDEIROS NETO, 1983, p. 3). 

Medeiros Neto entendeu que o São Francisco era o Mediterrâneo brasileiro, via para o centro do 

país pelo qual se levava a civilização. Ecoando João Ribeiro, insistiu na ideia de que o São 

Francisco unificava o Brasil brasileiro diferente de um norte índico e um sul platino, ambos 

parecidos demais com os vizinhos estrangeiros (MEDEIROS NETO, 1983, p. 47-48). 
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Medeiros Neto tratou da toponímia indígena de Opará , lendas que o cercavam no 28

período colonial, especialmente a do Sumidouro e a da cidade de ouro nas margens do lado no qual 

havia a nascente do rio, com a diferença que em outros os moradores “se adornavam de ouro”, mas 

em Medeiros também eram de ouro os cestos que os ribeirinhos míticos de Manooh  carregavam 29

(MEDEIROS NETO, 1983, p. 19-23). Ele enumerou as expedições de conquista e reconhecimento 

do território, mas sua lista era maior que a de outros narradores, pois Medeiros Neto destacou 

aquelas que partiram de Pernambuco (MEDEIROS NETO, 1983, p. 51-57). Essa ênfase no norte do 

São Francisco e no seu trecho baixo, navegável próximo à foz, atravessou toda a obra. Contrastava 

esse rio nordestino, mais próximo à Pernambuco e Alagoas, do que o rio mineiro-baiano e seus 

grandes afluentes que nasciam nos limites com Goiás nos gerais de outros escritores. 

Em pelo menos três momentos isso ficou evidente. O primeiro foi a ênfase no papel do 

São Francisco na guerra contra a ocupação holandesa. O Rio foi a fronteira entre Brasil e a Nova 

Holanda, estabelecendo o limite da invasão. Depois holandeses e ibéricos-americanos se 

enfrentaram nas margens do Rio em Penedo (MEDEIROS NETO, 1983, p. 43-45). O Rio também 

foi o ponto de partida para a retomada lusa de Pernambuco, segundo o autor. É como se a unidade 

ganhasse outro significado além do papel geográfico de unificação de sul e norte. A narrativa da 

 Opará tem sido muito usado por quem escreve sobre o Rio São Francisco como o topônimo tupi para o rio que 28

significaria “Rio-Mar”. Siqueira (2008, p. 193 apud SILVA, 2015, p. 134) apresenta uma outra definição, baseada em 
um dicionário jesuíta de tupi, segundo o qual Opará é rio “sem rumo definido, de limite incerto, errático.” Opar-a, foi 
traduzido por Carvalho (1987, p. 230) como um verbo intransitivo para “perder-se, errar o caminho”, enquanto Pará, 
substantivo, é “rio caudaloso, mar (arcaico)” e em guarani é “mar”. O padre João de Azpilcueta (1931, p. 148) em 
carta escrita em 24 de junho de 1555 em Porto Seguro, relatando sua expedição ao interior do continente americano 
escreveu que “fomos até um rio mui caudal, por nome Pará, que, segundo os Indios nos informaram, é o rio S. 
Francisco e é mui largo”. A história dos topônimos indígenas é pouco aprofundada pelos historiadores do São 
Francisco que se limitam a citar o termo Opará e traduzi-lo, sem problematizar a questão. Para se ter uma ideia da 
variação toponímica dos rios, é exemplar que Antonil (1982, p. 199) escreveu em 1711 que o gado que abastecia os 
engenhos da Bahia e do Recôncavo vinham dos rio Iguaçu, Carainhaém, Guaraíra e Piauí. Como Antonil afirmou que 
esses rios eram de Pernambuco, é possível que se refiram às toponímias atuais de, respectivamente, Rio Grande, no 
oeste baiano, ou Rio Igaraçu, no Piauí, bacia do Parnaíba, Rio Carinhanha, divisa entre Bahia e Minas, mas é difícil 
dizer qual é atualmente o que ele chamou de Guaraíra. Já Carla Cristina da Costa (2008, p. 5) afirma que o São 
Francisco era conhecido como Opará e o Rio Grande como Iassu.

 Vidal (2015) analisou o São Francisco como parte da “topografia edênica”. Segundo ele, antes de Saint-Hilaire um 29

dos mitos da colônia era  que as nascentes do São Francisco estavam nas margens de um lago, próximo à cidade 
mítica de Manoah. A lenda mais conhecido em torno do Rio São Francisco no período colonial era que, em seu 
curso, ele entrava debaixo da terra, no sumidouro, correndo quilômetros no subterrâneo, para depois nascer 
novamente, caudaloso. Sobre isso, ver Abdias Moura (1993). Frei Vicente Salvador (2010, p. 140), descreve essa 
geografia: “Pela banda do norte parte esta capitania com a de Pernambuco pelo rio de S. Francisco, o qual era 
merecedor de se escrever não só em um capítulo particular senão em muitos, por as muitas e grandes cousas que 
deles se dizem, mas contento-me com passá-las em suma ou a vulto, como hei passado outras, porque estão todas as 
do Brasil tão desacreditadas que não sei se inda assim [as] quererão ler. Está este rio em altura de dez graus e uma 
quarta; na boca da barra tem duas léguas de largo; entra a maré por ele outras duas somente e daí para cima é água 
doce, donde há tão grandes pescarias que em quatro dias carregam de peixe quantos caravelões lá vão e, se querem, 
navegam por ele até vinte léguas, ainda que sejam de cinqüenta toneladas de porte. No inverno não traz tanta água 
nem corre como no verão e no cabo das ditas vinte léguas faz uma cachoeira por onde a água se despenha e impede a 
navegação; porém daí por diante se pode navegar, em barcos que lá se armarem, até um sumidouro, a onde este rio 
vem dez ou doze léguas por baixo da terra. E também é navegável daí para cima oitenta ou noventa léguas, podendo 
navegar barcos, ainda mui grandes, pela quietação com que corre o rio quase sem sentir-se, e os índios amaupirás 
navegam por ele em canoas”. 
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batalha de Guararapes se mesclou com a ideia de rio da unidade nacional. O Rio, como quase 

sujeito, permitiu a reunificação do país na expulsão dos invasores estrangeiros. Diferente de outros 

narradores para os quais o rio era o esteio da nacionalidade por permitir a comunicação comercial 

ou a integração étnica entre sul e norte, em Medeiros Neto a história do papel do São Francisco na 

formação da unidade do país ocorreu também num contexto de união étnica em uma guerra 

patriótica. O gado do São Francisco não abasteceu apenas o mercado interno, mas também os 

defensores da nação contra os invasores estrangeiros. Colocar a capitania de Pernambuco, que 

incluía Alagoas, como centro de gravidade do São Francisco tornava possível dar à narração do rio 

da unidade um enredo épico de guerra de libertação nacional. 

O segundo foi a história de Delmiro Gouveia. Trata-se de uma passagem na qual 

Medeiros Neto narrou a biografia de um homem que foi agente ferroviário, exportador de peles e 

couros e industrial têxtil na Usina Pedra. Após narrar o assassinato de Delmiro, cujo mando foi 

atribuído a agentes de trustes internacionais, Medeiros Neto chegou a reivindicar o uso do “capital 

estagnado, judaicizado” dos “agiotas" pelo “bem do Brasil” (MEDEIROS NETO, 1983, p. 

100-101), numa passagem de teor antissemita.  

Não foi a primeira vez que Delmiro Gouveia foi usado como exemplo de dinâmico 

sertanejo do norte que conseguiu aproveitar o grande potencial de riqueza das terras secas e das 

cachoeiras do São Francisco. Geraldo Rocha (1937b, p. 227–229, 236–238), citado várias vezes 

pelo historiador, já havia usado da memória de Gouveia no mesmo sentido. Para Rocha, Gouveia 

era um exemplar enérgico do potencial da sub-raça sertaneja que constituiria, no futuro, a raça do 

Brasil. Para Medeiros, que certamente o conhecia em Alagoas antes de Rocha escrever sobre ele, 

Delmiro tinha função semelhante, mas era útil por contribuir no deslocamento da atenção para o 

trecho baixo e encachoeirado do São Francisco, nas regiões pernambucana, alagoana e sergipana do 

vale — que por economia, será referido como São Francisco nordestino  — , diferente de outros 30

intelectuais que enfatizavam o aproveitamento econômico e a história do médio São Francisco, ou 

seja, os trechos baiano-mineiro do Rio, entre Pirapora e Juazeiro. A Usina Pedra ficava em território 

alagoano e a colônia modelo de Petrolândia-PE, projetada dentro da política da Marcha para Oeste, 

no âmbito do Ministério da Agricultura sob o comando de Apolônio Sales, que visava retomar o 

 Essa sinonimização não é feita sem ignorar as tensões entre identidade regional e estadual. No caso de Medeiros 30

Neto, parece que, na narrativa, ele optou por diluir as fronteiras estaduais que lhe eram contemporâneas em prol de 
um Pernambuco colonial e de um Nordeste histórico. Essa afirmação se apoia na pesquisa de Leandro Patrício da 
Silva, segundo o qual entre os anos 1920 e 1970 houve uma diluição da identidade pernambucana no regionalismo 
nordestino, sobre o qual se investiu bastante no período. Após a crise da SUDENE, nos anos 1980, assistiu-se a um 
retorno do identitarismo pernambucano, que já era central no nordestino, mas que se tornou cada vez mais autônomo 
em relação a este (SILVA, 2012, p. 48-49). Ao que parece, Medeiros Neto fez algo parecido, optando pelo discurso 
nordestino ao invés de um regionalismo alagoano.
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projeto de Delmiro (SALLES, 1942). A memória de Delmiro foi amplamente usada como estratégia 

para sensibilizar os leitores para a viabilidade do aproveitamento econômico do São Francisco, bem 

como para sensibilizar a opinião pública: a Usina Pedra, garantia que era possível a produção 

industrial com força elétrica no sertão, agricultura irrigada e organização científica da produção e do 

trabalho. O martírio de Delmiro transformava o projeto em uma reparação, um ato de justiça e de 

soberania nacional.  

De acordo com Dilton C. S. Maynard (2008), após o assassinato de Delmiro Gouveia 

em 10 de agosto de 1917 houve uma tentativa de esquecer os conflitos no qual o mesmo se 

envolveu. Todavia, o aproveitamento do baixo médio São Francisco levou a um processo de 

rememoração do personagem como mártir da indústria nacional, da redenção do Nordeste e contra 

os trusts imperialistas . Seu empreendimento na fábrica Pedra e o aproveitamento hidrelétrico de 31

Paulo Afonso pela usina Angiquinhos se tornaram uma espécie de mito nacionalista 

desenvolvimentista. Os biógrafos selecionaram determinados aspectos de sua vida de modo a 

ocultar seus vínculos com coronéis e com capitalistas estadunidenses e italianos, bem como os 

aspectos autoritários e escravagistas da moderna vila operária onde trabalhadores poderiam ser 

presos no tronco. De acordo com Maynard (2008, p. 43) foi ainda em vida que Delmiro teve sua 

gramática memorial pré-definida por Assis Chateubriand e Oliveira Lima. O primeiro via Pedra 

como a resposta a Canudos, a inclusão civilizatória de um espaço bárbaro pela disciplina, ao invés 

da violência. O segundo enxergava em Pedra a vitória da civilização sobre a barbárie, do asseio 

sobre a falta de higiene, da cultura sobre a natureza, constituindo um sertão livre do cangaço, do 

jaguncismo e do messianismo. Maynard relaciona o interesse da memória de Delmiro com o debate 

sobre o aproveitamento econômico do São Francisco, especialmente do potencial hidrelétrico da 

cachoeira de Paulo Afonso. A pesquisa de Maynard se concentra na inauguração das barragens da 

CHESF no centenário de Gouveia, bem como biografias, filmes e eventos posteriores aos anos 

1950, mas destacou que já havia um interesse por Gouveia nos anos 1940. Maynard mencionou que 

Medeiros Neto tratou de Delmiro em seu livro de história do São Francisco, fez discursos sobre ele 

na Câmara dos Deputados, quando diretor do Departamento de Educação de Alagoas instituiu um 

lugar de memória num grupo escolar de Angiquinhos, fez projeto de lei para dar o nome de Delmiro 

à barragem da CHESF, bem como propôs a mudança de nome de Vila Pedra para Delmiro Gouveia. 

Para esta pesquisa, podemos considerar que a memória de Delmiro, como mártir, pioneiro e 

 A palavra trust se refere à empresas que expandem sua área de atuação, geralmente através de compra de empresas 31

menores, fusão ou abertura de subsidiárias. No léxico nacionalista de meados do século XX poderia se referir a 
empresas estrangeiras monopolistas de mercado, como a Light, no setor elétrico ou a Shell no setor petrolífero 
(BRANCO, 1975).
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visionário, já estava presente no debate do aproveitamento econômico do São Francisco antes da 

CHESF, apenas nos escritores nordestinos do São Francisco. 

O terceiro momento em que Medeiros Neto deslocou o centro de gravidade da memória 

do São Francisco para o nordeste foi quando enfatizou que foram os pernambucanos que povoaram 

o vale. O historiador alagoano polemizava contra as tendências majoritárias da memória coletiva, 

alguns destacando paulistas, outros enfatizando os baianos ou nortistas, geralmente combinações 

entre ambos que se encontravam nas margens do vale. Medeiros deslocou o centro do São Francisco 

do trecho  médio navegável em plena hinterlândia para o trecho baixo navegável que unia sertão e 

mar e para as cachoeiras, modificando também os sentidos de unidade nacional. Não foi à toa que a 

oposição entre sertão e litoral e a ideia de isolamento e autonomia estavam ausentes em sua 

narrativa. Mais forte estava a noção de João Ribeiro, historiador sergipano, de “caminho da 

civilização” entrando no sertão a partir da costa do Nordeste. Diferente de Vicente Cardoso que 

opunha, como Euclides, aliás ambos fluminenses, um Brasil real e um Brasil oficial, este último 

justamente no Rio de Janeiro, Medeiros pode ser aproximado a um conjunto de autores que opunha 

um Brasil cosmopolita a um Brasil autêntico no norte e nordeste (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2009). Nessa linha, para o padre de Traipu-AL, beiradeiro quase do mar, não havia oposição entre 

sertão e litoral e principalmente entre este e a autenticidade. 

Outro elemento de destaque dado por Medeiros Neto à narrativa foi o papel dos 

eclesiásticos e da religiosidade. Não se trata apenas de aumentar a ênfase já feita por Ribeiro e 

retomada por Euclides da Cunha e Vicente Cardoso nos três agentes da colonização, bandeirantes, 

pecuaristas e missionários. Medeiros Neto destacou a importância do clero regular, esmiuçou as 

várias ordens que fizeram o trabalho de catequese em aldeias e missões, destacou as transformações 

institucionais da Igreja Católica e abordou outras formas de religiosidade, embora não sem 

preconceito e com alguma confusão. Embora a condição de clérigo de Medeiros Neto induza a 

assinalar que ele detalhou aquilo que outros historiadores já haviam feito, é notável a mudança de 

enfoque entre ele e os historiadores citados que ignoravam o papel do clero regular, não destacavam 

o papel de outras ordens para além dos jesuítas ou nem davam importância para o aspecto religioso 

do vale. Mas embora tenha tocado em temas importantes para o que posteriormente foi conhecido 

como historiografia das religiões, Medeiros Neto destacou que a maior parte do trabalho de 

cristianização foi do português, um povo cristão, responsável por cristianizar o Brasil (MEDEIROS 

NETO, 1983, p. 61-65). O que motivou Medeiros Neto a deslocar a ênfase dos missionários na 

cristianização do vale para os colonizadores é uma incógnita: tratou-se de uma virada antropológica 

na historiografia do padre? Ou uma combinação entre nacionalismo — que destacou o legado luso 
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minimizando a obra missionária de padres franceses e italianos — e antijesuitismo? Afinal, o 

historiador destacou que “não houve estabilidade da obra jesuítica no São Francisco” (MEDEIROS 

NETO, 1983, p. 67-69), ficando o vale como espaço de atuação de franciscanos, capuchinhos e 

carmelitas. Medeiros também entrou em pormenores sobre as Dioceses criadas no vale, a primeira 

na Barra-BA em 1913 às quais foram acrescentadas mais duas em Petrolina-PE e Penedo-AL no 

período (MEDEIROS NETO, 1983, p. 71). 

Nem só de instituições e de catolicismo tratou o padre historiador. Ele também destacou 

outras formas de religiosidade na história do vale. Primeiro, tratou dos luteranos, como chamou os 

protestantes reformistas que, em verdade, no vale, eram adventistas do sétimo dia, presbiterianos e 

batistas, cujas congregações e igrejas já estavam espalhadas no vale do São Francisco. Segundo 

Medeiros, sem grande “numerário nuclear”. Havia, então, pregadores em Petrolina-PE, Juazeiro-

BA, Barra-BA e Jatobá-PE. O trabalho missionário do protestantismo no vale era feito por 

imigrantes, especialmente estadunidenses, e brasileiros. Quando Medeiros Neto escrevia, eles saíam 

das capitais Aracajú, Salvador, Recife e Maceió, de Paranaguá-PI e do povoado de Ponte Nova em 

Morro do Chapéu-BA, na Chapada Diamantina (SILVA, 2010). Medeiros Neto também tratou dos 

“cardequianos", os quais segundo ele se expandiram entre os anos 1920 e 1940, também 

relativamente difundido no vale, mas com pouco número de adeptos em cada cidade. No passado 

teria existido, segundo o padre, “misticismo doentio, fruto de crendices fetichistas, que os negros 

trouxeram” e 

amas e negros velhos infiltrados no animo incipiente de Sinhô e Sinhá. O yoyô, a Yayá iam 
crescer nos braços da escrava, acalentadas e mimoseados por historias fabulosas de 
lobisomens e de outros fantasmas, criações grosseiras duma teogonia africana. A macumba, 
o candoblé, fizeram época na vila do Colégio (…) [com] feiticeiros velhos, vindos da Bahia 
(MEDEIROS NETO, 1983, p. 75).  

Nessa passagem, que se não fosse pela visão negativa do negro, poderia ser remetida a 

Gilberto Freyre no tocante ao papel que os escravizados de origem africana tinham na educação dos 

brancos. Medeiros confundiu religiões de matriz africana com lendas de origem europeia para 

colocá-las como superstições dos negros e destacar sua influência na educação das crianças, na qual 

competiam os religiosos como o próprio, professor de história, ao mesmo tempo em que atribuiu 

essa influência a um período passado, “antigamente”.  

Talvez essa seja uma tentativa do padre de desestigmatizar o São Francisco de uma 

imagem de lugar de mestiços supersticiosos em cujas cabeças se amalgamavam, sem síntese, 

crendices de vários povos, tal qual fizeram os narradores Cavalcanti Proença e Orlando Carvalho. 
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Mas é possível que Medeiros Neto temesse uma outra representação mais poderosa do sertanejo do 

São Francisco: quando afirmou que o povo do vale sabia rezar, sem propensões à heresia, talvez se 

preocupasse com leituras de Os Sertões de Euclides da Cunha. É sabido que Euclides teimou em 

enxergar um movimento milenarista de Canudos, ainda que no diário de campanha tenha descrito a 

entrevista do coronel Carlos Teles ao prisioneiro de 14 anos, Agostinho, que falara da relação de 

Conselheiro com o velho vigário do Cumbe e descreve um velho chefe conservador, não um líder 

messiânico ou milenarista (CUNHA, 1966, v. 2, p. 517). Jacqueline Hermann destacou a visão do 

clero baiano contemporâneo de Conselheiro que se dividia entre os que aceitavam suas pregações 

nos templos e os que enxergavam nele uma ameaça de fanatismo (HERMANN, 2018). Mas o 

engenheiro insistiu em retirar do esquecimento e associá-los a Canudos e ao tipo étnico sertanejo 

episódios dos massacres perpetrados por sebastianistas em São José do Belmonte, quando em 

alguns dias de 1838 homens, mulheres e crianças foram degolados aos pés de duas colunas rochosas 

na expectativa, dos carrascos e talvez de parte das vítimas, de serem ressuscitados no retorno de D. 

Sebastião. Embora admitisse que havia “feiticeiros” no São Francisco, Medeiros Neto destacou que 

sua população era católica com poucos espíritas e protestantes e não era espaço de superstições e 

heresias. Não havia anacronismo no espaço do São Francisco e o “espiritismo" de matriz africana 

seria algo do passado na memória do historiador. Essa caracterização religiosa não tinha apenas 

finalidades historiográficas, mas tinha por função atenuar a diferença temporal entre São Francisco 

e contemporaneidade dos demais escritores. Em geral, quando os intelectuais reivindicavam a 

identidade são-franciscana, o vale era mais abandonado do que primitivo, mais conservador do que 

atrasado. 

A ausência de anacronismo temporal entre espaços e mesmo de um corte entre sertão e 

litoral não redundava em ausência de problemas, principalmente no tocante à inclusão do São 

Francisco na civilização capitalista. Aí importava a questão econômica. Medeiros Neto narrou o 

início da navegação fluvial a vapor após 1876, mas o comércio continuava sendo prejudicado pela 

falta de dragagem. Segundo ele “Não é cabivel que, pela falta de dragas, venha a declinar e fenecer 

um dos maiores escoadouros de cereais do Nordeste”. Esse uso público da memória se relacionava a 

uma tese mais geral, a do abandono do rio. Seguindo Vicente Cardoso, Medeiros Neto destacou que 

a república se esqueceu do rio, contrastando com o império, quando Pedro II trouxe cientistas 

estrangeiros para o estudarem (MEDEIROS NETO, 1983, p. 88). Medeiros Neto destacou que 
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havia no regime republicano defensores do rio, citando Geraldo Rocha, Noraldino Miranda  e 32

Emilio de Maia, este último não publicou seu livro sobre o São Francisco devido à morte precoce, 

mas deixou discurso sobre a urgência das dragagens pronunciado na Câmara Federal (MEDEIROS 

NETO, 1983, p. 93–95). 

Medeiros Neto também dedicou atenção para a questão racial. Diferente de Euclides da 

Cunha e de Geraldo Rocha que enfatizaram no sertanejo do São Francisco a mestiçagem entre 

índios e brancos e minimizaram a dos africanos, Medeiros citou o engenheiro Teodoro Sampaio, 

para o qual o São Francisco era “um vasto cadinho em que todas as raças (…) se fundem ou se 

amalgamam”, e destacou que, embora chegando depois, os negros tiveram “grande (…) influência 

(…) no povoamento do vale” (MEDEIROS NETO, 1983, p. 107). Segundo Medeiros Neto, no 

século XVIII um terço da população ribeirinha era negra e em 1888 essa participação se reduzia a 

um quinto. O historiador previu que o negro desapareceria do vale com a sua absorção pelo branco 

na mestiçagem, cujo horizonte era o branqueamento (MEDEIROS NETO, 1983, p. 107-108). 

Conforme outros discursos racialistas que circulavam no período, Medeiros Neto era adepto da 

ideia de embranquecimento pelo amálgama racial. O negro tinha lugar na memória do São 

Francisco, mas não no futuro expresso na narrativa do livro, pois desapareceria devido à 

mestiçagem, confundida com embranquecimento pelo autor. 

Em relação a indígenas e portugueses, Medeiros Neto inverteu alguns sinais 

costumeiros e considerou que os primeiros foram fatores de fixação demográfica, enquanto os 

últimos se movimentavam na colônia. O lusitano cumpria “papel do colono, do aventureiro, do 

comerciante, do soldado” (MEDEIROS NETO, 1983, p. 105), enquanto os indígenas eram 

“estabilizadores humanos na posse da tarre (sic) ribeirinha” (MEDEIROS NETO, 1983, p. 105). Os 

indígenas seriam Gês, Tupis e Caraíbas, sendo os Kariris o “perigo vermelho” afastado pelos 

fazendeiros (MEDEIROS NETO, 1983, p. 108). Aqui é possível notar mais uma diferença em 

relação aos outros escritores que produziram memórias sobre os rios: Medeiros Neto, ao conferir ao 

trecho baixo do São Francisco mais importância na história, destacou os Kariris como principal 

 Provavelmente trata-se de um erro de impressão e a referência era a Noraldino Lima, autor de No Valle das 32

maravilhas, uma coletânea de artigos de jornal sobre o Rio São Francisco, publicada pela Imprensa Oficial do Estado 
em 1925 (LIMA, 1925). Talvez na revisão ou edição tenha se perdido tanto o sobrenome de Noraldino, quanto o pré-
nome de Agenor Miranda. 
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grupo indígena do vale, enquanto outros viam os Akroás  com esse papel central na memória, caso 33

de Miranda que pensava o São Francisco com base nos afluentes da margem esquerda do trecho 

médio na região entre Minas, Bahia, Goiás e sul do Maranhão e Piauí (MIRANDA, 1941).  

Medeiros Neto possivelmente se inclinou para as ideias de Geraldo Rocha a respeito da 

diferenciação racial do sertanejo. Este, segundo o clérigo alagoano, era o amálgama dos três tipos, 

africano, indígena e português, formando um quarto tipo, síntese do Rio (MEDEIROS NETO, 1983, 

p. 108). Este teria desenvolvido uma civilização patriarcal às margens do vale. Ele reunia as 

características do “bandeirante modesto da caatinga e do agreste, sem arrojo de iberos, porém, com 

a segurança do mulato, a tenacidade do mameluco e a resistência do cafuso” (MEDEIROS NETO, 

1983, p. 111). O Rio dos currais foi a base da civilização do couro que se desenvolveu no interior do 

sertão, afirmou Medeiros Neto (1983, p. 113), baseando-se em Antonil e Capistrano de Abreu. Ao 

contrário dos barranqueiros miseráveis de Carvalho, Lacerda e Miranda, marcados pela decadência, 

violência, superstição e moléstia, Medeiros representou uma memória na qual se desenvolveu no 

vale um campo idílico, patriarcal. Em suas palavras:  

as margens do São Francisco converteram-se num remanso de fazendeiros, currais, 
vaquejadas, partilhas, plantações e pequenos engenhos. Pacífico ambiente dum Brasil 
sertanejo de natureza pura e sentimentos místicos. O português, o índio e o preto, ali, se 
harmonizaram pelos laços biológicos, morais, sociais, religiosos e políticos como se o 
imperativo da terra impusesse a união das almas. Que belo aspecto que vejo, hoje, naquelas 
paragens ribeirinhas (MEDEIROS NETO, 1983, p. 110).  

Medeiros Neto destacou que as fazendas completaram a obra das bandeiras no 

povoamento do Brasil criando “brasileiro mais radicado nas suas tradições” no São Francisco 

(MEDEIROS NETO, 1983, p. 116). 

Medeiros Neto é um interessante caso de estudo. Primeiro porque foi o único que se 

propôs a escrever uma história do São Francisco, conjugando aspectos da história regional com os 

 A denominação das nações indígenas coloniais, feitas pelos colonizadores, visava organizar uma fronteira geográfica 33

belicosa. Para além do genérico Tapuya, o termo Akroá foi usada para designar diversos grupos indígenas vistos 
como supostamente nômades, altamente guerreiros que habitavam os sertões entre a Vila da Barra do São Francisco, 
Pernambuco, Piauí e Goiás (APOLINÁRIO, 2011, p. 146-147). É importante destacar que o nomadismo era um 
termo usado para indicar a ausência de civilidade e evolução, mas os próprios colonos pecuaristas desses sertões não 
raro tinham o hábito da transumância, passando a estação seca em um espaço e a estação chuvosa em outro, mas nem 
por isso, eram considerados nômades, como os indígenas. Em Barra do São Francisco foi instalada primeiro o 
aldeamento franciscano de Pau Grande, a qual foi levada para o alto Rio Grande (atualmente Angical-BA), em 1739, 
ficando conhecida como Missão do Aricobé, extinta em 1860. Enquanto alguns especialistas acreditavam que os 
“Aricobé” fossem Akroás, outros pensam que eles eram Tupi-Guarani, sendo inclusive a missão de língua tupi 
(RÊGO, 2014, p. 139). Os termos Kariri, Cariri ou Kiriri foram usados para designar diversos povos indígenas 
situados no médio e norte do Rio São Francisco, no norte colonial, alguns aldeados em missões -— como as descritas 
pelo capuchinho Martinho de Nantes (1970) — enquanto outros foram combatidos como tapuyas inimigos, 
especialmente na Guerra dos Bárbaros (1683-1713), um conjunto de conflitos entre colonizadores e indígenas que 
ameaçaram a conquista portuguesa na América. Sobre guerras dos bárbaros ver Soraya Geronazzo Araújo (2007) e 
Pedro Puntoni (2000).
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recortes da história nacional passados no vale, narrando a função do São Francisco no passado do 

Brasil. Segundo porque produziu uma memória que enfatizava não o médio São Francisco, ou rio 

mineiro-baiano, mas o baixo São Francisco, o trecho nordestino, dando ênfase às guerras 

neerlandesas, pensando não o sertão como lugar da autenticidade nacional, mas o Nordeste. Por 

isso, não separou sertão e litoral, afinal os engenhos eram lugar de formação da nacionalidade tanto 

quanto os currais. Enquanto o fluminense Vicente Cardoso e o mineiro Orlando Carvalho 

enxergavam um vale francamente navegável entre norte e sul, mas apartado da costa por 

cordilheiras, Medeiros Neto narrou um São Francisco como uma via de comunicação entre litoral e 

sertão através de um amplo canal navegável por barcos a vela e navios a vapor, da foz às 

cachoeiras. Terceiro, desdobramento do anterior, Medeiros não procurou na descrição do ribeirinho 

sertanejo destacar um anacronismo, um arcaísmo próprio de uma temporalidade fora do lugar num 

passado que persistia. Pelo contrário, o tempo do São Francisco em Medeiros Neto era o tempo de 

um Brasil mais apegado às suas tradições. Ao contrário do ribeirinho pobre, doente, atrasado numa 

casa de pau a pique esburacada cercada por caboclos d’água, barbeiros e mosquitos transmissores 

do mal de Chagas e de malária, o são-franciscano de Medeiros Neto era um fazendeiro caboclo, 

católico, patriarcal, tradicional, que não progredia apenas porque a situação lastimável dos 

transportes fluviais, abandonados pela república, o impedia de exportar sua produção. 

A desunião em torno da unidade  
Analisados os livros que contém narrativas do Rio São Francisco publicados nos anos 

1930 é possível inferir que o interesse memorial pelo vale era parte de um movimento mais amplo 

no qual o Brasil voltava-se para si. Com a ascensão de um governo nacionalista autoritário num 

sistema internacional esfacelado às vésperas da guerra mundial e o fortalecimento de um projeto de 

busca por autonomia econômica fortalecendo o mercado interno o Rio São Francisco, então um 

importante eixo de comunicação do interior do país, se tornava estratégico como entroncamento de 

diversos modais de transporte, essencial para a consolidação de um mercado nacional, fosse de 

força de trabalho, de bens manufaturados ou de matérias-primas. Do ponto de vista da segurança 

nacional ele também não era desprezível. Em que pese ser representado como um vale habitado por 

gente pobre e doente onde águas corriam por terras ávaras, havia o vislumbre por riquezas agrícolas 

despertadas pela irrigação, hidroelétricas graças à força das cachoeiras e as minerais sonhadas desde 

a lagoa de Manoah e as minas de prata de Muribeca . Desse modo, pensar em uma economia 34

 Sobre Muribeca, a família Dias Moreia do Rio Real, e as lendas das minas de prata de início do século XVII ver O 34

segrêdo das minas de prata de Pedro Calmon (1950).
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voltada para o mercado interior implicava em pensar o Rio São Francisco. Isso pode não parecer 

óbvio porque a comunicação interna do país passou a priorizar o transporte rodoviário após os anos 

1950, mas antes disso, o São Francisco era um importante eixo de transporte fluvial, fosse por seu 

uso, fosse pelos planos viários anteriores a esse período que tratavam integralmente de navegação 

fluvial, rodagem e ferrovias. Do ponto de vista temporal, esse pensamento implicava em projetar 

um futuro, geralmente integrado na civilização capitalista, ainda que fosse uma etapa necessária. 

Disputar o futuro do vale implicava em disputar sua memória. 

Na hipótese inicial, as memórias colocariam o São Francisco como espaço autêntico, 

mas, como visto, o vale também aparecia associado a outros espaços identitários com os quais 

compartilhava sentidos, tipos, paisagens, costumes e símbolos, fosse parte do planalto, fosse o rio 

nordestino ou o rio sertanejo entre Minas e Bahia, estes dois últimos associados à unidade nacional. 

Havia uma diversidade de sentidos atribuídos ao rio. Alguns desses intelectuais que não 

compartilhavam com Cardoso a tese de ser o vale o fator da unidade, caso de Rêgo e de Miranda. 

Outros quando aceitavam a tese, a interpretavam e alteravam seu sentido, como no caso de Orlando 

Carvalho que entendia ser o rio da unidade nacional , seguindo Noraldino Lima (1925) e Euclides 

da Cunha (1966, v. 2), e não, como no original de Cardoso, da unidade política. Ao contrário do que 

a hipótese previa, não houve consenso nos autores analisados, Orlando Carvalho, Luís Flores de 

Morais Rego, Cavalcanti Proença, Agenor Miranda, Carlos Lacerda e Medeiros Neto, a respeito do 

papel do São Francisco como rio da unidade. Isso indica que a circulação do epíteto a partir de 1933 

com a publicação do livro de Vicente Licínio Cardoso foi gradual e limitada, não convencendo 

alguns escritores. Por outro lado, também foi visto que os leitores de Cardoso já reinterpretavam o 

sentido dado à ideia de rio da unidade. Embora lessem o engenheiro fluminense interpretavam a 

unidade como a nacional, interpretação que se aproximava de Lima (1925) e Cunha (1966, v. 2). 

Um indício interessante é um relativo silêncio da imprensa sobre o tema do rio da 

unidade nacional ao tratar do lançamento da obra póstuma de Cardoso. Na coluna No mundo das 

letras do jornal A Noite publicou-se uma nota onde se diz que “Vicente Licinio Cardoso deixou 

prompto um livro que acava de ser publicado ‘À margem da historia do Brasil’. Entre os capitulos 

mais interessantes do trabalho postumo daquelle saudoso escriptor que era um grande estudioso da 

nossa historia, acham-se o ‘Perfil de Feijó’ e ‘Á margem do segundo reinado’” (NO MUNDO DAS 

LETRAS, 1933). Quem redigiu a nota não destacou no livro a questão do São Francisco, embora os 

dois primeiros capítulos tratassem dele. 

No mesmo ano, a Sociedade Amigos de Alberto Torres organizou uma série de 

conferências sobre “O RIO S. FRANCISCO E A UNIDADE BRASILEIRA” a serem proferidas por 
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Barbosa Lima Sobrinho, Dr. M. Paulo Filho e Vieira de Melo (RIO S. FRANCISCO E A 

UNIDADE BRASILEIRA, 1933). Na abertura, o presidente da Sociedade, Dr. Saboia Lima, abriu a 

conferência citando Vicente Cardoso e João Ribeiro. Barbosa Lima Sobrinho, apresentado como 

jurista e historiador, fez sua conferência iniciando com o período colonial, tratando do grande 

interesse no Rio São Francisco como as crônicas de Gabriel Soares de Sousa e frei Vicente Salvador 

atestavam. Segundo ele, Paulo Afonso impediu que os colonizadores baianos e pernambucanos do 

trecho baixo do São Francisco avançassem sobre os trechos médio e alto do vale. Compreendido 

como um “condensador de tribus”, o trecho médio do São Francisco era palco de ataques de 

colonos aos indígenas ribeirinhos para escravização, sendo que a guerra dos bárbaros conquistou o 

trecho médio do Rio entre Vargem Redonda e Sobradinho, submetendo os Kariri. A partir daí, os 

currais passaram a ocupar os rios e “Portugueses, baíanos, pernambucanos, paulistas, negros 

misturavam-se a um nucleo forte de indios, que foram a verdadeira base etninca desse 

conglomerado humano”. A partir daí se conquistou o Parnaíba no Piauí (A FUNÇÃO…, 1933, P. 8).  

Para Lima Sobrinho, o alto São Francisco possuía uma  história à parte, associada às 

entradas de Porto Seguro e de São Vicente. Segundo ele, João Ribeiro chamou o Rio de “caminho 

da civilização brasileira”, enquanto “Euclides da Cunha levava mais longe o quadro” ao considerá-

lo “cerne vigoroso da nossa nacionalidade. Vicente Licínio Cardoso, por sua vez, interpretara que 

ele foi “menos o cerne da nacionalidade que da unidade politica” (A FUNÇÃO…, 1933, P. 8). Na 

conclusão, Lima Sobrinho contraria a tese de Euclides da Cunha:  

Cerne da nacionalidade, talvez não, pois que o mesmo titulo deveria caber igualmente a 
outras bacias hidrograficas, que teriam titulos para pleitear a mesma classificação […]. Por 
que não o Araguaia e o Tocantins, cuja historia ainda não se acabou de escrever? Cerne da 
nacionalidade tanto podem ser os sertanejos distantes do S. Francisco, como os nucleos 
mineiros afastados do vale do rio. A expressão é evidentemente vaga e por isso comporta 
variedade de impressões, que não serão mais do que opiniões, por igual interessantes e 
contestaveis (A FUNÇÃO…, 1933, P. 8).  

A seguir, contraria a tese de Cardoso: “Cerne da unidade politica creio que ainda não”, 

pois os núcleos litorâneos se conectavam pelo mar. No estado em que se encontrava, servia apenas 

para integrar o interior de Minas Gerais com o Nordeste, tendo um papel limitado de comunicação 

que poderia ser ampliado, pensava o historiador. No passado ele permitiu que os paulistas fossem 

combater em Palmares a nas guerras do Açu e recentemente possibilitava a migração de nortistas 

para o sul, primeiro buscando minas e depois os cafezais. O São Francisco realmente poderia unir 

esses núcleos, concordava Lima Sobrinho, mas não o fazia (A FUNÇÃO…, 1933, P. 8). Maior 

crítico da ideia de rio da unidade, notando a diferente percepção de Euclides da Cunha e de Vicente 
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Cardoso, os quais compreendiam a unidade nacional e a unidade política, o historiador 

pernambucano foi esquecido por aqueles que pretendiam inscrever o São Francisco como elemento 

fundamental da identidade nacional. 

Barbosa Lima Sobrinho, aliás, citou Lucien Febvre em sua conferência, possivelmente 

estivesse informado do livro do historiador francês sobre o Rio Reno, publicado em 1931. No livro, 

Febvre (2000) compreende que os nacionalismos criaram mitos em torno de rios de modo a 

naturalizar as nações. O Rio Reno não era um dado da natureza, mas um produto da história 

humana (FEBVRE, 2000, p. 37). 

Como foi visto, os intelectuais que escreveram memórias para preencher o vazio e dar 

conteúdo ao “sem história” do rio criaram narrativas diversas, conflitantes, sobre o mesmo passado. 

Alguns, como Rêgo e Miranda, minimizavam seu papel na unidade nacional e entendiam que essa 

se devia ao planalto, dando primazia à topografia e não aos caminhos, tendiam a uma ideia 

determinista geográfica de nação. Outros, como Lacerda, Miranda Neto e Orlando Carvalho, 

seguiam Vicente Cardoso e a tese do Rio da unidade enfatizando o espaço e sua ambivalência entre 

o social e o geográfico. Cada escritor pretendia falar do vale, mas o Rio sempre tinha um diferente 

centro de gravidade, podendo ser o baixo São Francisco, no Nordeste, o médio São Francisco, entre 

Bahia e Minas, ou parte da bacia da margem esquerda que nascia nas divisas com Goiás e se 

confundia com o planalto. Miranda enxergava o rio a partir da margem esquerda do vale e seus 

grandes afluentes que comunicavam o oeste de Minas e Bahia com Goiás, sul do Piauí e Maranhão. 

Para Rêgo o São Francisco era a margem direita, especialmente na Bahia, enquanto Lacerda e 

Carvalho falam de um Rio que ia de Pirapora a Juazeiro. Medeiros Neto deslocou o centro de 

gravidade do vale para o nordeste. Desse modo, não havia só memórias diversas, mas recortes 

diversos do que seria o Rio. Também não havia consenso sobre seu papel na unidade nacional. 

Geraldo Rocha, tema do próximo capítulo, terminou se notabilizando por sua narrativa e na década 

seguinte foi transformado em principal especialista no assunto do Rio. O porquê é que será estudado 

a seguir. 
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CAPÍTULO 3 — A UNIDADE NACIONAL AMEAÇADA: DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL, INTERVENCIONISMO ECONÔMICO E SEGURANÇA 

NACIONAL NA OBRA DE GERALDO ROCHA 

“Nasci para ser vaqueiro”, escreveu em ensaio de 1937 o latifundiário, empresário e 

engenheiro baiano Geraldo Rocha (1881-1959). Então, não cavalgava mais no sertão, mas no Rio 

de Janeiro, em cavalos de raça, alguns deles campeões no Jockey Club. Claro, havia as férias e os 

negócios em Barreiras-BA, onde era possível encontrar-se com os vaqueiros encourados que se 

ocupavam com seu gado na fazenda Água Doce, no São Francisco, oeste baiano. Ele avaliava: 

“contrariei minha vocação porque estou convencido que nasci para ser vaqueiro e para a vida 

simples do sertão” (ROCHA, 1937b, p. 377-378). O que pode ser lido apenas como romantismo ou 

saudosimo de uma sociedade agrária e patriarcal, pura idealização da vida pecuária sertaneja por 

parte de um representante de um grupo dominante, aqui será entendido como componente essencial 

de uma retórica eficiente nas disputas do rumo do desenvolvimento econômico brasileiro.  

Ao contrário de engenheiros como Euclides da Cunha e Vicente Licínio Cardoso que 

escreveram sobre o tema do rio São Francisco e da unidade do país, ambos do Estado do Rio de 

Janeiro, viajantes que estudaram o interior do país, a obra de Geraldo Rocha sobre o Rio São 

Francisco conciliava o conhecimento técnico e a sua história de vida no sertão. A hipótese deste 

estudo é que para além de um competente ou convincente estudo técnico, a eficácia do argumento 

de Geraldo Rocha na miríade de vozes do debate sobre o aproveitamento econômico do Rio São 

Francisco vem do uso intenso da memória para convencer seus leitores de que ele conhecia o 

espaço por vivê-lo e vê-lo. É claro, havia elementos extratextuais que permitiriam a transformação 

de um intelectual em autor, autoridade no tema. Rocha representava intelectualmente um grupo 

social, o dos latifundiários do São Francisco interessados na valorização de suas terras decorrentes 

da construção de grandes obras de infraestrutura. Ele era, na ocasião da publicação de seu livro, 

amplamente conhecido e bem relacionado com esferas de poder político e editorial, bem como 

atendia, com suas ideias de rio da unidade nacional, aos interesses de diversos grupos sociais e 

políticos. 

Rocha reinterpretou as ideias de Vicente Licínio Cardoso, Euclides da Cunha e João 

Ribeiro para produzir uma interpretação própria do sertanejo, do Rio São Francisco e da identidade 

nacional, fundamentos de um plano de aproveitamento econômico da bacia. Segundo Rocha, esse 

rio seria o eixo geográfico e formador do fator racial que possibilitou a conquista e manutenção do 

território brasileiro. Constituiria, portanto, o espaço fundamental na narrativa da memória da nação, 
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onde se preservaria seu tipo étnico mais característico, seus costumes, folclore e religião. Esse papel 

desempenhado no passado e o estado de abandono no qual se encontrava justificava a prioridade da 

região como alvo de uma política de aproveitamento econômico e planificação regional. Para 

convencer seus leitores, Rocha privilegiou uma costura na qual sintetizava vários argumentos: 

identificou o São Francisco com o Nordeste, região problema que demandava atenção nacional. 

Interpretou o problema econômico à luz da perspectiva ruralista, associando a modernização 

tecnológica com a diversificação agrícola e o fortalecimento do mercado interno e da pauta de 

exportações de matérias-primas do país. Associou seus planos econômicos com ideias vagas de 

centralização estatal e intervencionismo que podiam ser identificados com o fascismo, na época da 

publicação do livro, mas que se amalgamaram posteriormente com o desenvolvimentismo do pós-

guerra. 

Geraldo Rocha nasceu em 1881 em Barra-BA. Mudou-se com a família ainda criança 

para Barreiras-Ba e acompanhou o pai em algumas viagens para compra de gado no norte de Goiás 

— atualmente estado do Tocantins. Fez estudos secundários em Salvador e estudos preparatórios no 

Rio de Janeiro, mas voltou a Barreiras por motivos de saúde. Diagnosticado com diabetes, seguiu 

por toda a vida rotina de abstenção de bebida alcóolica e afirmava possuir sempre excelente 

disposição física. Estudou engenharia na Politécnica de Salvador onde se formou em 1909 e 

trabalhou em obras em Manaus e Belém, depois trabalhou na inspetoria de estradas de ferro no 

período da construção da Madeira-Mamoré. A partir daí começou carreira na iniciativa privada na 

Brazil Railway Company também conhecida como Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Em 

1922 após ser acusado de ter participado da conspiração da rebelião do Forte de Copacabana se 

exilou em Paris, mas retornou ao Brasil logo depois. Ainda à frente da São Paulo-Rio Grande, 

comprou o jornal A Noite e montou com o cunhado Antônio Balbino de Carvalho o Matadouro 

Modelo no Rio de Janeiro e a Companhia Sertaneja Agropastoril em Barreiras-BA, cidade na qual 

construiu uma pequena hidrelétrica, a Usina Rocha. Participou ativamente e envolveu as empresas 

que dirigia no combate à Coluna Prestes em 1926-1927 e na luta contra os revolucionários da 

Aliança Liberal em 1930, ao lado dos coronéis Franklin Lins de Albuquerque de Pilão Arcado e 

Horácio de Matos de Lençóis. Com a derrota foi afastado da São Paulo-Rio Grande e entregou as 

empresas Matadouro Modelo e A Noite, além de fazendas, para pagamento de dívidas assumidas em 

cartório.  Após apoiar os rebeldes paulistas de 1932 se exilou em Paris por dois anos e retornou para 

o Brasil. Montou o pequeno jornal A Nota no qual fazia militância nacionalista de extrema-direita, 

simpática ao nazismo, ao fascismo, ao franquismo, anticomunista, antissemita, anti-nipônico e 

defensor da pena de morte e da restrição à entrada de imigrantes japoneses e judeus alemães. O A 
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Nota foi fechado pelo Estado Novo. Nessa época publicou vários livros: Fim de uma civilização 

(1935), Na hora da borasca não se muda o timoneiro (1937c), A morte do trem (1937a), 

Nacionalismo político e econômico (1937b), Instituto Baiano do Cacau (1938) e País Espoliado - 

subsídio para uma história financeira do Brasil (1940b), este último profundamente inspirado em 

Brasil: colônia dos banqueiros do integralista Gustavo Barroso. Publicou na Companhia Editora 

Nacional o livro O Rio de São Francisco (1940a) com segunda edição (1946) — e mais três 

póstumas (1985, 2004a, 2004b). Com a redemocratização, montou O Mundo, um pequeno jornal e 

uma revista ilustrada. O jornalista David Nasser da revista O Cruzeiro acusou o diário de Rocha de 

ser subvencionado pelo governo peronista, por ser, Rocha, então, um dos “maiores amigos de 

Perón” (SANTOS, 2015, p. 57). Em 1949, esteve à frente da Agência Latina de Notícias S. A., 

criada no Rio de Janeiro, tentativa de Perón de reagir à campanha violenta que seu governo sofria 

das agências estadunidenses de notícias (SANTOS, 2015, p. 57). Apoiou a eleição de Jucelino 

Kubistchek, mas não poupou críticas e comentários ao governo. Faleceu em 1959. 

As ideias de Rocha se relacionavam com a sua trajetória. Tanto na forma, já que a 

circunstancialidade de sua condição atravessa seu texto, cheio de apartes de testemunho pessoal, 

quanto na parte externa, pois ele era conhecido do público, tinha meios fáceis de publicação e 

proximidade com o círculo do poder. Embora o discurso técnico fosse essencial para legitimar e 

justificar projetos, o conhecimento advindo da experiência continuava sendo fundamental. Grande 

proprietário de terras no São Francisco, caboclo descendente de indígenas, europeus e africanos, 

Rocha explorou sua história de vida para dizer aquilo que os técnicos não sabiam. Para além das 

descrições bucólicas e idealizadas do sertão, ele também era engenheiro e empresário, valorizava a 

ciência e a prática para a realização dos ideais. A força de seu projeto de meio técnico-científico 

provinha, em parte, de seu caráter simultaneamente regionalista e cosmopolita, científico e  

romântico, urbano e rural, modernizante e tradicionalista. Ele havia visto as barragens da Europa e 

do Rio Nilo, havia estudado outros vales do mundo, como o Níger e rios asiáticos, e principalmente 

ele havia vivido no Rio São Francisco, conhecia seus meandros, suas cheias, seus vaqueiros e 

barqueiros, suas histórias e seus cantos. Ver, para Rocha, estava no “fundamento epistemológico do 

ato de pesquisar” (CEZAR, 2018, p. 57). Mas para além de ver, Rocha, em seus textos, narrava 

como se fosse um contador de histórias. O termo não possui caráter pejorativo para depreciar o 

escritor que não seria um historiador. Compreendendo o contador de histórias como alguém que 

transmite, através de pequenas narrativas, sabedorias advindas da experiência pessoal e coletiva 

(BENJAMIN, 2018, p. 143), destaca-se que Geraldo Rocha se portava, em alguns momentos, como 

um portador das tradições de seu povo, contando casos passadas oralmente de geração em geração 
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(GAGNEBIN, 2013, p. 56). A retórica de Rocha transmitia ao leitor a impressão de que ele 

conhecia não só os melhores lugares para barragens no São Francisco, mas as memórias de seus 

moradores.  

Os objetivos deste capítulo são investigar como Geraldo Rocha se apropriou e 

reinterpretou ideias, conceitos e memórias do Rio São Francisco para elaborar a sua própria versão 

narrativa da unidade nacional, entender quais as circunstâncias de produção do texto,  os interesses 

e motivações do mesmo e analisar o uso público do passado do São Francisco em sua obra. As 

fontes utilizadas são sua obra escrita completa publicada em livros, complementada com a 

imprensa, memórias de pessoas que com ele conviveram em diálogo com estudos historiográficos 

sobre suas ideias e seu tempo. 

Um novo consenso sobre o Rio São Francisco 
Geraldo Rocha ficou estabelecido como o principal especialista sobre o São Francisco. 

Contribuiu para isso tanto a recepção de seu livro por outras publicações, desde o Estado Novo 

quando uma publicação oficial do Ministério da Agricultura o citava como especialista no assunto 

(SALLES, 1942, p. 31). Outros escritores da época entendiam que Geraldo Rocha “conhece região 

como nenhum outro técnico” (PROENÇA, 1944, p. 183) e que possuía “vigorosa autoridade de 

barranqueiro” (MEDEIROS NETO, 1941, p. 95). Nos debates parlamentares sobre o 

aproveitamento econômico do Rio São Francisco foi considerado grande especialista no assunto  e 1

o primeiro diretor de obras da CVSF, o engenheiro mineiro Lucas Lopes, escreveu em 1955 que o 

livro do latifundiário baiano era “magnífico”, “obra pioneira do movimento de recuperação do São 

Francisco. Convidamos o leitor a estudá-la, se desejar sentir melhor os problemas do São 

Francisco” (LOPES, 1955, p. 130-132). A obra de Rocha sobre o assunto “ficou celebrada como 

discurso institucional fundador da CVSF” (RABELO, 2016, p. 212). Mas ela não foi a única obra 

que ele publicou.  

Sua primeira publicação foi um conjunto de artigos enviado do exterior sobre a situação 

econômica e financeira internacional quando contava com mais de 50 anos de idade, o que explica, 

em parte, o sucesso da sua recepção. Exilado em Paris por seu apoio ao movimento paulista 

derrotado em 1932, acompanhava o que chamou de morte do capitalismo liberal e ascensão dos 

 Em discurso, Manoel Novaes afirmou que Geraldo Rocha estava desanimado pela insuficiência de recursos em carta 1

publicada na revista Rodovia, que estava “descrente da obra do São Francisco”, mas que “passava o bastão a mim e 
aos homens de minha geração para realizar essa obra”. Novais o considerava “uma das maiores sumidades no 
assunto” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, l955, p. 35). Novaes era pernambucano de Floresta, 
formou-se em medicina em Salvador, trabalhou no gabinete da interventoria de Juracy Magalhães em 1931 e foi 
deputado federal constituinte em 1933-1937 pelo PSD e em 1945-1951 pela UDN e teve mandatos entre 1951 e 1987 
por vários partidos como UDN, PR, PTB e depois de 1967 pelo ARENA, sendo o último pelo PSD. 
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regimes corporativistas. Rocha era um entusiasta de Hitler e Mussolini, elogiava escritores da 

extrema-direita francesa como Charles Maurras . Quando retornou ao Brasil, enfeixou os ensaios 2

em um volume com o título Fim de uma civilização. Parece que tomou gosto pelo jornalismo, pois 

criou o A Nota, nos quais escrevia sobre política e finanças, transportes e agricultura, economia e 

exportações, anticomunismo, antissemitismo, perigo amarelo, cacau, biografou sertanejos que 

considerava memoráveis.  

Definia o jornalismo de A Nota como de nacionalismo radical e entendia que “racista” e 

“nacionalista” eram sinônimos. Em suas palavras, “A NOTA surgiu com um programma 

nacionalista-radical. Quem diz nacionalista, diz racista, porque a Nação não é apenas o sólo. A 

Pátria é também o homem com seus costumes, seus hábitos, suas convenções e suas crenças”. 

“Nação Brasileira com pouco mais de quatro séculos de existência, o que nada representa no 

scenario da historia, ainda não é uma raça”, sendo necessário ainda “o caldeamento de séculos para 

que deste amalgama de povos, raças, costumes e crenças se constitua um grande povo, com raizes 

profundas na Historia, de modo a adquirir fixos característicos raciais”. Luso, negro e índio 

constituíram Brasil, para Rocha, sendo os dois últimos “no período da pedra lascada, mergulhados 

em plena barbaria, sem escripta, sem organização social, sem tradições e sem historia” e seria no 

“elemento luso” que “fixarmos as nossas raizes étnicas e históricas” (ROCHA, 1937b, p. 327). 

Percebe-se que a ideia de nação de Geraldo Rocha era racial e o sertanejo era o núcleo da sub-raça 

(RIBEIRO, 2019). Como não era etnógrafo, Rocha pouco se preocupou em tratar da 

heterogeneidade racial brasileira, mas entendia que a mestiçagem era um processo de 

branqueamento que se concluiria em meio século. A exaltação do sertanejo, a identidade latina e 

ibérica, uma simpatia com Alemanha e Itália, um sentimento anti-britânico, anti-nipônico e 

antissemita caracterizavam os aspectos racializadores do seu programa. Rocha precisava reiterar a 

identidade sertaneja como identidade da nação para ser seu intérprete e voz privilegiada. Conservar 

a sub-raça sertaneja justificava seu projeto de meio técnico-científico. 

Escrevia repetidamente sobre alguns temas, o que chamava de suas campanhas, como 

de costume na imprensa da época, e a retórica não traía a origem militar da metáfora. Depois reunia 

os ensaios em volumes temáticos e não raro os intitulava com o mote da campanha. Foi o caso de 

sua defesa incondicional da manutenção de Vargas no poder quando se esperava uma eleição e 

 Em ensaio de 1937, Rocha afirmou que “Charles Maurras é, incontestavelmente, um dos pensadores e dos vultos da 2

estatura moral que mais se destacam no seculo em que vivemos. A sua mentalidade de escol exerce influencia  
decisiva sobre todas as elites do mundo occidental, para não dizermos sobre o mundo civilizado”. O primeiro-
ministro socialista Léon Blum prendeu “Maurras, o mais puro dos francezes, o intellectual admirado e respeitado pelo 
mundo inteiro” (ROCHA, 1937b, p. 577). Nota-se uma apropriação crítica que Rocha fez de Maurras, que era 
germanófobo, enquanto o brasileiro nutria simpatias pela Alemanha de modo geral e pelo nazismo em particular.
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houve um golpe: todos os seus ensaios terminavam com uma frase que serviu de título da brochura 

publicada depois, Na hora da borasca não se muda o timoneiro. Mas nem sempre Rocha fora um 

jornalista-proprietário com algum ressentimento de não receber o apoio que Vargas dava aos diários 

de Assis Chateubriand.  

Geraldo Rocha tinha uma história no jornalismo carioca antes de fundar o A Nota e 

escrever ele mesmo artigos. Em 1925 ele foi diretor-presidente do diário A Noite, o maior 

vespertino da capital federal. Segundo um dos jornalistas que lá trabalhavam, o baiano manteve o 

quadro do diário, mas após uma viagem de Irineu à Europa, uma assembléia o tornou diretor-

presidente e o jornalista Diniz Júnior foi colocado na direção do vespertino (NETTO, 1977, p. 

236-238). À frente do periódico, empreendeu a construção do maior aranha-céu do Rio de Janeiro 

para a sede do mesmo na praça Mauá. Não publicou ensaios no mesmo, às vezes dava entrevistas 

sobre finanças e era notícia da coluna social, bem como de suas iniciativas empresariais, como o 

Matadouro Modelo, no qual era sócio com o cunhado Antônio Balbino de Carvalho, grande 

proprietário de terras na Bahia. Obteve muito destaque quando o diário organizou concursos de 

beleza, inclusive um Miss Universo. Por ser o principal jornal do país, seu diretor, Diniz Júnior foi 

enviado a Portugal e à Itália para convencerem Salazar e Mussolini a enviarem representantes dos 

seus países ao concurso, no que obteve sucesso (NETTO, 1977, 244). Segundo Carvalho Netto foi 

nessa ocasião em que Rocha substituiu Diniz Júnior pelo gaúcho Leal de Souza, que não interferia 

na redação e apenas escrevia assuntos sobre as eleições de 1930. Sobre estas, A Noite se mantivera 

neutro, enquanto seu dono estava em Paris providenciando um organizador francês para o concurso, 

mas com seu retorno, o diário foi colocado numa campanha virulenta a favor de Júlio Prestes, 

candidato a presidente da república, e contra Getúlio Vargas. Leal de Souza era auxiliado por Telmo 

Escobar, também gaúcho, “que ultrapassava os desejos do dono da casa em matéria de 

agressividade”, especialmente contra os líderes gaúchos da Aliança Liberal (NETTO, 1977, p. 251).  
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Com o resultado das eleições e o início da revolução, Rocha articulou que os coronéis 

Horácio de Matos, Abílio Wolney e Franklin Lins de Albuquerque , da Bahia, invadissem Minas 3

Gerais e sufocassem as forças revolucionárias, no qual foram mal sucedidos. Em desgraça, Rocha 

foi para sua fazenda no interior do Rio de Janeiro de onde fugiu de automóvel para o interior de 

Minas Gerais e foi preso em Belo Horizonte. Na capital mineira, foi solto graças à proteção 

oferecida por seu amigo Artur Bernardes. Enquanto isso, a sede do jornal no Rio de Janeiro era 

incendiada e saqueada pelas multidões (NETTO, 1977, p. 261–263). Rocha terminou perdendo o A 

Noite em quitação da dívida de 33 contos de réis que não pôde justificar à direção internacional 

Brazil Railway . 4

No A Nota Rocha passou a escrever ele mesmo seus ensaios para fustigar os inimigos e 

exaltar os amigos, às vezes a mesma pessoa em diferentes tempos, de acordo com o sabor das 

circunstâncias e interesses. Ainda era um grande proprietário de terras na Bahia, conhecia políticos 

influentes e empresários importantes, e mesmo com o fechamento de seu periódico, conseguiu 

publicar seu livro sobre o Rio São Francisco pela Companhia Editora Nacional, cujo proprietário, 

Octalles Marcondes Ferreira era próximo a Getúlio (TOLEDO, 2010). Laurindo M. Pereira (2015, 

p. 133) tratando de Rocha, indica que durante o início da interventoria de Landulfo Alves na Bahia, 

o latifundiário de Barreiras teria feito, por correspondência, várias exigências de cargos públicos 

 Horácio de Matos era chefe político de Lençóis-BA e da Chapada Diamantina e Chapada Velha, proprietário de 3

fazendas e comerciante de minérios preciosos, Franklin Lins de Albuquerque era chefe político, grande proprietário 
de terras, industrial e pecuarista de Pilão Arcado-BA, com influência no médio São Francisco. Os três coronéis, com 
suas milícias, foram voluntários da pátria no combate à Coluna Prestes, incorporados às forças governistas. Abílio 
Wolney era de São José do Duro-GO, atualmente Dianópolis-TO, e, após envolver-se em violentos conflitos em seu 
estado, se mudou para Barreiras nos anos 1920 e 1930, primeiro como aliado dos Rocha e depois da revolução de 
1930, como adversário. Horácio de Matos foi preso em 1930 e solto no ano seguinte, logo depois foi assassinado em 
Salvador. Franklin se aliou com os revolucionários e permaneceu no poder em seu município. Wolney chegou a ser 
preso, mas conseguiu-se entender com amigos revolucionários e foi escolhido como chefe político de Barreiras. 
Sobre a política baiana ver Consuelo Novaes Sampaio (1999), Soul Pang (1979), Américo Chagas (1996), 
Claudionor Queiroz (1998), Braga (1943), Wilson Lins (1952), Luíz Rogério (1982). Os acontecimentos violentos de 
São José do Duro se tornaram célebres após serem narrados no romance O Tronco de Bernardo Élis, sobre o qual há 
grande bibliografia: Albertina Vicentini (2010), Edvaldo A. Bergamo e Rogério Max Canedo (2015), Cristiane Roque 
de Almeida (2003) e Deiziane Nogueira da Silva e Adriana Bezerra (2013). 

 Rocha rememorando seu trabalho na frente da Brazil Railway Company afirmou que “quem defende grande massa de 4

interesses, dependente do contrôle do poder publico, é obrigado a attender appetites, contentar ambições, para evitar 
campanhas que uma vez desencadeadas, intimidam os agentes do poder publico, impedindo-os de cumprir o seu 
dever. Com a grande massa de interesses periclitantes sob a minha responsabilidade, me encontrei na mesma 
contingencia inherente ás funções que eu exercia, como, em qualquer parte do globo”. Em virtude disso, teria gasto 
33.000 contos em despesas extraordinárias. Seu supervisor exigiu nomes para justificar gastos realizados, o que 
Rocha negou por “comprometter os que me havia auxiliado a salvar a Brazil Railway, por confiarem na minha 
lealdade” (ROCHA, 1937b, p. 589). A semelhança do testemunho de Rocha com as recentes delações premiadas que 
falam em pagamentos de propinas por empresários de multinacionais para corrupção de agentes públicos é grande, 
mas é possível também que a propina tenha sido uma justificativa para apropriação pessoal da quantia.
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para benefício de seus parentes e amigos em troca de sua influência na escolha do interventor por 

Vargas, o que Alves recusou . 5

O livro de Rocha publicado pela casa fundada por Monteiro Lobato tinha uma unidade 

mais cuidadosa que os títulos que saíam da gráfica de seu jornal, mera reunião de ensaios 

publicados. Quando apareceu, O Rio de São Francisco era apenas mais um entre vários livros 

publicados sobre o vale numa onda editorial que procurava editar coleções sobre o território 

brasileiro. Fernando Azevedo, que dirigia a  Biblioteca Pedagógica Brasileira da Companhia Editora 

Nacional, fazia publicar por elas, clássicos, traduções, livros originais e investigações científicas. 

No final da década após sofrer ataque de educadores católicos, foi substituído por Jacobina 

Lacombe na direção da Brasiliana (TOLEDO, 2010). Outras editoras, como a Martins e a José 

Olympio também tinham suas coleções que visavam conhecer o Brasil, respectivamente a 

Biblioteca Brasileira e a Documentos Brasileiros (ABREU, 1999, p. 327). Rocha fazia parte, 

portanto, de um movimento editorial que procurava dar a conhecer o território do país. 

No seu texto, Rocha tentava se assentar numa tradição de associar o São Francisco à 

unidade nacional como fizeram João Ribeiro, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha e Vicente 

Licínio Cardoso. Rocha também citou outros especialistas, como Halfeld e Liais. Algumas citações 

tinham caráter ilustrativo e de busca de legitimidade, casos do uso de Ribeiro e de Capistrano, feitos 

sem maior comentário, embora sua interpretação fosse distinta. Também havia a crítica, como em 

Halfeld e Liais, chegando a dizer que felizmente os planos de Halfeld de desobstruir as cachoeiras 

do São Francisco não foram realizados sob o risco de transformarem o São Francisco em um curso 

d’água torrencial e sazonal sem suas eclusas naturais. A maior dívida foi a reinterpretação que 

Rocha fez de Vicente Cardoso e Euclides da Cunha. 

Geraldo Rocha fez nova interpretação da ideia de rio da unidade de Vicente Cardoso. 

Manteve a noção de que o São Francisco, um quase-sujeito da unidade do país, foi abandonado pela 

República e merecia prioridade da mesma numa revitalização. Eram engenheiros quase da mesma 

geração, formados entre 1900 e 1910. Cardoso escreveu sobre o assunto nos anos 1920 e faleceu em 

1931. Não viu a febre das barragens e das grandes hidrelétricas nos anos 1930 se difundirem  pelo 

mundo. A transformação do rio São Francisco proposta por Cardoso se limitava a desobstruir o 

 Sobre o assunto, Rocha escreveu um ensaio em 1937 intitulado “Um sertanejo na Bahia” no qual elogiava Landulfo 5

Alves, que no Ministério da Agricultura, enfrentou campanha contra introdução do zebu indiano nos rebanhos do 
Brasil. Alves era “Originario do sertão da Bahia, treinado desde o berço na luta contra a natureza madrasta” 
(ROCHA, 1937b, p. 371-372). Posteriormente, Geraldo Rocha afirmou que indicou Landulfo Alves para o cargo de 
interventor federal na Bahia e que se frustrou com sua gestão, marcada pela alta tributação e pelo nepotismo que 
transformou a Bahia de todos os Santos em Bahia de todos os Alves. Além disso, Landulfo teria sido o “maior 
inimigo do sertão da Bahia”, responsável pela destruição de lares e pelo êxodo de milhares de famílias da região 
(PEREIRA, 2015, p. 133). 
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canal e renovar a frota. Pouco entrou em detalhes sobre questões técnicas, fazendo mais o uso do 

passado para defender a prioridade da República quanto ao São Francisco. Rocha já se interessava 

por hidrelétricas desde os anos 1920. Ele visitou o Nilo em 1922 e empreendeu a construção de uma 

pequena hidrelétrica em Barreiras no final da década, a Usina Rocha de propriedade da Sertaneja 

Agropastoril, sociedade que reunia Rocha e seu cunhado Antônio Balbino. Na ocasião um canal foi 

aberto desviando parte do curso do Rio de Ondas em direção ao Rio Grande e com a elevação 

obtida, na cidade de Barreiras, foi construída uma pequena usina hidrelétrica que abastecia os 

negócios de Rocha, como o matadouro, e prestava serviço elétrico à cidade de Barreiras até os anos 

1970  (LENA; HERMES, 2009). Ele acompanhava as inovações de barragens no México, Peru, 6

EUA, URSS, Argélia, China, África Ocidental Francesa e usava destes exemplos para ilustrar um 

projeto de transformação da vida técnica e civil das populações e do espaço do Rio São Francisco. 

Enquanto Cardoso reivindicava uma atualização de transporte do principal caminho do interior, 

Rocha clamava pela implantação de um meio técnico-científico totalizante do qual dependia o 

futuro do país enquanto unidade política soberana. 

Outra diferença em relação a Cardoso é que Rocha não evocava aspectos do passado do 

Rio para ilustrar uma tese vaga, mas narrava pequenas biografias, anedotas pitorescas, guerras civis 

e demonstrava conhecer cada vila e cidade do vale. As ideias vagas de Cardoso, nesse contexto mais 

um sociólogo que procurava leis gerais do que historiador que narrava o passado, nem de perto 

ganhavam do colorido das narrativas de Rocha. O baiano era um contador de histórias e repassava 

as experiências sertanejas que teve para seu leitor. 

Como exemplo, pode-se citar a narrativa que Rocha contou sobre a praga que os 

ribeirinhos jogavam nos inimigos desejando-lhes a “justiça de São Romão”. Ele narrou que neste 

município são-franciscano de Minas Gerais bandoleiros chegaram em casa de um fazendeiro e 

disseram: “Tivemos na villa a noticia de que o senhor havia fallecido e viemos fazer-lhe o 

inventario”. O fazendeiro afirmou que não haveria necessidade pelo fato de estar vivo, ao que o juiz 

retrucou: “Para nós isso é secundario (…). A Justiça já se abalou e o senhor tem de pagar as custas” 

(ROCHA, 1940a, p. 214). Além de tornar a leitura do texto mais bem humorada para o leitor, as 

anedotas demonstram a profunda familiaridade de Rocha com o universo dos sertanejos e sua 

 Num ensaio intitulado “Terra da promissão” Rocha narrou sua “experiencia em escala reduzida” para mostrar a 6

investidores a viabilidade, mandou abrir “canal desviando aguas do rio de Contas (sic) [Ondas]” para “fazer irrigação 
das terras, fazer culturas, accionar uma usina de electricidade, estabelecendo um campo de demonstração. Enviei 
tractores, destocadores, machinas agricolas aperfeiçoadas e um technico para dirigir. Infelizmente, porém, o technico 
escolhido não soube fazer impôr a sua autoridade aos meus parentes”. As “machinas ficaram encostadas como 
innovação inutil” e autor se viu “obrigado a mandar parar as culturas e as iniciativas, pela mentalidade estreita de 
minha gente” (ROCHA, 1937b, p. 254). 
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experiências, o que dá aos seus argumentos um “efeito de seriedade”. De acordo com Temístocles 

Cezar (2018, p. 64), o “efeito de seriedade” é obtido a partir da descrição de acontecimentos vistos 

pelo autor numa espécie de autopsia na qual o olhar de quem escreve o que viu é a base da verdade. 

Comentando a narrativa de Jean de Léry sobre sua experiência com indígenas no Brasil, Cezar 

(2018) afirma que quando o viajante francês citava palavras em tupi e as traduzia não só produzia 

no leitor um efeito de exotismo, mas mostrava seu profundo conhecimento daquilo que narrava. 

A unidade proporcionada pelo São Francisco era uma metáfora em Cardoso. Em Rocha, 

o leitor poderia se emocionar lendo sobre os caboclos do São Francisco que lutavam em Guararapes 

e na independência, que tombaram à bala na defesa da pátria no Paraguai e que migraram para os 

cafezais de São Paulo, os garimpos do Mato Grosso, os seringais do Acre e brilhavam como 

oradores e cientistas na corte de Pedro II. Enquanto Cardoso fez o São Francisco unir o sul e o norte 

do país, através da comunicação proporcionada por ele e que possibilitou a interiorização de 

vaqueiros, missionários e bandeirantes, em Rocha os sertanejos saíram das barrancas para abrir o 

Brasil moderno à machado, chefiar ministérios, assimilar imigrantes e conquistar o território.  

Essa diferença explica porque em Cardoso o São Francisco proporcionou a unidade 

política do território, enquanto em Rocha a unidade nacional tinha um sentido étnico-racial. Nesse 

ponto, Rocha deixou Cardoso para seguir Euclides da Cunha, fonte de ambos. Cardoso criticou o 

paradigma racial em sua época, substituindo-o pela pesquisa de leis deterministas ambientais, 

tecnológicas e econômicas, de modo a explicar as vantagens da Europa em relação ao resto do 

mundo pela disponibilidade abundante que possuíam de ferro e carvão. Rocha retornou ao 

paradigma racial de Euclides da Cunha, embora o tenha modificado e recontextualizado. 

Para Euclides, a raça, fator determinante na história, se formava na interação entre 

ambiente e ser humano, no qual surgia a adaptação de um novo tipo racial . Rocha seguia o autor de 7

Os Sertões, se apropriou de sua idéia de sub-raça sertaneja, mas eliminou as nuances para 

transformar o conceito científico de Euclides em uma ideia nacionalista. O sertanejo de Conselheiro 

foi recontextualizado à luz do nacionalismo racial de inspiração nazi-fascista. A sub-raça em Os 

Sertões era um estágio anterior à formação de uma raça histórica, no qual não se fixaram ainda nos 

tipos humanos os caracteres resultantes de um lento e secular caldeamento. A sub-raça sertaneja, 

 Segundo Cunha (1966, p. 48), o jagunço, caipira e o tabaréu seriam extintos por serem retardatários, uma raça que não 7

se completou. A “força motriz da história” era o “esmagamento inevitável das raças fracas fortes”. Os sertanejos, 
“etnologicamente indefinidos, sem tradições nacionais uniformes”, sofriam, com Canudos, o primeiro assalto da luta 
longa da civilização litorânea. Em outra passagem, Cunha afirmou que os indivíduos da sub-raça eram sujeitos à 
“instabilidade” viviam em “deplorável situação mental” e estavam “destinadas a próximo desaparecimento ante as 
exigências crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das correntes imigratórias que começa a 
invadir (…) nossa terra” (CUNHA, 1966, v. 2, p. 93).
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assim, seria um tipo em definição, formado a partir do cruzamento entre brancos e índios, com 

laivos de sangue negro, mas sem estabilidade. Claro, Euclides vez por outra escorregava num 

nacionalismo e já dizia que o sertanejo consistia na rocha-máter da nacionalidade, usando de uma 

metáfora da geologia no qual a rocha-máter, o mameluco, mestiço de branco e indígena, tinha 

caracteres definidos, mas que se cercavam de outros minerais os mais diversos, como os cafuzos e 

mulatos (SANTANA, 2001, p. 125).  

Rocha recuperou a ideia de sub-raça de um contexto cientificista de início do século XX 

e a inseriu num nacionalismo xenófobo de extrema-direita. Para servir a esse novo contexto, foi 

necessário eliminar a ambiguidade do original euclidiano, expressa nas metáforas antagônicas de 

Quasímodo-Herculeo ou do centauro bronco . Para Rocha, o sertanejo, por vezes tomado como 8

sinônimo de nordestino ou de são-franciscano, era o cerne da nacionalidade brasileira. Conservou 

os costumes, a religião e o folclore. Adaptado ao meio hostil do interior da hinterlândia, sobrevivia 

na caatinga, conquistara os gerais e devassara a Amazônia. Era forte, enérgico, inteligente, honesto 

e pacífico, embora participasse de guerras civis, geralmente motivadas por solidariedade a amigos e 

questões de honra, pois era totalmente desinteressado. Esbanjavam virilidade e valentia, como o 

exemplo de Canudos atestava. Na guerra era implacável e invencível. Despretensioso e pacífico, o 

sertanejo de Rocha trabalhava por distração, aventura e amor ao gado . Em suas palavras, “a 9

capacidade de resistencia physica, intellectual e moral delle supera a dos filhos de outras regiões” 

(ROCHA, 1940a, p. 26). 

Rocha conservou o ethos do engenheiro de Euclides da Cunha e de Vicente Cardoso, 

que entediam a ação desse profissional no sertão como quase missionária, reforçando-o como 

grande realizador técnico. Rocha alargava e recontextualizava essas ideias no contexto de 

nacionalização de estrangeiros, derivada do nacionalismo exacerbado da Segunda Guerra Mundial. 

Enquanto Euclides criticava as medidas da república e afirmava que o sertão demandava a inclusão 

civilizatória dos patrícios semi-bárbaros, Cardoso reivindicava que a república melhorasse os meios 

de comunicação e transporte fluvial. Nenhum dos dois falava de dentro ou detalhava como surgiria 

o meio técnico-científico no São Francisco. Rocha, o engenheiro sertanejo não apenas romantizava 

 Euclides da Cunha usou essas figuras em Os Sertões. Segundo ele, o sertanejo era “desgracioso, desengonçado, torto. 8

Hércules-Quasímodo” (CUNHA, 1966, v. 2, p. 170), uma mistura entre o semi-deus grego e o desfigurado corcunda 
de Notre-Dame do romance de Vitor Hugo. A seguir, Cunha usou a imagem do “centauro bronco” (CUNHA, 1966, v. 
2, p. 171), também baseada na mitologia grega, para descrever o vaqueiro que, sobre o cavalo, ora parecia estar 
deitado numa rede, em “atitude indolente”, ora demonstrava “compleição robusta”. O sertanejo era descrita na tensão 
entre “figura vulgar do tabaréu” e “titã acobreado e potente” de “aspecto dominador” (CUNHA, 1966, v. 2, p. 170). 

 Ângela de Castro Gomes (1996, p. 196-197) em estudo sobre a cultura histórica do Estado Novo afirmou que na 9

cultura militar difundida pela revista Cultura Política o povo brasileiro era visto como pacífico, mas que sabia lutar e 
se defender, ideia bastante difundida após a entrada do país na guerra, que se deu dois anos após a publicação do 
ensaio de Rocha.
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o sertão, como idealizava uma transformação radical do espaço e do meio. O sertanejo era carente 

de técnica , concordava Rocha, mas também de capitais e crédito. A técnica, com escolas e 10

exemplos, seria rapidamente aprendida, argumentava ele. 

Incorporado ao meio técnico-científico, além do trabalho manual que realizaria na 

agropecuária, o sertanejo tinha, segundo Rocha, uma obra tão ou mais importante a realizar, a de 

assimilar os colonos estrangeiros que afluiriam ao Brasil aos costumes e língua nacionais. Em suas 

palavras, “Caberá então á nossa sub-raça o papel de adaptar a região, preparando-a para acolher 

elementos alienigenas que nos procurem, assimilando-os aos nossos costumes, inculcando-lhes a 

nossa lingua” (ROCHA, 1940a, p. 27). Era uma espécie de troca: os europeus brancos, 

preferencialmente latinos ou germânicos, trariam o conhecimento técnico e o sangue branco e em 

troca, os brasileiros lhes ensinariam a cultura nacional.  

Em outros textos ele destacou uma preferência pelos brancos que considerava 

assimiláveis, os latinos, não tinha aversão a germânicos, eslavos ou saxões, mas era antissemita e 

anti-nipônico. Considerava os judeus e os japoneses inassimiláveis. Contradizia consigo mesmo, 

pois em ensaios publicados nos anos 1930 identificava no sub-consciente brasileiro um gosto pela 

oratória, pouca praticidade, o que ele atribuía às origens cristãs novas do povo brasileiro. Se os 

judeus portugueses foram assimilados e deixaram marcas no sub-consciente brasileiro, como Rocha 

argumentava por um lado, por outro, segundo ele, os judeus alemães e do leste europeu que 

chegavam ao Brasil fugindo da perseguição nazista eram inassimiláveis. Em ensaio de 1937 

intitulado “O judeu alemão”, escreveu que o Brasil teria “deveres (…) offerecendo asylo aos que 

nos procuram, para trabalhar comnosco, sem odios, privilegios ou distinções”, mas era preciso 

evitar receber a “onda judaica” que foi “expulsa da Alemanha”, segundo ele, “gente parasitaria, 

depois de sugar o organismo germanico, constituindo um ‘clan’ impenetravel” e “procura, neste 

momento, convulsionar o Brasil, para melhor reduzir á escravidão e viver á custa do nosso 

trabalho” (ROCHA, 1937b, p. 198). Esses judeus alemães, ao contrário dos cristãos novos 

portugueses, não se deixariam assimilar. Sobre esse passado, ele escreveu que no brasileiro, como 

no português, “predomina grande contingente de sangue judaico”. Isso influenciou o 

“subconsciente” devido ao “grande coefficiente de christãos novos, que contribuiu para a nossa 

formação (…) [caracterizando] traços indeleveis do seu caracter e dos seus costumes”. Os “antigos 

hebreus, que sempre desprezaram os homens de acção, para cultuar os doutores do Synhedrio ou os 

prophetas palavrosos” deixaram essa herança no brasileiro que preferia cultuar Rui Barbosa e 

 Segundo ele, “a nossa gente, com grande facilidade se adapta ás necessidades da civilização, ao manejo das 10

machinas, sem perder a rusticidade primitiva” (ROCHA, 1937b, p. 250).
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oradores do império a realizadores como Delmiro Gouveia e Mauá (ROCHA, 1937b, p. 236). Não 

foi à toa que o jornal de Rocha foi considerado nazista, não se limitando a exaltar os feitos materiais 

do regime, mas também reproduzindo suas ideias racializantes, mas ajustando ao passado brasileiro 

no qual havia os cristãos-novos de ascendência judaica.  

Essa ambiguidade não existia em relação aos japoneses, vistos como fanáticos 

nacionalistas, que não queriam se integrar à cultura brasileira e suspeitos de pertencerem ao exército 

japonês como membros de células adormecidas que seriam ativadas numa guerra iminente do 

império asiático contra os Estados Unidos. Em ensaio de 1934, “A renovação da avalanche 

amarella”, escreveu que o japonês era inassimilável e “a civilização occidental não poderá escapar á 

absorpção systematica do amarello” (ROCHA, 1935, p. 26). Em 1937, no ensaio “O ‘FLIRT’ 

NIPPONICO” Rocha criticou o deputado Carvalho Leal, filho de republicano histórico 

amazonense, considerado por ele incorruptível, mas que ingenuamente se aliou a japoneses 

“auxiliando a infiltração dos mesmos entre nós outros”. Segundo Rocha, a “ansia de ver a sua terra 

desenvolver-se rapidamente” levou o deputado amazonense a “dar agazalho ao amarello 

imperialista que pretende dominar o nosso continente para firmar o predominio da sua raça, para 

impor a sua civilização”. O objetivo do imperador japonês, afirmou Rocha,  era “o dominio do 

Universo”. Segundo Rocha, ecoando as teorias conspiratórios do perigo amarelo (TAKEUCHI, 

2002), japoneses que fingiam-se de “lavradores humildes, os artifices industriosos e sobrios” foram 

responsáveis, “com um rapido golpe de mão”, de assassinarem a rainha da Coréia (ROCHA, 1937b, 

p. 504). Suspeitas, estereotipos e planos imaginários fundamentavam o racismo anti-nipônico de 

Geraldo Rocha. 

Rocha tinha afinidade com a política do Estado Novo que restringia migração de certos 

grupos étnicos, colocava alguns deles como “cistos” nacionais que deveriam ter sua resistência à 

assimilação quebrada, observados pela polícia como suspeitos, perigosos, ao mesmo tempo em que 

a migração de outros grupos era desejada. O Estado Novo conservava uma ambiguidade em relação 

ao imigrante alemão, tido, por um lado como modelo de raça pura e desejável para o processo de 

branqueamento do povo brasileiro, além de o nazismo constituir o modelo de regime forte e 

nacionalista. Por outro, após 1935 com a prisão de judeus alemães envolvidos na insurreição 

comunista, se tornou recorrente a ideia de que o alemão era suspeito de ser judeu ou comunista, 

portanto indesejável no país. Após 1938, com as políticas nacionalizadoras que proibiam ensino de 

língua estrangeira no Brasil e nacionalizava as associações culturais, o alemão se tornou indesejável 

por ser resistente à assimilação, com tendência a formar “cistos” étnicos no Brasil, o que 

contrariava o ideal de branqueamento pela mestiçagem brasileiro veiculado pelo Estado Novo. Com 
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a entrada do Brasil na guerra mundial ao lado dos Aliados em 1942, veio se somar a suspeita de ser 

o “súdito” alemão, um potencial espião nazista (ALVES, 2006; PERAZZO, 1999, 2009). Alves 

(2006) resumiu a ambiguidade com relação ao alemão do Estado Novo: modelo de raça pura, 

desejável para contribuir com seu sangue e corpo para o branqueamento brasileiro; indesejável por 

sua cultura e língua, suspeito de ser nazista, comunista ou judeu. A consequência da xenofobia em 

relação a alemães, lituanos, poloneses, judeus e japoneses, na época da Segunda Guerra Mundial, 

era a valorização do mestiço sertanejo, tido como ideal de autenticidade nacional, de força física e 

inteligência.  

Segundo Fábio Koifman (2019), o Estado Novo marcou uma ruptura com uma política 

migratória anterior na qual não havia controle de população imigrante para ocupar e povoar o 

interior, numa técnica de eugenia de branquear a população. Com o Estado Novo, que compreendia 

que a matriz étnica do Brasil era o português, passou-se a adotar políticas de nacionalização das 

comunidades suspeitas de “enquistamento”, vistas como ameaça à unidade nacional, especialmente 

japoneses, alemães e poloneses, por seu zelo com idioma, religião e cultura. Essa política resultou 

em cotas para imigrantes japoneses, perseguição aos judeus, vistos como inassimiláveis, e livre 

entrada para portugueses, considerados de boa capacidade de assimilação e grande fusibilidade.  

Esse contexto favoreceu a valorização do sertão e do sertanejo, vistos como símbolos da identidade 

nacional. 

Outro aspecto importante que diferenciava Geraldo Rocha de Euclides da Cunha e de 

Vicente Cardoso era sua defesa do Estado intervencionista. A república, defendiam Cunha e 

Cardoso, deveria incorporar os sertões à civilização tecnológica do litoral através de educação, 

ferrovias, navegação fluvial, mercado e vida civil. Rocha defendia que o Estado brasileiro criasse 

uma autarquia federal independente em relação a ministérios e governos estaduais, submetida 

diretamente ao presidente da República, que na época era um ditador, formada aquela por um corpo 

técnico, supostamente apolítico, responsável por planejar o sistema de represas e regularizar a 

navegação, criar colônias irrigadas e produzir eletricidade. A diferença maior era de época: Cunha e 

Cardoso eram positivistas, mais propensos ao antiliberalismo, mas não viram o período 

intervencionista pós-1929. Rocha não deu muitas provas de ter ideias heterodoxas sobre economia 

quando era diretor da São Paulo-Rio Grande, embora construísse uma memória sobre esse episódio 

dos anos 1920 de que já era nacionalista, mesmo quando dirigia capitais estrangeiros do Brasil.  

Mas, uma vez intervencionista, Rocha escrevia com paixão sobre o assunto, exaltava a 

TVA como modelo a ser seguido e já indicava os locais onde se construiriam as represas. Ao 

contrário dos engenheiros fluminenses, que faziam suas bandeiras intelectuais para escreverem 
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textos sobre os sertões como espaços indiferenciados, Rocha conhecia os acidentes geográficos, a 

topografia e a economia regional dos espaços que campeou com os vaqueiros do pai. Sua proposta 

prioritária, após 1940, dada a exiguidade de tão vultosos capitais necessários para obras de grande 

porte, era a barragem do Boqueirão, no Rio Grande, afluente da margem esquerda do São 

Francisco, ideia veiculada já em Souza Bandeira (1925) em relatório de 1918, mas que Rocha 

atribuiu ao tio Pedro Mariani Jr. No Brasil, como nos EUA, se debatia quem deveria fazer as 

grandes represas, se os setores privados ou públicos (WHITE, 1995; LOPES, 1991). A barragem do 

Boqueirão seria parte de um sistema de eclusas que reservaria as águas do período de chuvas e 

evitaria as enchentes periódicas que castigavam as cidades ribeirinhas e destruíam a produção 

regional nas cheias, mas também conservaria o canal do rio navegável e águas para irrigação nos 

períodos de seca. A proposta de Rocha era a libertação da agropecuária das animosidades 

imprevisíveis da natureza que assolava a região com secas e enchentes que não tardavam uma 

década para acontecerem. Além disso, os lagos proporcionariam água para produção de eletricidade 

abundante e barata e irrigação de amplas zonas marginais dos lagos através de miraculosos canais. 

As lavouras de vazante dos lameiros e as roças sequeiros nas caatingas seriam substituídas por uma 

agricultura científica irrigada e mecanizada, segundo Rocha. Capazes de produzir os mais variados 

gêneros alimentícios e com potencial para abastecer o mundo com o arroz e o algodão, as zonas 

irrigadas seriam base de uma agroindústria competitiva no Brasil, distinta do parque então existente 

que sobrevivia, segundo Rocha, graças ao protecionismo. Isso permitiria uma grande valorização 

das terras já que, então, segundo ele, apenas se cobrava renda em propriedades irrigadas pelo 

sistema de meação, enquanto as terras para agricultura de sequeiro eram livres para cultivo, ficando 

o agregado na obrigação de prestar solidariedade e obediência ao latifundiário. Outro aspecto 

importante, ele destacou, é que havia “consciencia popular das vantagens da lavoura 

industrializada”, expressa na renda produto de metade da produção em terra irrigada por regime de 

meia, enquanto que as terras das caatingas para culturas de sequeiro eram supostamente livres de 

renda (ROCHA, 1940a, p. 18).  

Geraldo Rocha adaptou o discurso de inserção do sertões no meio técnico-científico ao 

contexto do corporativismo fascista do entreguerras. Seu livro, publicado em 1940, elogiava os 

regimes de Hitler e Mussolini. Mesmo no pós-guerra, em outros ensaios Rocha ainda elogiava as 

ditaduras de Salazar e Franco, além de se transformar num dos maiores propagandistas de Perón no 
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Brasil . Mas Rocha tinha ressalvas com o fascismo . Como Maria Capelato observou em relação a 11 12

Vargas durante o Estado Novo, e o mesmo pode ser aplicado a Rocha, as massas brasileiras eram 

vistas como inaptas para participarem da política e apenas a opinião pública das elites eram dignas 

de expressão (CAPELATO, 2007, p. 212).  

Mas seu intervencionismo era flexível o suficiente para abranger Roosevelt no leque do 

que ele chamava de Estados fortes. Além disso, vinha da nação democrática da América do Norte a 

inspiração para a autarquia de planificação hidráulica, no caso a TVA. A outra era colonialista, mas 

estava do lado dos Aliados: tratava-se do Office du Níger da África Ocidental Francesa. Em seu 

depoimento na comissão parlamentar especial, Rocha atenuou os aspectos racistas do nacionalismo 

de 1940. Foi relativamente fácil recontextualizar suas ideias no período desenvolvimentista ou 

keynesiano. 

Talvez o aspecto do texto de Rocha que seja mais ausente dos autores nos quais se 

baseava e que tenha contribuído mais para a eficácia de seu texto era sua afinidade ao ruralismo. 

Seu pensamento dos anos 1930 dialogava com as ideias difundidas pela Sociedade Nacional de 

Agricultura, a SNA. Segundo Sônia Regina de Mendonça (1997, p. 48–50), a SNA foi articulada 

pelos setores agrícolas desfavorecidos pelo liberalismo do café e propunha a política da 

diversificação agrícola, o associativismo, a agência estatal, a modernização agrária e a fixação da 

 Rocha entrevistou Perón em 10 de agosto de 1948 e no seu comentário da conversa destacou que Perón ajudava 11

Franco porque “Argentina é um país latino e a gente da Espanha é nosso sangue e nossa raça”. A decadência de 
França e Itália fez a “latinidade” entrar em “crise de influência” e Perón foi “em auxilio da antiga mãe-pátria” isolada 
por eslavos e anglo-saxões. Isolados entre si, escreveu Rocha, “latinos (…) serão reduzidos a campos de caça de 
outras raças”. Perón teria afirmado que seria “pioneiro de uma União aduaneira da latinidade”. Com rádio e avião, “é 
necessário que desapareçam os empecilhos aduaneiros”, pois alfândegas causam guerras. “Sou pela união aduaneira 
sul-americana imediata” (ROCHA, 1949, p. 167). Para Rocha “Perón evidenciou, mais uma vez, a fecundidade da 
estirpe latina produzindo um gênio tôda vez que assim o exige a salvação da raça” (ROCHA, 1949, p. 8). Boa parte 
deste livro de 1949 é de propaganda do peronismo. Sobre isso, ver tese de Rodolpho Gauthier Cardoso dos Santos 
(2015).

 É esclarecedora a sua relação de distanciamento da AIB. Em um ensaio de 1937, “NÓS E OS INTEGRALISTAS”, 12

Rocha marcou suas diferenças em relação à AIB. Segundo ele, foi censurado por um integralista por seu apoio a 
campanhas comunistas como o abatimento de 50% dos ingressos para os estudantes e a liberdade de Geny Glayser, 
além do fato de Rocha elogiar a Action française e silenciar sobre integralistas. Rocha respondeu que apoiava 
liberdade de Glayser por ela ser “pobre menor estrangeira, victima da prepotencia dos poderosos” e que jornal A 
Nota é de “homens de coração” e “não são sectarios”. Afirmou também que “em nenhum paiz a juventude (…) [é] 
tão desprotegida pelo Estado” e “acesso ás escolas superiores constitue monopolio dos ricos”, não havendo “bolsas 
escolares”. Para Rocha, integralistas, se eram nacionalistas, deviam se colocar à frente da juventude para exigir “do 
Estado o amparo que lhe é devido”. “O movimento integralista é interessante, mas até agora nada fez que pudesse 
despertar o enthusiasmo nacional do Brasil”. Rocha também censurou os integralistas por não denunciarem a invasão 
da Abissínia, como era conhecida a Etiópia, pois a invasão imperialista “póde fazer perigar amanhã a independência 
da nossa nacionalidade”. Segundo Rocha, se fosse dirigido por “chefe decidido e energico, que fizesse préviamente 
sacrificio da vida em holocausto aos interesses da patria”, ele próprio faria “juramento de fidelidade e obediencia, 
para prosseguirmos, sob a sua orientação, a campanha da salvação commum”. Mas chefe do integralismo serviu a 
Julio Prestes, a João Alberto e não possuía “a energia e a coragem que o momento e o interesse nacional estão a 
exigir”. Admitindo proximidade com a AIB, afirmou que “embora o programma integralista tenha varios pontos de 
contacto com o programma que nos impuzemos, preferimos guardar a nossa liberdade de acção, prosseguindo sem 
entraves no cumprimento do nosso dever”. “O nosso espirito não se satisfaz com passeatas, camisas verdes e 
anauês!”. Segundo Rocha, a AIB ainda não se sacrificou pela pátria como fez a Action Française (ROCHA, 1937b, 
p. 78-79).
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mão de obra no campo. Separada dos interesses vinculados à burguesia internacional, a SNA estava 

próxima dos interesses dos grandes proprietários agropecuários. A SNA criticava a monocultura, o 

“empirismo rotineiro” dos agricultores e defendia a introdução da ciência na agricultura. Essa 

descrição do ruralismo era coerente com as ideias de Geraldo Rocha: ele considerava que a 

monocultura do café estava condenada, que o parque industrial existente era artificial e sobrevivia 

explorando o país às custas do protecionismo e que o Brasil deveria industrializar sua agricultura e 

criar uma base de riqueza para a constituição de uma indústria pesada de transformação e de um 

mercado interno. Suas propostas do meio técnico-científico no Rio São Francisco incluíam uma 

agricultura científica e diversificada. Apesar desse aspecto fisiocrático , seu pensamento, todavia, 13

não era contrário à políticas industrializantes, nem à substituição de importações. Pelo contrário, as 

reforçava por defender o fortalecimento do mercado interno. 

Por fim, outra circunstância que apareceu no texto de Rocha e estava ausente em 

Cardoso e em Euclides foi a associação entre o aproveitamento econômico do São Francisco e a 

segurança nacional. Enquanto em suas fontes, a unidade nacional aparecia como um dado 

consolidado do passado, Rocha soube incorporar dois temores do regime e dos setores nacionalistas 

mais preocupados com a segurança nacional em um contexto de guerra mundial. O mais evidente 

deles era o perigo externo dos imperialismos, entre os quais se incluía o soviético, mesclando, 

portanto, nacionalismo e anticomunismo. Não faltavam, então, nações soberanas colonizadas a 

servirem de exemplo para aqueles que temiam que o Brasil poderia ser o próximo: China, Etiópia, 

Coréia e Polônia tornavam o perigo da invasão do Brasil uma possibilidade plausível, devido à ideia 

de que o país possuía poucas defesas e reservas de recursos naturais supostamente inesgotáveis e 

cobiçadas pelos impérios. Rocha combinava o já citado anticomunismo, com as teorias da 

conspiração do antissemitismo e do perigo amarelo, mas  não descartava que mesmo o império 

alemão poderia colonizar o Brasil. O antídoto, afirmava, era o aproveitamento do São Francisco. 

Segundo o raciocínio de Rocha, de viés malthusiano , alemães, italianos, japoneses e soviéticos 14

tenderiam a avançar ainda mais em busca de terras e recursos naturais de modo a abastecer e 

instalar suas populações excedentes. Rocha entendia que a única forma de o Brasil estabelecer uma 

defesa eficaz era impulsionando sua economia, o que poderia ser feito, claro, aproveitando os 

mesmos recursos. 

 Como os economistas fisiocratas, para Rocha a agricultura e a terra eram a fonte de toda riqueza. Isso não levou 13

Rocha a defender uma vocação agrícola do Brasil, mas a defender um programa industrial que começasse por uma 
agricultura industrializada, para depois, com o desenvolvimento do mercado interno, dar lugar às indústrias pesada e 
de bens de consumo. Seus empreendimentos particulares de uma pequena hidrelétrica e frigoríficos eram usadas para 
apoiar seus argumentos.

 Como Rocha escreveu: “homens se multiplicam e a terra se torna cada vez mais escassa” (ROCHA, 1940a, p. 162)14
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Outro temor presente no texto de Rocha era o perigo da fragmentação interna. Rocha se 

aproximava das preocupações de unificação nacional do Estado Novo, e acenava que o 

aproveitamento econômico do São Francisco enfraqueceria as tendências centrípetas dos 

movimentos políticos autonomistas dos Estados que resistiam à centralização da ditadura de 1937. 

O fortalecimento econômico de uma região que abrangia vários estados do sul e do norte do país e 

possibilitaria o avanço de uma fronteira agrícola rumo a oeste era capaz de consolidar a unidade 

nacional, argumentava Rocha. Por outro lado, se o rio continuasse a erodir os travessões de pedra 

que formavam eclusas naturais e permitiam a navegação e a irrigação, com o desgaste delas, se 

tornaria um curso d’água torrencial. Em meio século, profetizava o engenheiro, um deserto se 

formaria na parte central do Brasil e isso levaria à fragmentação política do país. Nas palavras de 

Rocha (1940a, p. 17), “ou dominamos o São Francisco ou o Brasil desapparecerá como grande 

Nação”, pois o deserto fragmentaria o país.  

Nesse aspecto, ao defender que o aproveitamento econômico do São Francisco 

possibilitaria um grande desenvolvimento, capaz de resolver problemas como a consolidação do 

mercado interno, a segurança nacional, a colonização do sertão, o êxodo rural, a crise de 

abastecimento elétrico, entre outros, Rocha atrelava seu projeto com o destino da nação. Seu texto 

oferecia duas perspectivas: por um lado, o progresso, o meio técnico-científico, a redenção, a Terra 

Prometida; por outro, caso suas propostas não fossem atendidas, a degradação ambiental crescente 

do rio, a invasão e colonização por potências estrangeiras, a desertificação do interior, o colapso do 

Estado nacional. Mais que qualquer outro de seus contemporâneos, Rocha usou elementos da 

religiosidade cristã na sua memória do São Francisco como rio da unidade nacional: a Terra 

Prometida, o êxodo, o deserto, o povo escolhido, a profecia, a fé, o cativeiro, a submissão ao 

invasor. Era uma prática recorrente dos meios de propaganda corporativistas associar o discurso 

político com o discurso religioso no Brasil dos anos 1930 (LENHARO, 1986; DUTRA, 2012). 

Em 1937, Rocha publicou três ensaios sugestivamente intitulados “O Brasil de 

amanhã”, “A futura Chanaan” e “Terra da promissão”. No primeiro, ele defendeu que o Brasil 

seguisse os demais países do mundo e adotasse políticas protecionistas para seus produtos agrícolas 

e escreveu sobre a necessidade de irrigação e o grande potencial do Rio São Francisco. Segundo 

Rocha, ele teria três vezes a vazante do Nilo e apenas um milhão de contos permitiria transformar a 

economia nacional. Em suas palavras, “mostraremos que a raça brasileira em formação no Brasil 

central, cheia de força, de energia, de coragem e sobriedade, é a única capaz de dominar a crise e 

criar a ‘terra de Chanaan’ que será o Brasil do futuro” (ROCHA, 1937b, p. 241). No segundo, 

escreveu que por “somma relativamente insignificante” se poderiam desapropriar e colonizar as 
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terras do Rio São Francisco, a “Chanaan da America do Sul” (ROCHA, 1937b, p. 250). No terceiro, 

ele escreveu que uma barragem em Sobradinho regularizaria a navegação a montante de Pirapora-

MG e que grande barragem em Boqueirão facilitaria a navegação dos afluentes da margem esquerda 

do São Francisco — o Grande, o Preto e o Branco — até as proximidades com Porto Franco-MA na 

bacia do Tocantins. Segundo ele, menos de um milhão de contos permitiria o domínio do São 

Francisco, que “possuindo terras calcareas, arraveis e irrigaveis, será a ‘terra da promissão’ do 

Brasil de amanhã” (ROCHA, 1937b, p. 253). No livro O Rio de São Francisco, a ideia de Terra da 

Promissão é recorrente (ROCHA, 1940a, p. 52, 208, 224). Ao final, ele escreveu: “surge no 

horizonte a aurora da redempção e os povos da livre America saberão aproveitar as facilidades com 

que a  Natureza os dotou para cimentar uma nova civilização, mais justa e mais humana do que a 

que se installou no Mar do Norte”. “Tenhamos fé”, escreveu, pois se realizaria a profecia de José 

Vieira do Couto feita em 1801 (ROCHA, 1940a, p. 256), referindo-se à passagem citada na epígrafe 

na qual o naturalista mineiro compara a paisagem de um suposto futuro do São Francisco com um 

jardim.  

O tema da criação da “Terra da Promissão” no São Francisco quando da implantação de 

um meio técnico-científico já estava presente no século XIX (SAMPAIO, 2002), mas enquanto 

alguns autores entendiam que ela se realizaria em um “Futuro longíquo” (BURTON, 1981, p. 54), 

as barragens tornaram palpável o que antes soava utópico. Após os anos 1920, por vários lugares se 

veiculou essa narrativa projeto de meio técnico-científico com o símbolo bíblico da terra da 

promissão, amplamente explorado pelo discurso do Estado Novo . Vittorio Morabito (1977, p. 81), 15

analisando o Office du Níger, chamou esse mesmo discurso de mística das grandes obras  e Milton 16

Santos, escrevendo sobre as planificações nos países desenvolvidos, afirmou que as represas eram 

os novos templos da fé (SANTOS, 2013, p. 17). O entusiasmo de Rocha com as barragens era 

compartilhado amplamente no mundo. Richard White (1995, p. 57-58) discutiu a renovação do 

ideal emersoniano que pretendia conciliar a preservação da natureza com o capitalismo 

estadunidense a partir do surgimento das grandes represas nos anos 1920. Um dos principais 

utopistas da energia hidroelétrica, o historiador Lewis Mumford diferenciava a paleotécnica baseada 

em carvão da neotécnica baseada em hidroeletricidade. As represas representavam a possibilidade 

 Uma análise do uso de imagens e símbolos religiosos no discurso ideológico do Estado Novo pode ser vista em Alcir 15

Lenharo (1986). Uma análise das ideias da Marcha para Oeste e colonização no Brasil central está em Sandro Dutra e 
Silva (2017) e em George Leonardo Seabra Coelho (2010). 

 “le désert, le miracle, le passé d’une grande civilisation á faire revivre (Niger=Nil), le prophéte, l’anti-propète, l’Ere 16

nouvelle de bien-être, le salut, l’installation d’un peuple, la prédication, les mots sacrés le dépassement du temps réel, 
la fertilité mystique que du terrain”. A utopia só não se realizou pela “l’incapacitié de l’home à maîtrisse 
l’exploitation de la nature” (MORABITO, 1977, p. 81).
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de conciliação do mundo tecnológico com a natureza e contavam com o apoio, além dos 

emersonianos, do lobby da construção civil, mas sofriam resistência dos que entendiam que a sua 

realização como obra pública era uma medida socialista. Tal resistência foi vencida nos anos 1930. 

O discurso dos engenheiros não apenas usava uma retórica técnica e científica, baseada na razão e 

nas evidências, mas compartilhava também de símbolos religiosos judaico-cristãos. O mundo 

natural dos engenheiros não era muito desencantado.  

Pensando em três momentos 
Os textos de Geraldo Rocha sobre o Rio São Francisco se distribuem em três momentos. 

O primeiro, anterior à ditadura de 1937, ainda no período constitucional com restrições devido ao 

Estado de sítio, instalado após a insurreição aliancista de 1935; o segundo, no período ditatorial, sob 

censura, afastado dos jornais, mas no qual publicou seu livro pela Companhia Editora Nacional; por 

último, no pós-guerra, quando Rocha já havia sido transformado em importante referência sobre o 

São Francisco no debate parlamentar sobre o aproveitamento econômico  que tratava da criação de 

uma autarquia de planificação regional, cujo principal texto foi a transcrição de seu depoimento na 

comissão parlamentar especial que formulava o projeto de lei da CVSF. 

No primeiro momento, Rocha publicou uma série de ensaios no jornal A Nota, nos quais 

ele insistia no mote “Dominemos o São Francisco”. Então, Rocha desenvolvia e experimentava 

ideias, numa espécie de laboratório, escrevendo ao sabor das circunstâncias. Criticou conferências 

de outros engenheiros sobre o assunto do rio, comentou os clássicos Halfeld (1860) e Liais (1863) e 

descreveu aspectos folclóricos, paisagísticos e históricos do São Francisco. A leitura desses ensaios, 

reunidos no livro Nacionalismo político e econômico que incluía textos sobre outros assuntos de 

1937, permite perceber que várias ideias do livro de 1940 estavam ausentes, esboçadas ou 

desenvolvidas nos ensaios de três anos antes. Alguns dos temas já presentes: a discussão sobre o 

aproveitamento econômico do rio e seu atrelamento ao futuro de soberania do país; o recurso a 

personagens históricos como Horácio de Matos e Delmiro Gouveia, escolhidos para representar o 
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tipo idealizado da sub-raça sertaneja ; o tema da Terra Prometida; o abandono do rio pela 17

república.  

Duas coisas chamam atenção pela ausência. Primeiro, a barragem do Boqueirão, que 

não foi tida nos ensaios de 1937 como prioritária e aparecia ao lado do projeto da barragem de 

Sobradinho (ROCHA, 1937b, p. 259). Segundo e mais importante: o tema da segurança e da 

unidade nacional aparecem na discussão da navegação de cabotagem, considerada então, por 

Rocha, como o fator de unidade do país. Em suas palavras, “Sem comunicações marítimas, o Ceará, 

o Pará, Pernambuco ou a Bahia não encontrarão razões econômicas para se conservarem federados 

com São Paulo ou o Rio Grande do Sul” (ROCHA, 1937b, p. 143). O título do texto já chamava 

atenção para o problema da desagregação nacional e o tom profético e escatológico que seria 

reaproveitado no livro de 1940: “SEM A CABOTAGEM O BRASIL SE DESUNIRÁ”. Quando o 

São Francisco se tornou o “fator precípuo da existência do Brasil”, três anos depois, a navegação de 

cabotagem estava em funcionamento, mas então não servia para unir o país, na opinião do autor. 

Para sua sorte, a mudança de tese de Rocha sobreviveu ao teste da prática: com o ataque de 

submarinos alemães a navios mercantes de bandeira brasileira, o Rio São Francisco se tornou 

importante eixo de comunicação interior, inclusive para transportes de tropas, o que confirmou a 

tese do livro e negou o prognóstico de 1937. Pelo menos, essa ideia de que o São Francisco foi 

“tábua de salvação” para as comunicações internas durante o bloqueio marítimo imposto pela 

guerra submarina após 1942, na expressão do médico Hermínio Conde (COMISSÃO DO VALE 

DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 74), era amplamente compartilhada nos debates sobre o São 

Francisco no pós-guerra . 18

 Em ensaio sobre o coronel baiano Horácio de Matos ele escreveu “Era elle o protector natural dos fracos, dos 17

opprimidos, um verdadeiro cavalheiro-andante deslocado para o seculo XX”. “Horacio era a encarnação da bravura, 
da lealdade e da honestidade dos sertões de minha terra” (ROCHA, 1937b, p. 370). Em outro texto sobre a revolução 
de 1930, Rocha descreveu Horácio como “a encarnação mais perfeita da bravura, da honestidade e do cavalheirismo 
reunidos em um só homem, estava desavindo com o governo de Góes Calmon” e havia destroçado “um batalhão da 
Policia bahiana, composto de 600 homens”. Ele “era u’a mentalidade do seculo IX, época de Carlos Magno (…) 
Affeito a lutas de familia desde a sua juventude, mas um fanatico pelo respeito á honra e á propriedades alheias”, 
jamais “se verificou um saque á propriedade de um não belligerante ou o desrespeito ao lar de um inimigo. É uma 
personalidades digna de estudo e que faz honra á raça sertaneja” (ROCHA, 1937b, p. 99-100). Já Delmiro foi objeto 
de alguns ensaios e era representado como “destemido bandeirante moderno (…) heroico filho do sertão” e 
“personificação da energia, da intelligencia e da coragem da nossa sub-raça nordestina pouco a pouco desaparece da 
lembrança dos homens” (ROCHA, 1937b, p. 238). No livro de 1940, enquanto Delmiro figurou novamente como 
exemplo das “mentalidades sertanejas fortes, rigidas e indeformaveis” (ROCHA, 1940a, p. 23), Horácio foi 
esquecido, possivelmente porque enquanto o assassinato de Delmiro já datava de 1917, o cadáver de Horácio, morto 
em 1931, estava na esteira dos acontecimentos da revolução de 1930 e o coronel baiano, aliado de Rocha, combatera 
a fogo os aliados de Vargas. Possivelmente para conservar suas boas relações com o chefe do Estado Novo, Rocha 
omitiu o nome do amigo morto na sua obra maior.

 O deputado Amando Fontes afirmou algo similar ao destacar que a Guerra Mundial levou atenção do país para o Rio 18

São Francisco (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 203). Opiniões similares foram veiculadas 
pelo deputado comunista Henrique Oest (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 221)
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Mas mesmo estando ausente o tema da unidade nacional, a urgência de domínio do São 

Francisco foi construída no par deserto-promissão. De um lado, se o rio fosse aproveitado, o “Brasil 

de amanhã” seria de progresso e fartura; de outro, com a transformação de São Paulo em tapera 

devido ao esgotamento dos solos pelo café e a formação do deserto devido ao declínio da navegação 

do São Francisco, o Brasil se transformaria em um país primitivo. Em suas palavras “Sem o 

aproveitamento do São Francisco, voltaremos às tangas ancestrais”. Tratava-se do “problema 

maximo do Brasil” (ROCHA, 1937b, p. 235). 

O livro de 1940 se diferenciava dos ensaios de 1937 pela consolidação das ideias, pela 

sua contextualização em uma grande narrativa sobre aproveitamento econômico dos rios, desde os 

de Egito e da China da antiguidade aos cursos d’água contemporâneos à conjuntura da guerra 

mundial. Alguns aspectos nacionalistas foram exacerbados no livro, como a defesa irrestrita da 

noção de sub-raça sertaneja como base da identidade nacional, pouco desenvolvidos nos ensaios 

anteriores e abandonados nos textos posteriores ao fim da guerra. O Rio de São Francisco passou 

por uma revisão de um editor da coleção Brasiliana? A possibilidade de publicar um livro pela 

principal editora do país levou Rocha a ter um cuidado maior pelo livro do que tinha quando apenas 

reunia os ensaios que saíam no A Nota? O fato é que o livro de Rocha de 1940 era uma grande 

narrativa histórica sobre o aproveitamento de rios e o desenvolvimento de Estados, um comentário 

crítico de historiadores e engenheiros e uma proposta prática de construção de uma barragem com 

uma densa justificativa histórica, nacionalista, racista, intervencionista, romântica, profética e 

escatológica. 

O livro teve reimpressão e uma segunda edição em 1946, o que possibilitou que ele 

circulasse ainda mais nas vésperas do debate sobre a questão são-franciscana na constituinte, em 

torno do projeto de lei que deu origem à Comissão do Vale do São Francisco, criada pela lei n. 541 

de 15 de dezembro de 1948. O debate sobre o São Francisco não se limitou à CVSF, pois a CHESF, 

criada no apagar das luzes do Estado Novo, em três de outubro de 1945, já suscitava uma discussão 

que a historiadora Dilma Andrade de Paula (2012, 2015, 2017) chamou de questão hidráulica, que 

não raro se associava ao debate mais amplo da questão Nordeste (DÓRIA, 2007). Na segunda 

edição o livro teve acréscimo de dois apêndices, um intitulado “TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS” que tratavam dos projetos do ministro da Agricultura do Estado Novo, 

Apolônio Sales, para uma hidrelétrica em Itaparica e outro apêndice, “A CONSAGRAÇÃO DA 

CÁTEDRA” com transcrição de um texto chamado “O APROVEITAMENTO DA BACIA DO 

SÃO FRANCISCO” do professor e hidráulica da Politécnica do Rio de Janeiro, Maurício Joppert 

da Silva, o que representava reconhecimento para Rocha. Joppert compartilhava do entusiasmo de 
170



Rocha e, segundo Rocha em seu depoimento no Congresso, afirmava que Boqueirão seria capaz de 

mudar o eixo econômico do Brasil (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 28). 

É provável que uma das intenções do livro de Geraldo Rocha fosse a inclusão de seu 

projeto da barragem do Boqueirão na política do Estado Novo da Marcha para Oeste. Isso fica 

evidente na análise do panfleto Rumo ao Oeste, que contém duas cartas abertas uma endereçada ao 

ditador Vargas, de sete de janeiro de 1941, e outra ao interventor federal na Bahia, Landulfo Alves. 

Rocha fez considerações sobre a escassez de capitais, o endividamento brasileiro, as consequências 

da crise de 1929 para o Brasil, a falta de soberania nacional pela dependência de capitais 

estrangeiros, o perigo de uma conquista soviética ou japonesa, ao seu estilo fazendo análise das 

relações internacionais e da história do Brasil. Na carta há crítica ao abandono do Estado em relação 

as “classes productoras”, que se encontravam “sem assistência ou garantia de qualquer espécie”. 

Para Rocha, a “legislação humana” de Vargas eliminou a principal vantagem competitiva da 

economia brasileira, o baixo preço da mão de obra, “graças ao standart de vida reduzido a que se 

achavam condemnadas as classes proletárias”. Isso levou ao êxodo do “hinterland” para “rumo a 

leste”, ao invés de marchar para o oeste, como desejava o Estado Novo.  

A região do Rio São Francisco era, segundo Rocha, “das mais atingidas” (ROCHA, 

1941, p. 3-5). Repetindo o argumento do livro, afirmou que as águas “decrescem […] de volume, 

devido à destruição das mattas pelas queimadas e á erosão constante das cachoeiras” (ROCHA, 

1941, p. 3). Sem “iniciativa inteligente” — drenada pelos altos salários das cidades — as 

populações se reduzem “á penúria” e fogem “em massa à procura do litoral” (ROCHA, 1941, 3). 

Para ele, era urgente “o aproveitamento do valle amplo, fértil e irrigado” do São Francisco para 

“nossas necessidades da política de intercambio universal” (ROCHA, 1941, p. 4). Retomando o 

projeto de Boqueirão, escreveu que uma “simples barragem” a 90 quilômetros da confluência do 

Rio Grande com o São Francisco, no Estreito, criaria reserva de cinco bilhões de metros cúbicos, 

igual á de Assum no Egito. Essa barragem, afirmou o engenheiro, asseguraria navegação em mais 

de 500 quilometros do São Francisco, reservaria água da enchente para distribuir na estiagem, 

poderia produzir eletricidade e possibilitaria uma “cultura mecânica” livre dos “caprichos da 

natureza” (ROCHA, 1941, p. 8). Mas tal empreendimento era impossível à iniciativa privada: “só 

ao Estado forte compete realizal-a” (ROCHA, 1941, p. 7-8).  

No panfleto, Rocha narrou seus empreendimentos em barragens e pequenas 

hidrelétricas em Barreiras-BA e seus projetos para industrialização da pecuária. Entretanto, temendo 

pelo futuro dessa atividade econômica, autor apresentou preocupações ecológicas de lógica 

econômica, denunciou que queimadas eram feitas para “destruir insectos e reptis daninhos e crescer 
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capoeiras” para gado, destruía “bosques” e interrompia “o curso das enxurradas” levando a secar 

“fontes e lagoas”. Isso tem arruinado a pecuária na avaliação de Rocha (ROCHA, 1941, p. 9). Para 

Rocha, a industrialização da pecuária in loco era necessária porque tropeiros perdiam 50% das reses 

nas longas viagens aos mercados litorâneos, sem contar o preço das que chegam com peso perdido, 

representando, nos cálculos do autor, 25% do que saiu. A solução era o “xarque” que rendia apenas 

100$000 por gado adulto (ROCHA, 1941, p. 10). Era necessário abater o gado no “hinterland” e 

beneficiar seus produtos no local. Rocha pretendia ampliar hidrelétrica para “prensas hydraulicas 

[…] aproveitamento do óleo da mamona e do algodão e beneficiamento de lã” economizando 

“transporte de 70% de substâncias de pouco valor” e remunerando melhor o produto local. Também 

era sua pretensão — e conseguiu realizar posteriormente — implantar um frigorífico. Rocha 

comentou o desperdício de “milhares de toneladas de fructas que vegetam anualmente”. Seu plano 

era “fixar no oeste os excelentes humanos” criando “unidade de interesses […] de vistas e de 

objetivos” entre patrão e operário (ROCHA, 1941, p. 11). No final da carta ao ditador, Rocha 

reivindicou que evitasse “tributação irracional” na navegação e um “texto legal prohibindo aos 

Estados e municípios tributaram diretamente quaesquer indústria novas”. Uma das dificuldades, 

alegou, era a ausência de “credito a longo prazo” (ROCHA, 1941, p. 12), o que poderia ser 

compensado com a isenção de impostos (ROCHA, 1941, p. 12–13). 

Na carta de 17 de janeiro de 1941 enviada a Landulfo Alves, que foi por ele indicado a 

Vargas como interventor na Bahia, além de repetir os temas da carta ao ditador, Rocha destacou a 

questão dos fretes. Segundo ele a “navegação deficiente” com pequenas barcas de no máximo 60 

toneladas e o “frete proibitivo” na ferrovia Bahia ao São Francisco, que ligava o porto fluvial de 

Juazeiro à Salvador, eram fatores de empecilho ao progresso na hinterlândia. Para Rocha, sem fretes 

mais baratos “a vida da indústria tornar-se-á efêmera e o valle do São Francisco tornar-se-á 

improductivo como actualmente”, quando produzia 3.000 toneladas de mercadorias por ano. Rocha 

afirmou que era inútil o desenvolvimento da produção sem meios de circulação de mercadorias. 

Segundo Rocha, “seu programa obedece ás diretrizes do ‘Rumo ao Oeste’ ditadas pelo Chefe da 

Nação”. Nas cartas, Rocha pediu ao ditador e ao interventor que fornecessem a “todos aquelles que 

emprehenderem novas industrias tendentes a incrementar a riqueza animal ou vegetal da região são-

franciscana a garantia de que não serão esmagados por impostos estaduais e municipaes”, pelo 

menos até que houvesse “transporte a baixo preço”. 

Tão ou mais importante que o livro de 1940 foi seu depoimento à comissão parlamentar 

especial de aproveitamento econômico do São Francisco. A comissão foi instalada pelas 

contingências do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 
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1946: ela precisava debater um plano que indicasse onde gastar o mínimo de 1% da receita da união 

que deveria ser obrigatoriamente investido no aproveitamento econômico do Rio São Francisco por 

duas décadas. A primeira diretriz tomada foi a convocação de técnicos dos ministérios e 

especialistas reconhecidos em assuntos do vale. Geraldo Rocha foi o primeiro deles. Outros 

técnicos foram convidados a darem seus depoimentos à comissão parlamentar especial como o ex-

ministro da agricultura do Estado Novo, agrônomo e senador pernambucano Apolônio Sales, o 

agrônomo especializado em plantas têxteis João Maurício, o geógrafo Jorge Zarur, o engenheiro de 

telégrafos Agenor Miranda, o chefe da comissão de inspeção sanitária do São Francisco Hermínio 

Conde, o diretor do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais do Ministério da Viação e 

Obras Públicas, Clóvis Côrtes, o diretor da Divisão de Águas e do Departamento Nacional de 

Produção Mineral, José Alves de Souza, o engenheiro Adozindo Magalhães de Oliveira,  o 

especialista em hidrelétrica José Correia Leal e o especialista em cimento Leopoldo Schimmelpfeng 

(COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 43, 59). Eles apresentassem ideias e 

propostas distintas e excludentes, repetiram alguns motivos do discurso de Rocha, como a imitação 

da TVA estadunidense, subordinada diretamente ao presidente da república. Os parlamentares 

parecem ter se convencido da prioridade da barragem do Boqueirão, fazendo referência ao plano de 

Rocha em toda a discussão do projeto. Deputados dos mais diversos espectros políticos, UDN, 

PTB, PCB e PSD, eram favoráveis às ideias ventiladas por Rocha ou citaram seu livro.  

Geraldo Rocha adaptou seu discurso ao período do pós-guerra, embora não tenha 

eliminado elogios aos nazi-fascistas na segunda edição e continuasse, em outros ensaios, a elogiar 

as ditaduras de Franco e Salazar na imprensa. A adaptação consistiu na eliminação do elogio do 

autoritarismo e da crítica dos regimes democráticos, mas conservou a ideia de que a comissão de 

planificação regional deveria ser composta de técnicos acima das questões políticas, sem controle 

democrático, exceto o exercido pelo chefe do Poder Executivo. Nenhuma atenção foi dada às 

populações que habitavam o vale, referidas no Plano e nos discursos como recursos. O 

intervencionismo de viés corporativista foi incorporado pelo desenvolvimentismo emergente. O 

fascismo dava lugar à tecnocracia. O aspecto racial do nacionalismo foi abrandado e o sertanejo 

deixou de ser o intrépido bandeirante para se tornar o patrício abandonado que precisava ser 

resgatado do obscurantismo técnico no qual vivia.  

No livro País espoliado de 1949, quase contemporâneo dos debates parlamentares, 

Rocha abandonou a ideia de sub-raça sertaneja e adotou o elogio geral da latinidade, usado nesse 

novo contexto para identificar Perón como um novo Julio Cesar, surgido para salvar a raça, bem 

como para declarar solidariedade aos autoritarismos da península ibérica. Para Rocha, os países de 
173



língua inglesa faziam campanha contra Franco e Salazar como “anti democratas”. Segundo ele, os 

comunistas espanhóis roubaram ouro do tesouro e fizeram em Mexico e França “campanha contra 

Franco, a qual se traduziu em guerra contra a latinidade”. O Brasil, “a mais populosa nação latina de 

todo o globo, aguardamos talvez a ordem de Washington para reestabelecer com povos de nossa 

raça relações que devemos nos envergonhar de haver interrompido, por sugestão estranha, partida 

de um povo de outra raça, cuja superioridade os nossos antepassados souberam conquistar. É 

indispensável uma união latina em bases políticas e econômicas”. França e Itália se envolveram em 

guerra entre eslavos e anglo-saxônios e “perderam a sua posição de liderança do grupo latino”. 

Anglo-saxônios e eslavos faziam no pós-guerra de campanha contra ibéricos para “isolá-los do 

bloco racial”. O líder argentino-latino Perón percebeu isso e ajudou Espanha, fora do Plano 

Marshall. Ao apoiar propaganda anti-Franco em México e França, “homens de nossa raça 

concorriam, inconsciente ou criminosamente, para o desprestígio latino das competições com os 

eslavos e anglo-saxônios em discórdia” (ROCHA, 1949, p. 81-82). Nota-se que em 1949 a leitura 

de Segunda Guerra Mundial deixava de ser uma luta malthusiana ou uma guerra pelo Danúbio e 

pelas planícies do leste e se tornou uma guerra racial entre saxões e eslavos na leitura de Rocha. 

Quando o determinismo demográfico lhe servia para argumentar pelo aproveitamento econômico 

do São Francisco, convinha usá-lo, mas quando o elemento racial era necessário para tratar de uma 

identidade latina, modifica-se completamente de pensamento. 

No depoimento de 12 de novembro de 1946 Rocha também manteve do livro a crítica 

aos direitos trabalhistas, considerados por ele anacrônicos, e a crítica aos brasileiros como 

“fazedores de desertos”. Usou os exemplos do Níger, na África Ocidental Francesa, do Amur na 

URSS, do Nilo no Egito, frisando que o estudou pessoalmente em visita de 1922, insistiu no modelo 

autônomo da TVA. O antissemitismo e o anticomunismo de 1940 deram lugar ao anti-imperialismo 

na forma de uma crítica aos monopólios estrangeiros que entravavam o desenvolvimento da 

produção de energia elétrica no Brasil. Atrelou a história do país ao Rio São Francisco, vinculando-

o à sua unidade, que considerava  ameaçada devido à desertificação e degradação ambiental das 

margens. Em suas palavras, “o deserto ganhava terreno ameaçando a unidade nacional”. Insistiu na 

construção da barragem do Boqueirão, a qual necessitava uma muralha de apenas 200 metros, o que 

impressionou os congressistas. Também conservou do livro no depoimento o uso de imagens 

bíblicas (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 22-29). 

O historiador Laurindo Mékie Pereira avaliou que Rocha usava a sua retórica para 

ocultar seus interesses locais (PEREIRA, 2017b, p. 135).  Em suas palavras, a barragem de 

Boqueirão “não seria mau negócio para os grandes proprietários de terras do Vale do São Francisco, 
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Geraldo Rocha incluído” (PEREIRA, 2015, p. 140). Os comunistas do congresso devem ter 

pensado em coisa parecida, pois Gregório Bezerra questionou qual o projeto de colonização de 

Rocha. O mesmo respondeu que a desapropriação das terras poderia ser feita mediante o pagamento 

de títulos, ao que Bezerra retrucou que tal medida era incostitucional. Rocha não se esquivou de 

responder que apoiava a fragmentação das propriedades da região. Em suas palavras, “já tive em 

mira, fazer a distribuição de minhas terras, mas sem irrigação não é possível subdividi-las e 

aproveitá-las”. Mas destacou logo uma diferença em relação aos comunistas. Enquanto estes 

consideravam o latifúndio como principal fator de atraso econômico e social, Rocha disse no 

congresso que, apesar de tolerável apenas em tempos de pioneiros e de estar condenado ao 

desaparecimento, foi o que o permitiu “elevar o nivel de vida das populações locais, fundando 

hospitais” em Barreiras, “cidade de maior progresso no sertão” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955, p. 23). O latifúndio se justificava por argumentos econômicos e políticos: ele 

compensava a ausência de capitais e crédito e permitia a realização de medidas de assistência 

típicas do paternalismo.  

De acordo com Jiani Fernando Langaro — em diálogo com a obra de Gonçalves 1997) 

—, em meados do século XX os políticos conservadores apresentavam o modelo de colonização 

privada como alternativa à reforma agrária para evitar a desapropriação de terras improdutivas 

devido ao princípio do interesse social da Constituição de 1946 (LANGARO, 2012, p. 157). Esses 

projetos de colonização visavam atenuar as tensões no campo sem realizar a reforma agrária. 

Rocha, no debate com Gregório Bezerra, fazia uso da ideia de colonização para apresentá-la como 

sinônimo de reforma agrária. Em seus textos sobre o São Francisco, o engenheiro baiano várias 

vezes refutou as teses comunistas de que no Brasil havia conflitos no campo e opressão contra os 

camponeses. Especialmente em 1937, quando escreveu amplamente textos anticomunistas e tratou 

da questão agrária no sertão, afirmou que existia no mesmo um “feudalismo affectivo” no qual as 

terras eram livres e vaqueiros e proprietários pareciam possuir todos os vínculos de solidariedade, 

tanto de classe social quanto de raça. Segundo ele, o “feudalismo” existente nos sertões do São 

Francisco era mais democrático do que o existente nas estepes soviéticas. Em suas palavras, “a 

maior parte das fazendas obedece ao regimen de verdadeiro comunismo, sendo a terra de todos os 

que nella querem se estabelecer” (ROCHA, 1937b, p. 357). Ele próprio, em seus ensaios, deixava 

claro que as terras de agricultura de sequeiro, usadas para pasto dos rebanhos criados 

extensivamente, poderia ser disponibilizadas sem a cobrança de uma arrendamento, o que não 

acontecia com o caso das terras irrigadas, às quais só eram cedidas no regime de meação, e também 

é possível entender da leitura que a solidariedade incondicional entre patrão e empregado 
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constituía-se em parte do que esperava-se de um agregado que tinha as terras do patrão cedidas 

“gratuitamente” para cultivo. Mesmo se a arrendamento para terras de agricultura de sequeiro se 

realizasse sem nenhum pagamento material, era esperada a submissão pessoal por parte do agregado 

(NEVES, 2005; MARTINS, 2012). 

Nota-se, portanto, ao longo de uma década na qual se produziu basicamente toda a sua 

obra escrita sobre o Rio São Francisco, que Geraldo Rocha usou a imprensa em 1937 para uma série 

de ideias sobre o aproveitamento econômico do São Francisco, ideias essas, umas excluídas e 

abandonadas, outras consolidadas no livro de 1940, quando ganharam coerência e justificativa em 

uma grande narrativa, e que foram adaptadas no período democrático do pós-guerra. A  mudança 

mais notável para o objeto de estudo dessa tese é que Rocha não usou o tema da justificativa do 

aproveitamento econômico do Rio São Francisco por ele ser o Rio da unidade nacional em seus 

ensaios de 1937. Rocha abraçou essa ideia apenas em 1940, no livro, e o fez com entusiasmo, 

inovando inclusive ao relativizar a consolidação da unidade nacional, para ele ameaçada devido à 

degradação ambiental do Rio, e atrelando o aproveitamento econômico do vale à questão da 

segurança nacional. Enquanto outros intelectuais enxergavam o São Francisco como um elemento 

de unidade no passado, Rocha colocou problema da ameaça de fim do rio e da unidade nacional 

proporcionada por ele. Outra mudança significativa no pensamento de Rocha ao longo do tempo foi 

a diminuição na ênfase na questão do nacionalismo racial baseado na noção de sub-raça sertaneja. 

Rocha foi um apaixonado defensor da superioridade física e intelectual do sertanejo na colonização 

do interior do país, de suas capacidades, cujos ensaios eram cheios de xenofobia e racismo, mas 

esses elementos foram atenuados no período do pós-guerra. Também se nota a centralidade da ideia 

da barragem do Boqueirão, mencionada como importante em 1937, mas não prioritária, papel que 

cabia então à barragem de Sobradinho, isso mudou ao longo do tempo, quando ela se tornou a 

proposta central de seus textos, tanto no livro de 1940, quanto no depoimento do congresso de 

1946. 

Resta agora investigar qual a memória construída para o Rio São Francisco na obra de 

Rocha. Como já foi visto, mesmo a CVSF considerou que foram os aspectos históricos do livro O 

Rio de São Francisco que o tornaram uma referência para o assunto, e não suas propostas 

hidráulicas, as quais eram entendidas como pertencentes ao passado. Se a velha engenharia não 

interessava, não se podia dizer o mesmo da memória. 
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Identificando o rio 
O diretor da CVSF, Lucas Lopes (1955, p. 130), descreveu a obra de Rocha como um 

“magnifico livro”. Mas considerou o espírito da proposta  de um sistema de eclusas como técnica 

ultrapassada. A maior parte dos comentários que Lopes fez do livro de Rocha foram de conteúdo 

histórico. Se no debate parlamentar de criação da CVSF o engenheiro baiano era uma referência 

como técnico especializado, a avaliação da diretoria desta, quando criada, era que sua expertise 

como engenheiro estava ultrapassada, mas o enquadramento do problema à luz da história era 

invulgar. Segundo Lopes (1955), o livro de Geraldo Rocha construiu uma memória do vale do São 

Francisco do ponto de vista tanto dos latifundiários do Nordeste, quanto de nacionalistas 

conservadores, ruralistas, regionalistas, defensores do intervencionismo estatal e da industrialização 

da agricultura. Essa memória silenciava sobre conflitos, sujeitos, episódios e lugares, atribuía e 

reivindicava identidades, justificava projetos e definia tipos e espaços. Ao construir uma narrativa 

histórica do São Francisco, Rocha não fez uma história regional, mas um uso público do passado 

que redefinia a própria ideia de nação e atrelava a história das civilizações ao aproveitamento de 

seus vales. 

As duas ideias que articulavam o livro eram a de sub-raça e a de unidade nacional. 

Segundo Rocha, o São Francisco foi o fator geográfico da unidade nacional e em suas margens se 

formou o tipo racial do sertanejo, responsável pela conquista territorial da hinterlândia à qual 

facilmente se adaptava, o que o tornava o cerne da nacionalidade. Sua narrativa consistia em 

destacar e exaltar a realizações desse tipo racial no passado e profetizar as possibilidades de 

realização no futuro deste grupo, segundo ele o principal recurso humano de que dispunha o Brasil. 

Por outro lado, se o curso do rio não fosse corrigido de forma científica, o São Francisco corria o 

risco de desaparecer, dar lugar ao deserto, o que levaria à gradual extinção da sub-raça sertaneja, 

assimilada às outras, ameaçando a própria existência do Brasil. O aproveitamento econômico do 

São Francisco não era apenas uma questão de retirar populações do abandono e integrá-las à 

civilização, mas de segurança nacional. Aproveitar o rio se tornava essencial para viabilizar o futuro 

do país. 

A narrativa histórica de Rocha construía uma memória, no sentido em que seu autor 

tramava uma série de personagens, elementos, espaços, episódios e lhe dava um sentido geral do 

passado, a partir do qual era possível tirar lições e aprendizados. Aprendendo sobre como se 

constituiu a unidade nacional no passado era possível preservá-la no futuro, fosse de ameaças 

internas de separatismo, fosse de ameaças externas de colonização. Geraldo Rocha era determinista 

geográfico em parte, porque ele não apelava para um determinismo, mas a vários. Na sua pena, ele 
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considerou que havia determinismo geográfico, econômico, demográfico, tecnológico e racial. Mas 

alguns capítulos depois as leis históricas inexoráveis davam lugar a teorias da conspiração 

antissemitas envolvendo maçonaria e comunismo. Os judeus, nesse momento, atuavam 

independente dos determinismos, manipulando a história ao longo dos milênios ao seu bel-prazer . 19

O uso desses determinismos ou leis históricas, diferente de Vicente Cardoso, não tinham finalidades 

sociológicas ou científicas, mas persuasivas. Não eram um enxerto sociológico ao ensaio, mas um 

argumento de força visando o convencimento do leitor. Elas apareciam ao sabor da conveniência do 

argumento do autor. 

A ideia de sub-raça emprestada de Euclides da Cunha, mas que já circulava com Silvio 

Romero e outros, era central em sua tese e pouco rigorosa. Na verdade, se comparada com o uso de 

Os Sertões, é praticamente o oposto. Em Euclides, a sub-raça aparece como um tipo racial ainda 

não consolidado, sem uma história longa e que corria mesmo o risco de não se viabilizar, 

desaparecendo. Mas, já reunia o cerne dos caracteres de uma futura nacionalidade brasileira. Em 

Rocha, a sub-raça apareceu como estável, definida em seus caracteres e capaz de assimilar outras, o 

que dispensaria, aliás, o prefixo “sub”, exceto por compreender que o processo racial brasileiro 

ainda estava em definição. 

 No primeiro livro de Rocha, escrito quando ele estava exilado na França em 1934, já apareceu o elemento do 19

antissemitismo. Em um ensaio, ele escreveu que na Alemanha de Weimar “grandes medicos, magistrados, 
advogados, banqueiros, maioraes do cinema, e os detentores de toda a imprensa eram judeus” não por “maior valor 
intellectual” mas por impedir acesso de gentios à casta. Hitler seguiu o “modo de sentir da nação” e se “rebellou” 
(ROCHA, 1935, p. 33). Em seus textos, o antissemitismo se confundia com o anticomunismo. Em outro ensaio sobre 
a URSS ele afirmou que no “regimen sovietico”, “os judeus se apoderaram por completo de todas as posições de 
mando na Rússia. Trotzky, Kameneve, Litvinoff e todos os chefes do estatismo russo são judeus” e cobraram da 
burguesia o pogrom de que eram vítimas. Segundo ele, “o judeu cultiva o odio de raça”. Seguindo a cartilha do 
Protocolo dos Sábios de Sião, documento falsificado no Império Russo no final do século XIX que servia de pretexto 
para perseguição de judeus por conter conspiração de domínio global, escreveu que “Quasi toda a imprensa do 
mundo estaria em mãos de judeus, bem como todos os instrumentos de divulgação e publicidade”, inclusive o 
cinema. Através das “coteries” influenciariam parlamentos e governos para “destruir a sociedade em que vivem”. 
Judeus lutariam “contra todos os outros povos”. Lançando o espectro da manipulação judaica para o passado, desde 
os tempos de José no Egito, em todos os fenômenos históricos estaria a “a acção oculta do judeu”, como na queda de 
Roma, de Granada, da dinastia Bragança em Portugal e na derrota alemã na Guerra de 1914. O auge do predomínio 
judaico foi a República de Weimar e judeus inspirariam que França fizesse a paz com a Alemanha até a chegada de 
Hitler ao poder, quando passaram a defender o conflito. “Os judeus julgaram precisar, para o seu prestígio, da 
invenção de um sabio, e utilizando da imprensa universal, de que são senhores, lançaram Einstein, que era violonista 
de uma synagoga de Berlim, e dizem ter descoberto um principio de relatividade, que ninguem entende” e que não 
teve “nenhum proveito”. “Não se percebe o que elle inventou, nem se comprehende o pouco que escreve, mas a 
imprensa universal decreta que esse judeu é um sabio e todos têm acanhamento em confessar que desconhecem os 
seus trabalhos”. Einsein seria, para Rocha, a prova da “efficiencia da imprensa do mundo” (ROCHA, 1935, p. 56–
57). Nos ensaios de 1937, o antissemitismo continuava exarcebado. Em suas palavras, “Continuamos, com grande 
desamor ao Brasil, como servos da gleba dos judeus da City, mandando-lhes todas as nossas reservas, quando todos 
os povos suspenderam as remessas de capitaes para o exterior, e tributando a nossa exportação para subvencionar o 
trabalho alienígena” (ROCHA, 1937b, p. 511). No seu livro sobre o São Francisco ele descreveu, quando tratou do 
Egito, “as vantagens obtidas por José para o povo hebreu e depois de quatro mil annos, ainda consegue dictar ao 
mundo contemporaneo as suas diretrizes, os seus conflictos […] para que os descendentes de Israel […] possam 
prosperar á custa do trabalho alheio, sentados e á sombra, emquanto que os que não são de sua raça permanecem 
obrigados a mourejar ao sol” (ROCHA, 1940a, p. 113). Nota-se, portanto, que quando é conveniente e útil a ideia de 
manipulação histórica de um grupo oculto em milênios de civilização, não são usados determinismos demográficos, 
tecnológicos, econômicos, ambientais ou geográficos. Geraldo Rocha era um adepto fervoroso do anticomunismo 
associado ao antissemitismo.
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A valorização que Rocha fez da sub-raça sertaneja ou nordestina, associada ao mestiço 

mameluco descendente ou similar ao bandeirante paulista, que habitava a hinterlândia entre Minas e 

o Piauí, tinha elementos em comum com a ideologia oficial do Estado Novo. Este regime fez dois 

esforços paralelos: a constituição de uma política migratória seletiva e baseada em critérios étnico-

políticos, no qual se valorizavam ibéricos, e italianos, mas se tinha desconfiança de judeus, 

nipônicos e alemães (PERAZZO, 1999, 2009). Por outro lado, foi nesse período que se unificou o 

mercado de trabalho nacional (TESSARI, 2020). Esses dois fatores eram condições 

complementares  para um processo de valorização do sertanejo. Um processo de valorização desse 

espaço como constituinte da nacionalidade já ocorria desde o início do século. Rocha se apropriava 

de todos esses elementos em sua memória do sertanejo: sujeito portador dos costumes e do folclore, 

na concepção romântica de nação como espaço rural campesino e arcaico; recurso humano mais 

adaptado ao espaço tropical brasileiro, naturalmente resistente às moléstias como malária, forte, 

inteligente, robusto, desinteressado; pacífico, ordeiro, avesso a ideologias estrangeiras, apenas 

enfrenta o patrão se este lhe maltrata e não cumpre suas obrigações assistenciais e paternais . 20

Trabalhava incansavelmente por satisfação, sem interesses, enfrentando esforços sobrehumanos de 

cheias e secas de forma estóica, dispensando conforto  material e direitos trabalhistas. 

Os principais exemplos da sub-raça eram tirados de duas clivagens. De um lado, das 

elites, nas quais Rocha pinçou personagens ilustres capazes de caracterizar as virtudes desta sub-

raça. Descreveu os cientistas e estadistas da família Melo Franco do Rio Paracatu, os Almeida de 

Angical-BA, dos quais saíram uma baronesa e dama do Paço e um presidente da Câmara imperial; 

os ilustres filhos de Barra-BA, como os aristocratas barão de Cotegipe (João Mauricio Wanderley), 

ministro em vários gabinetes do império, o barão de Vila da Barra (Francisco Bonifácio de Abreu), 

médico do imperador e chefe do serviço de saúde na Guerra do Paraguai, barão de Macaúbas 

(Abílio Cesár Borges), pedagogo do século XIX, além de dois ministros da maior corte de justiça do 

país, José Mariani e Pedro Mariani (ROCHA, 1940a, p. 13-14). Essa sucessão prosopográfica de 

ilustres membros da elite da sub-raça são-franciscana eram exemplo da capacidade intelectual e 

política dos nascidos no vale, descritos, ora como filhos de simples criadores de gado, ora como 

membros de ricas famílias proprietárias que viviam na opulência material e cultural em pleno sertão 

 Em um ensaio intitulado “O operario brasileiro”, Rocha desenvolveu esse argumento para defender a construção de 20

habitações populares nas “colinas" da capital federal onde ocupações de trabalhadores já instalavam precárias 
moradias. Em suas palavras, “É notavel a fidelidade e a dedicação do brasileiro, quando serve a um chefe justo, 
bondoso e leal, que sabe respeitar os seus melindres e susceptibilidades”. O operário brasileiro aceita, em troca da 
amizade, “compartilhar de todos os riscos e sacrificios incorridos pelo chefe”. O  “brasileiro é o operario mais sobrio, 
mais adaptavel e mais leal” e as dificuldades são sempre culpa do “patrão grosseiro e deshumano” (ROCHA, 1937b, 
p. 347-349). Tal argumento foi muito usado na época do Estado Novo para justificar restrições contra imigrantes e 
combater o comunismo como infiltração estrangeira (PERAZZO, 1999, 2009; MOTTA, 2020)
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nas vilas de Barra, Pilão Arcado, Angical, Juazeiro, entre outras, passado que contrastava com o 

então presente de decadência econômica da pecuária. Esses personagens eram, em suas palavras, 

“mentalidades sertanejas fortes, rígidas, indeformáveis” (ROCHA, 1940a, p. 23), o que quase soa 

como réplica à descrição dos mestiços desequilibrados de Euclides da Cunha (1966) e Nina 

Rodrigues (2006). Mas Rocha não se limitou a descrever personalidades das elites locais para 

provar o ponto que defendia, o qual dizia que o sertanejo era um recurso humano valioso. 

“Surprehendemos agora a massa anonyma dos vaqueiros e dos remeiros nos seus 

eternos combates contra as seccas e inundações” (ROCHA, 1940a, p. 29). Após usar os exemplos 

das elites são-franciscanas, compostas por “filhos do povo”, Rocha se aproveitou, para sua 

memória, de um dos principais personagens das narrativas da nacionalidade do Brasil, o vaqueiro, e 

deu visibilidade a outro, menos conhecido do público, o barqueiro ou remeiro, trabalhador das 

barcas fluviais. Dos vaqueiros ele recuperou os aspectos já destacados por Euclides da Cunha: a 

lealdade, a coragem, a virilidade, o desinteresse. Em suas palavras, “Trabalha apenas por amor ao 

gado, sem esperar resultado material algum” , afinal uma enchente ou seca costumava destruir todo 21

o produto de cinco ou seis anos de trabalho (ROCHA, 1940a, p. 30). Se não economizou elogios 

para caracterizar o trabalho do vaqueiro, considerado por ele como um dos mais sofridos de então, 

Rocha não desejava que o mesmo tivesse acesso a direitos trabalhistas. Segundo ele, a “lei do 

salario minimo, applicada ao vaqueiro, fará desapparecer tal profissão” que constitui, no cálculo de 

Rocha, a base econômica de um terço da população (ROCHA, 1940a, p. 57). A industrialização da 

agricultura, mote do livro de Rocha, não contemplava a atualização das relações trabalhistas. 

Quanto aos remeiros, Rocha se considerava o introdutor deles no folclore nacional. Em 

1937 ele publicou no A Nota um texto intitulado “Os barqueiros do São Francisco” , no qual 22

descreveu, de forma romântica, o trabalho dos moços de barcas ou remeiros, reclamando que 

sociólogos e folcloristas lhe fossem estudar a poesia. O trabalho estafante dos moços das barcas foi 

tido por Rocha quase como um passatempo. Segundo ele, a aspiração maior seria “a viola para 

acompanhar as suas canções e a amada, que os espera nas praias, com o chaile na cabeça, para 

apreciar-lhes as proezas, no exercicio da profissão e admirar a beleza das suas canções” (ROCHA, 

1937b, p. 364). Em outro ensaio, agradeceu os elogios que recebeu pelo texto sobre os barqueiros e 

reiterou que vira os camponeses do Nilo, os tripulantes do Amazonas e os jangadeiros do Ceará e 

 Um conterrâneo de Rocha, também nascido em Barra, e contemporâneo, o padre Heitor Araújo (1953, p. 26) que 21

pastoreou almas na região de Rocha descreveu os vaqueiros como os “parceiros da onça em liquidar o rebanho”, 
embora reconhecesse que havia, no passado, os “da velha fibra, o amo faz de tudo para não o perder”. 

 Em julho de 1946 foi gravada uma música chamada “Barqueiro de São Francisco” pelo intérprete Dick Farney, 22

composição de Alberto Ribeiro e Alcir Pires Vermelho, o primeiro pianista e compositor mineiro e o segundo 
compositor carioca. 
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que nenhum deles sobrepujava o são-franciscano em alegria (ROCHA, 1937b, p. 455). No 

depoimento ao congresso, chegou a reclamar das normas da Capitania dos Portos, que ameaçavam 

extinguir a profissão das barcas e o folclore, por considerarem que a profissão mutilava os corpos 

dos remeiros, era sub-remunerado e tinha condições análogas à escravidão. A folclorização dos 

trabalhadores pobres do São Francisco era central no processo de ocultamento das memórias de 

opressão, violência, conflitos e escravização. 

A literatura sobre os remeiros, desde o século XIX, quando eram chamados de vareiros, 

destaca que em geral, tratavam-se de trabalhadores negros. É o caso dos relatos de viagem de 

Thomaz Paranhos Montenegro (1875) e de Noraldino Lima (1925), do conto “Pedro Barqueiro” de 

Afonso Arinos (1981), da ficção de D. Martins de Oliveira (1931; 1938), Osório Alves de Castro 

(1961, 1990) e Acciolly Lopes (1978), estudados na antropologia do trabalho por Zanoni Neves 

(1998) e na geografia por Joycelândia Oliveira (2014). Na sua descrição, Rocha silenciou a sua cor  

e negou a participação significativa dos africanos na composição da sub-raça sertaneja. Ao lado dos 

portugueses, dos indígenas, só teriam contribuído para o caldeamento racial, em sua análise os 

africanos dos currais primitivos dos Garcia d’Ávila e dos Guedes de Brito, ainda nos séculos XVII e 

XVIII. Depois disso, afirmou, a presença africana no sertão seria pouco significativa devido ao 

empobrecimento dos fazendeiros que os vendiam ao Recôncavo baiano ou aos cafezais paulistas. 

Embora tal fato seja exagerado, como atestam os inventários de seus parentes, a começar por seu 

avô, Antonio Mariani, que deixou em inventário 24 escravos quando faleceu em 1885 (TELLES, 

2003, p. 48), assim como por uma série de estudos sobre história social da escravidão no São 

Francisco (NEVES, 2012; SANTANA, 2012, 2018; PINHO, 2001, 2011; MARTINS, D. D., 2010; 

LIMA, 2017; OLIVEIRA, 2017), cabe uma reflexão se o apagamento dos africanos do sertão do 

São Francisco era uma estratégia discursiva para valorizar o sertanejo segundo uma visão racista, 

que seria assim, similar ao bandeirante paulista, produto da mestiçagem entre portugueses e 

indígenas, apenas, ou se havia também um componente pessoal, já que o próprio Rocha era 

descendente de italianos, portugueses, indígenas e africanos e queria ocultar os últimos? O sertanejo 

são-franciscano de Geraldo Rocha era uma memória que servia tanto para atribuir identidade a um 

povo, considerado por ele como um recurso essencial e escolhido para definir sua própria 

identidade pessoal. A identidade que os participantes do debate em geral atribuíam aos outros, 

Rocha reinvindicava, mas uma miscigenação sem participação africana. 
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Geraldo Rocha era filho legítimo de Cantoniolia Mariani e de Antônio Geraldo Rocha. 

Seus pais, eram filhos naturais . Sua mãe era filha do médico e proprietário de terras e escravos 23

Antônio Mariani, cuja família era aparentada com barões, ministros do império e juízes dos 

tribunais superiores, e de Jesuína Batista Leitão, de família de vaqueiros e pequenos proprietários de 

Campo Largo-BA . O pai de Rocha, também filho natural, foi tropeiro na juventude e enriqueceu 24

no oeste baiano, onde havia crescimento urbano e comercial estimulado pelo extrativismo de 

borracha de mangabeira. Na infância e juventude de Rocha, o pai era proprietário e boiadeiro, 

comprando gado em Goiás e vendendo-o em Feira de Santana.  Rocha se encontrava numa posição 

ambígua. Embora o pai fosse da elite proprietária de Barreiras e sua mãe descendesse de um dos 

nomes mais tradicionais dos latifundiários do vale do São Francisco, era um novo rico que ascendeu 

de vaqueiros, tropeiros e escravos. Os próprios Mariani se identificavam como descendentes de 

corsos, portugueses e indígenas aldeados de uma missão instalada na foz do Rio Grande no São 

Francisco no século XVII, mas a família separava aqueles que tinham ascendência africana como os 

“primos”, dos quais mantinham uma certa distância (TELLES, 2003). Daí que suas ideias de 

mestiçagem não eram apenas um discurso sobre o outro, mas uma identidade pessoal. O próprio 

Euclides não fazia diferente, já que reconhecia uma ascendência tapuia por parte de sua avó baiana. 

Mas do mestiço ao mesmo tempo desequilibrado e forte deste ao sertanejo adaptado de Rocha havia 

um nacionalismo exacerbado pela conjuntura dos anos 1930. No livro, Rocha rememorou que, 

quando conheceu Percival Farquhar e foi por este indicado à diretoria da Brazil Railway, sofreu 

oposição do que ele chamou os “grosbonnets”  da engenharia nacional que não acreditaram que 25

aquele jovem, “Obscuro nordestino, desconhecido no meio, diplomado por uma escola do Norte 

ainda destituída de renome” pudesse ser bem sucedido onde um professor da Politécnica do Rio de 

Janeiro falhara (ROCHA, 1940a, p. 96). Mesmo idoso, não deixou de ser alvo de injúrias com 

conotação racializante. O jornalista David Nasser na revista O Cruzeiro, em 1949 e 1950, fez 

referências, sem citar diretamente Geraldo Rocha, como um dos “lavais mulatos e caboclos” e 

 Filho legítimo era a denominação jurídica dos filhos tidos pelo casal dentro do casamento. O filho natural era o filho 23

legitimado, portanto, portador de direitos de herança, pois foi tido enquanto os pais eram solteiros. O filho bastardo 
era tido por um dos envolvidos num enlace matrimonial e poderia ser privado de direitos de herança. Nem sempre 
havia coincidência entre a categorização judicial, num processo de inventário sem testamento, por exemplo, e a 
realidade, pois a disputa pela herança envolvia complexas relações de conflito e negociação. Não era raro o filho 
natural receber uma porção da herança menor que a dos filhos legítimos e não participar dos autos de partilha, 
figurando, na prática, como filho bastardo pois sem direitos de herança.

 O termo de Campo Largo, oeste da Bahia, foi criado em 1820, posteriormente foi transformado no município de 24

Barão de Cotegipe, atualmente apenas Cotegipe, com mudança da sede de Campo Largo, posteriormente denominada 
de Taguá, nas margens do Rio Grande, para a atual cidade de Cotegipe, anteriormente denominada Avaí do Brejo 
Grande. 

 Um gross bonnet é um “personnage influent”, segundo o Le Robert, ou “personagem influente” numa tradução livre.25
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“lavais indígenas”. Referência ao francês Pierre Laval, condenado como traidor da pátria por sua 

colaboração com a ocupação nazista em França, os “lavais” seriam, no contexto da escrita de 

Nasser, os peronistas brasileiros, vistos como traidores da pátria. Como Geraldo Rocha era um 

notório defensor de Perón no Brasil e mestiço, possivelmente seria referido por Nasser como um 

dos principais “lavais mulatos e caboclos” (SANTOS, 2015, p. 57). A sub-raça sertaneja, exaltada, 

era um ajuste de contas com sua trajetória. 

A idealização do sertanejo, aos moldes do nacionalismo radical da época, se não 

deixava de realizar uma exaltação ufanista também não deixava de identificar um problema grave, o 

de ser o brasileiro um destruidor da natureza. Rocha recuperou da história do Brasil os vários 

momentos históricos, chamados por ele de ciclos, para fundamentar sua ideia de que os brasileiros 

eram “eternos vândalos”. Segundo ele, a agricultura baseada no fogo, a coivara, devastava as 

florestas das zonas de ocupação mais antiga do Brasil. Isso resultava em uma agricultura 

imprevidente e devastadora. A consequência histórica, segundo Rocha, era a sucessão de ciclos de 

matérias-primas, como pau-brasil, açúcar, cacau, ouro, o café do vale do Paraíba, borracha, e 

certamente o mesmo se repetiria com o café no oeste paulista. Segundo Rocha, mesmo a pecuária 

estava em declínio devido ao uso imprudente do fogo para devastar florestas e criar pastos, o que 

levava à extinção das aguadas, somada à falta de melhoramentos genéticos. Assim, findava a 

indústria mais estável do Brasil. Essa leitura dos ciclos da história econômica não se dava por 

“determinismos econômicos”, como poderia julgar tratando-se de produtos demandados pelo 

mercado externo, mas por falta de inovação técnica, um determinismo tecnológico, portanto. 

Segundo Rocha, os brasileiros eram “o único povo que ainda persiste em não industrializar a sua 

agricultura”. Ou, num juízo mais severo, “povo de incapazes, de destruidores que não cogitam no 

dia de amanhã” (ROCHA, 1940a, p. 16). 

A partir deste diagnóstico pessimista sobre o brasileiro, Rocha fazia dois prognósticos. 

O primeiro era o declínio da produção cafeeira em São Paulo, pois o café, “Átila do solo”, 

terminaria por esgotar a terra roxa paulista. O segundo era mais grave, pois consistia no 

desaparecimento do Rio São Francisco. A produção “anti-econômica”, que abusava da “natureza 

generosa” fez com que se devastassem as matas das margens do vale para, com a lenha, alimentar 

as caldeiras dos vapores. Assim, rios caudalosos nas descrições de meados do século XIX, como o 

das Velhas, descrito por Liais, poderiam então ser transpostos a pé. Os navios a vapor sofriam cada 

vez mais encalhes e em vários trechos do São Francisco era possível transpô-lo a vau. Na situação 

em que estava abandonado o Rio, previa Rocha, transformaria-se num deserto em meio século. O 

despovoamento também avançava devido à emigração e ao declínio da pecuária. Nas caatingas 
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centrais, as aguadas se tornavam mais raras e os pastos declinavam. A conclusão dramática deste 

engenheiro preocupado com a destruição da natureza possivelmente era sincera, visto que os 

habitantes das caatingas foram assolados por estiagens severas nos anos 1930 , as quais se 26

revestiram de gravidade maior pela soma das consequências climáticas na produção de sequeiro 

com a crise internacional dos mercados (MARTINS, D. D., 2010; NEVES, 2001). Grandes 

proprietários, médios e pequenos fazendeiros foram arruinados pelas secas de 1932 e 1939 na 

Bahia. O futuro para Rocha ainda era mais sombrio. Em suas palavras, “ou dominamos o São 

Francisco ou o Brasil desaparecerá como grande nação” (ROCHA, 1940a, p. 18). 

A dominação do São Francisco seria feita através da criação de um meio técnico-

científico. Em sua memória, Rocha compreendia que foi a sub-raça são-franciscana quem 

desbravou a Amazônia, conquistou o Acre, expulsou os holandeses, venceu no Paraguai e reprimiu 

as rebeliões separatistas do período regencial. Se fosse dotada da ciência moderna poderia realizar o 

aproveitamento econômico do vale do São Francisco e criar o “paraizo na terra”. Nas palavras do 

engenheiro: “Temos, assim, mão de obra, terras optimas, força motriz, faltando apenas o orientador 

patriota que nos conduza a um auspicioso povir” (ROCHA, 1940a, p. 34). Já havia, segundo ele, 

uma “consciencia popular das vantagens da lavoura industrializada” nas relações de trabalho 

baseadas na meação, onde as rendas cobradas eram maiores nas terras irrigadas (ROCHA, 1940a, p. 

18). O que faltava, portanto, era a vontade política de um chefe capaz de levar a ciência moderna 

aos ribeirinhos. Feito isso, o São Francisco daria lugar a uma “Terra da Promissão”. 

Esse meio técnico-científico seria criado por uma comissão que teria “jurisdicção 

ditatorial” sobre o espaço a ser transformado na proposta de Rocha. Esse aspecto é curioso, pois 

embora tenha sido desenvolvido no período em que o autor, mesmo tendo seu jornal censurado, 

defendia que a crise de 1929 levou ao declínio da democracia, foi conservado no período do pós-

guerra, quando a derrota do fascismo e o fim do Estado Novo favoreceram um regime democrático 

no Brasil. Rocha não abandonou esse aspecto tecnocrático, mais coerente com suas ideias 

autoritárias e corporativistas. Ele foi viabilizado, após a derrota do fascismo, com o período 

 Um exemplo da percepção sobre as fazendas nas margens do São Francisco nos anos 1940 está na carta de um 26

encarregado, Nezinho Leitão, para o proprietário, Dr. Antonio Mariani: “ Escrevo esta carta somente dando as 
noticias da Fazenda, produção de peixes muito pouca. A Fazenda Umbuzeiro não deu nada. As que deu mais peixe 
foi as da Picada, peixe aqui estar muito difise e o preço estar bom, peixe branco 80@ e Surubim 112@.  só falta 
peixe. a criação de gado muito magra ajar está morrendo gado. a ceca estar muito puchada. Onça priciguindo muito 
jar matou dois. aqui ainda não chuveu as águas muito defise” (TELLES, 2003, p. 169). Em carta não datada, 
possivelmente escrita no início dos anos 1930, o proprietário acima referido escreveu ao primo: “Um rapaz formado, 
dedicar-se a ser fazendeiro, mesmo por cá ou em S. Paulo, eu reputo no momento uma vida sem compensação. […] 
Se sinto isso na parte mais adiantada de Minas, imagino o que será por aí (…) Aí estamos num período primitivo […] 
Mas repare o capital grande que está empatado no valor das terras e quantidade de gado, a dificuldade em fiscalizar 
tudo, vender, receber, auxiliar ao povo pobre, sofrer a emoção das secas e verá quanto difícil é o bom resultado” 
(TELLES, 2003, p. 248-249).  
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desenvolvimentista ou keynesiano que se abriu no Ocidente, justificando a criação de comissões 

técnicas, supostamente acima de interesses políticos e partidários, pouco sujeitas aos controles 

democráticos e pouco dadas a levar em consideração os valores, desejos e interesses dos habitantes 

dos espaços que seriam planejados e transformados à sua revelia. Ao contrário, os grupos 

proprietários não só estavam bem representados nos âmbitos do Poder Legislativo, Executivo e 

Judiciário do Estado, como eram os maiores beneficiários da planificação realizada. Não à toa, os 

deputados que mais elogiaram Rocha no seu depoimento à comissão especial do plano econômico 

foram os são-franciscanos da bancada baiana: Teódulo Lins de Albuquerque, filho do coronel 

Franklin Albuquerque de Pilão Arcado, o deputado Luís Viana Filho, cujo pai governou a Bahia na 

época da Guerra de Canudos e era oriundo das elites proprietárias de Casa Nova e aliado, inclusive 

com casamento, com os Mariani de Barra, além de Manoel Novaes , pernambucano de Floresta, 27

conhecido por ser “destacado representante parlamentar, apoiado nos poderes oligárquicos regionais 

e locais” no São Francisco (NEVES, 2016, p. 285). 

Os técnicos complementariam aquilo que o escritor baiano diagnosticou como carência 

dos sertanejos. Com uma agricultura industrializada estes últimos continuariam realizando o 

trabalho extraordinário que faziam. Esse trabalho já teria sido provado no período colonial e 

imperial. Os sertanejos, afirmou Rocha, já haviam abastecido os engenhos de açúcar da zona da 

mata, as minas de ouro, as tropas que expulsaram os holandeses. Além disso, afirmou, formaram a 

base das tropas de Filipe Camarão, Henrique Dias e Vidal de Negreiros, foram a “massa da 

infantaria de Caxias” nas lutas regenciais e no Paraguai, contribuindo sempre com a integridade do 

Brasil. Rocha tinha uma grande capacidade de flexibilizar sua memória do São Francisco como rio 

da unidade nacional e de alimentá-lo com outras mitologias, a exemplo da batalha de Guararapes, 

muito forte no regionalismo pernambucano e nordestino, ou na memória do exército de Caxias, 

importante nas Forças Armadas que eram centrais na política do Estado Novo. Através dessas 

associações dos sertanejos do São Francisco com a expulsão dos holandeses e com a derrota de 

Sólano Lopez, Rocha transformava o Rio São Francisco em elemento importante de narrativas 

militares nacionalistas sobre a unidade brasileira na colônia e no império. Quando confundia o São 

Francisco com o Nordeste ou com o sertão e quando associava o rio da unidade com o patrono do 

 Luis Viana Filho considerou que havia “gigantismo urbanístico” no depoimento de Geraldo Rocha à comissão do 27

Congresso. Teódulo Albuquerque afirmou que o Rocha teria “retratado com admirável fidelidade o vale do grande 
rio, conhecidos os seus característicos apresentando ainda o autor um plano que servirá com certeza de elemento 
básico para o projeto do futuro plano total” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 241). 
Clemente Mariani, também deputado constituinte, antes de tornar-se ministro da Educação e Saúde Pública no 
governo Dutra, cuja origem era Salvador, possuía apoio político baseado em relações familiares no Recôncavo e no 
vale do São Francisco e era primo de Geraldo Rocha.
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Exército, a sua memória justificava ideias que circulavam amplamente na sociedade brasileira como 

o nacionalismo militar (CASTRO, 2002) e o regionalismo nordestino (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2009; SILVA, 2012). 

Sua exaltação da sub-raça impedia suas ácidas críticas às mazelas da economia 

brasileira, especialmente no tema da baixa produtividade do trabalho agrícola. Baseando-se no 

História Econômica do Brasil do engenheiro Roberto Simonsen e no Anuário Estatísticos Mundial 

do cônsul Raul Bopp e do jornalista José Jobim, do Centro de Estudos Econômicos do Rio de 

Janeiro, Rocha comparou a produtividade  agrícola por hectare no Brasil em várias culturas com 

diversos países do mundo, a exemplo de Egito, Argélia, China, Estados Unidos, Espanha, Turquia, 

Índia, URSS e África Ocidental Francesa. Citando dados de produtividade por hectare de arroz, 

trigo, algodão, milho, entre outros produtos, Rocha uniu de forma indissociável o engenheiro 

hidráulico de barragens com o comentador da situação política internacional e o uso público da 

memória, mesclando história do Egito com descrição de largura e profundidade do canal, 

capacidade de metros cúbicos de lagos artificiais das represas, técnicas agrícolas de adubo e 

irrigação por gravidade. Tais dados serviam para sustentar sua ideia central: a de que se o brasileiro 

não aproveitasse seus recursos naturais e continuasse destruindo-os em uma economia baseada na 

baixa produtividade poderia terminar como os países asiáticos ou africanos: colonizado por 

potências estrangeiras após um período de decadência e desorganização social. Isso teria ocorrido 

com as milenares civilizações chinesa, etíope, mandinga, egípcia e árabe, na opinião de Rocha. 

As descrições de construção de barragens na Argélia, no Egito, no Rio Níger e nos rios 

da China foram feitas com detalhes por ele. O número de hectares irrigados, a quantidade de metros 

cúbicos dos lagos, a produtividade por hectare do milho, da cana, do algodão, o calado do rio obtido 

para navegação após a construção do sistema de eclusas, o tamanho dos muros construídos para as 

represas, tudo foi descrito com minúcia. Esse pormenor nos detalhes deve ter contribuído para dar 

ao livro a força retórica que ele precisava frente aos concorrentes. Mas é provável que a descrição 

da história dos rios Nilo e Níger e seus exemplos tanto de alta produtividade e capacidade de 

abastecimento de grandes mercados internacionais, quanto a história da desagregação política de 

reinos e Estados também davam força ao argumento do livro. Tratava-se não só de engenharia e 

economia, mas de segurança nacional e identidade do país. 

A história do Nilo foi tema de mais de um capítulo e nela o autor tratou tanto das 

barragens feitas pelos faraós, nos tempos dos sonhos de José, passagem notória por seu conteúdo 

antissemita, quanto do período posterior à conquista árabe. Nesse trecho fica evidente como Rocha 

era tributário do orientalismo. Em seu livro ele reproduziu uma série de estereótipos, baseados em 
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suas viagens. Vários dos elementos descritos dos viajantes orientalistas por Edward Said (1990), 

autor do clássico sobre a categoria, aparecem nos breves relatos de viagem que Rocha fez no Egito 

em 1922: a ideia de uma mentalidade oriental inacessível aos cristãos; a visão de que os árabes em 

geral estavam estagnados no tempo, fora da história, seguindo os rígidos códigos do profeta e 

usavam trajes iguais aos dos tempos bíblicos. Mesmo quando narrou a história recente do Egito, no 

século XIX, tratando dos modernizadores Muhammad Ali e Ismail Paxá, os líderes que, segundo 

Rocha (1940a, p. 212), tentaram tirar o Egito do “torpor musulmano”, o protagonismo pertencia aos 

franceses. A barragem do Delta e o canal de Suez, ele escreveu, foram obras da engenharia francesa 

e dos capitais europeus. Foram engenheiros franceses, não os líderes modernizadores, que tiraram o 

Egito do período ahistórico no qual viviam devido às leis do Alcorão, segundo o juízo 

preconceituoso do engenheiro baiano. 

Um aspecto importante do texto de Rocha é seu aspecto filofrancês e antibritânico, 

elemento possivelmente atrelado à sua preferência por direitistas franceses fascistas, filonazistas. 

Isso fica evidente em estudo de Priscila Perazzo (1999, p. 74), no qual ela destaca que o diretor do 

jornal A Nota entrevistara o alemão von Cossel que se intitulava presidente do Partido Nazista no 

Brasil, fato que levou Getúlio Vargas a mostrar preocupação ao embaixador alemão no Rio de 

Janeiro com o excesso de exposição dos nazistas no país que poderiam prejudicar a imagem do 

Brasil junto aos aliados, quando este ainda fazia vistas grossas a atividades nazistas em território 

nacional em 1938. Em seus textos antissemitas considerava que o Reino Unido era um país 

controlado pelos banqueiros judeus da Casa dos Rothchilds, responsáveis pela dependência 

econômica e financeira do Brasil frente a Londres. Esse sentimento anti-britânico também atribuía a 

ingleses uma falta de humanidade nas suas colônias, tratados como desalmados que exploravam o 

mundo interior, escravizando um terço do planeta. Ao contrário, ele considerava que a colonização 

francesa era positiva e altruísta, quase desinteressada, mais preocupada em civilizar os africanos 

negros e integrá-los à cultura latina e à civilização técnica do que em explorar os recursos naturais e 

o trabalho deles. Em suas palavras, “o francês é humano, procura conquistar a sympathia dos povos 

colonizados, respeitando-lhes os melindres e suceptibilidades para lhes granjear a estima” 

(ROCHA, 1940a, p. 129). Após descrever cenas de policiais britânicos atacando os egípcios com 

chibatas, Rocha passou ao capítulo no qual narrou o que considerava uma obra humanitária do 

colonialismo francês no Rio Níger. Sobre essas posições de Rocha, cabe destacar que, segundo 

ainda Perazzo (1999), uma das prioridades da propaganda e atividades nazistas no Brasil era a de 

atacar a imagem do Reino Unido. Tal política era contemplada pelos ensaios de Rocha que 
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destacava em seus livros que o Brasil era colônia de banqueiros judeus de Londres e que seus 

políticos vendiam o país à Inglaterra (ROCHA, 1935; ROCHA, 1937b; ROCHA, 1940b). 

A descrição do aproveitamento econômico do Rio Níger pelos franceses, ao exemplo do 

orientalismo, segue a estrutura do discurso colonialista no qual o colonizador faz um esforço 

benigno para retirar o colonizado da barbárie e, para além da recompensa moral, obtém benefícios 

políticos e econômicos. A França, dizia Geraldo Rocha, tornou-se com seu altruísmo, 

autossuficiente em algodão e obteve grandes contingentes de soldados para sua infantaria. Com os 

últimos garantiu a vitória sobre a Alemanha na Grande Guerra de 1914, e com os excedentes de 

voluntários africanos, colonizou o Níger. Tal como o Egito, a história desse rio começava na 

antiguidade na narrativa de Rocha. O “grande rio africano” fora um celeiro de Cartago, depois 

africanos estabeleceram a partir de Tombuctu, o Império de Mali. Todavia, entregue aos seus 

caprichos, o Níger corroeu os travessões de pedra que impediam seu escoamento rápido para o mar 

e terminaram tornando o rio mais rápido que antes, o que levou ao desaparecimento de seus deltas. 

Com isso, afirmou Rocha, as florestas feneceram, os pântanos secaram e o deserto invadiu o 

Império de Mali. Aldeias e vilas desapareceram, cidades se transformaram em acampamentos de 

beduínos nômades e salteadores e os negros fugiram para o interior do continente da escravização 

que os vitimava. O engenheiro francês Belime, na visão de Rocha, era um verdadeiro herói 

humanitário, conseguiu montar o Office do Níger, entidade com “vida autônoma” que evitava a 

burocracia francesa e conseguiu 300 milhões de francos para irrigar um milhão de hectares. A 

primeira barragem, construída em Segou a 150 quilômetros das nascentes, permitiu irrigar 5.000 

hectares e colonizá-los com 15.000 africanos. Sobre estes, Rocha afirmou que viviam na barbárie, 

como nômades, e foram alvo, passivamente, da ação benévola e civilizadora dos engenheiros 

franceses. Os negros demonstravam facilidade para assimilar a ciência, segundo Rocha.  

A descrição idílica oferecida por Rocha correspondia ao seu projeto de meio técnico-

científico para São Francisco: populações trabalhando de forma ordeira em plantações irrigadas, 

amortizando seus lotes em suaves prestações durante 18 anos, com direito a serviço médico e 

veterinário, caixas de previdência e seguro social, cooperativas, extensão rural de técnicos formados 

pela Escola Especial de Agricultura Tropical de Baroclé-Segoutne. Em suas palavras, “negros 

nomades ha varios séculos se tornaram sedentarios, e a prosperidade desfrutada pelos beneficiarios 

dos lotes é o maior attrativo oferecido” (ROCHA, 1940a, p. 160). A França, assim, oferecia um 

“espetaculo confortador” em “reparar as devastações trazidas pelos seus irmãos, regenerando pelo 

trabalho e pelo conforto os restos de uma raça quasi exterminada pela impiedade e pela ganancia 

dos povos conquistadores” (ROCHA, 1940a, p. 160). Se a civilização do Mali decaiu em 
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nomadismo e foi objeto de conquista estrangeira por desperdício dos seus recursos naturais, isso 

soava como advertência aos brasileiros que poderiam, se não tomassem providências de conquistar 

o São Francisco, sofrer as mesmas consequências. 

A descrição detalhada do Níger tem outra função no argumento de Rocha. O rio 

africano era semelhante ao São Francisco, ambos em latitude tropical, abastecidos por águas de 

chuvas e correndo perenes em regiões áridas, quase do mesmo tamanho . Isso se devia, segundo 28

Rocha, graças aos travessões de pedra que continham a água em seus leitos em represas naturais. 

Mas o Níger oferecia uma lição: erodiu os travessões e se tornou torrencial, transformando florestas 

e zonas agrícolas em regiões desérticas. Assim, o passado do Níger ensinava aos brasileiros que se 

deixassem o São Francisco entregue aos seus caprichos, poderiam perdê-lo como rio perene e com 

ele sua unidade política e sua soberania nacional. Por outro lado, o Níger poderia ser exemplo a ser 

seguido, sem a parte do sofrimento da decadência e da colonização, pois foi corrigido pela 

engenharia e se transformou em um meio técnico-científico de agricultura industrializada capaz de 

atender sozinho à demanda da indústria francesa por algodão. Assim, a comparação entre os rios 

tinham uma função importante, a de naturalizar a proposta de Rocha de um sistema de eclusas. Em 

suas palavras, “Belime procurou o mais possivel se aproveitar das lições da Natureza” (ROCHA, 

1940a, p. 160). Se os rios possuíam travessões de pedra naturais que lhe permitiam represar a água 

da chuva e os mantinham navegáveis ao longo da estação seca, bastava copiar a natureza e construir 

nesses lugares represas, que seriam viáveis e baratas por suas localizações. Era com esse argumento 

que ele defendia as barragens em Sobradinho e Boqueirão, embora os travessões de pedra só 

existissem no primeiro, enquanto o Boqueirão, como o nome indicava, proporcionava a construção 

de uma barragem porque o canal do rio passava justamente entre duas serras que formavam uma 

muralha natural para o futuro lago artificial.  

Não se questiona que a engenharia, até hoje, precisa levar em conta os fatores naturais e 

suas vantagens em construções. Atualmente, sem recuo aos determinismos do início do século XX, 

os rios são considerados como coisa-poder (BENNETT, 2010; VITAL, 2019) e sistemas energéticos 

(WHITE, 1995) a serem levados em conta nas ações humanas, possuindo um ser próprio e podendo 

 Posteriormente, a geógrafa Lysia Maria Cavalcanti Bernardes do Conselho Nacional de Geografia fez um estudo 28

comparado das duas bacias, citado quase que integralmente no livro de Lucas Lopes (1955, p. 148-161). 
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agir sobre os seres humanos e lhe afetar . O que se chama atenção é o recurso retórico à 29

naturalização da sua proposta: é como se técnica melhor seria aquela indicada pela própria natureza. 

No século XIX, os projetos de canais de navegação e irrigação a serem realizados no São Francisco, 

concorrentes entre si e excludentes, todos se baseavam nos supostos ensinamentos da natureza. Um 

exemplo é a proposta de um canal navegável saindo do São Francisco e indo em direção ao Ceará, 

no Rio Jaguaribe, onde, afirmou um deputado, os dois rios eram um só num passado remoto 

(OLIVEIRA, 2015). Mesmo Lucas Lopes (1955), quando rejeitou a proposta de eclusas como 

engenharia superada, justificou a construção da Barragem de Três Marias no alto São Francisco 

pelas características naturais da garganta do rio, o que era conveniente para os grupos mineiros 

interessados em eletricidade e sem recursos para erguer uma represa de tal vulto. Era como se o 

próprio rio indicasse onde deveria ser realizada a obra “corretiva”. 

Rocha também comentou o programa colonial francês na Argélia. Ele consistia em seis 

barragens e foi descrito em detalhes pelo engenheiro baiano que tratou de custos, tempo de 

construção, metros cúbicos represados, tamanho dos muros, localizações, hectares irrigados. O 

modelo principal de Rocha se baseava no colonialismo. Pelo aspecto tecnocrata de sua proposta, 

pela completa desconsideração dos anseios, interesses e desejos dos habitantes do vale e pelo 

aspecto autocrático, intervencionista e que considerava que os povos que viviam no espaço a ser 

transformado eram recursos manipuláveis, instáveis, mas que poderiam ser disciplinados, 

corrigidos, tais como as águas e as terras. Essas ideias de Rocha iam ao encontro dos projetos de 

imperialismo intra-fronteiras da Marcha Para Oeste do Estado Novo, o que foi notado pelo Rocha 

em cartas públicas enviadas ao ditador Vargas . Mesmo quando Rocha tratava de modelos vindos 30

de países democráticos, caso dos EUA, de onde ele citou a TVA, exaltado em seu país como esteio 

da marcha democrática (LILIENTHAL, 1944, 1956), ele destacava o aspecto autoritário e das 

comissões, as quais não precisavam respeitar autoridades regionais e estaduais e que poderiam 

 De acordo com Jane Bennett (2010), não há afeto — no sentido de afetar, causar efeitos — apenas entre seres 29

humanos, mas entre esses e animais, objetos e corpos inorgânicos. Para ela, não é possível reduzir a agência apenas à 
agência humana, sendo que as coisas, ou como ela prefere, a vibran matter, possuem poder. Os objetos são 
concebidos, geralmente, como inertes, mas não estão reduzidos a contextos de sujeição aos humanos (BENNET, 
2010). Adaptando o conceito de Bennet para a história ambiental, André Vasques Vital (2019) pensou o Rio Acre 
como uma coisa-poder, pois ele promoveu efeitos e eventos e modificou projetos e interesses. O Rio Iaco, também, 
segundo Vital (2019, p. 42), foi capaz de destruir uma cidade, causar uma epidemia e mudou a representação de terra 
saudável de Serra Madureira, aniquilando a pretensão da mesma de ser capital do Acre. Para Vital (2019, p. 42), o 
Rio Iaco foi “participante errático do complexo jogo político local, que ora fortaleceu, ora enfraqueceu as pretensões 
políticas de outros participantes”. Já Richard White (1995, p. 3) entende que os rios devem ser analisados em sua 
historicidade e convivência com os seres humanos, percebendo sua relação como mediada, através do conhecimento, 
de um lado, entre um, segundo suas definições, um sistema energético, uma máquina orgânica e, de outro, o trabalho 
humano, sem ser possível separar uma fronteira nítida entre história natural e história humana.

 Foram publicados em brochura intitulada Rumo ao Oeste de 1941 e incorporadas na quarta edição do livro de Rocha 30

sobre o São Francisco em 2004a.
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decidir sobre os interesses coletivos que representavam, embora os objetivos fossem muito claros: 

aumento de produtividade através da intensificação da exploração dos recursos humanos e naturais 

por meio da industrialização da agricultura, da irrigação, da mecanização e do escoamento fluvial 

das mercadorias produzidas. 

O último aspecto a ser destacado é que na parte final do livro, Rocha recorreu ao uso 

público de uma memória do meio ambiente do São Francisco para justificar suas ideias. O livro 

começou com uma história do rio, sua colonização, seu papel na constituição e conservação da 

unidade territorial e étnica do país, especialmente com foco na formação da sub-raça sertaneja. No 

segundo momento, o regional-nacional deu lugar ao estudo comparativo de história do 

aproveitamento dos rios. Ele abordou rios em México, Peru, Guianas, Argentina, África Ocidental 

Francesa, Argélia, Egito, Espanha, Portugal, Itália, França, Alemanha, URSS, China, Índia britânica 

e EUA. Esse uso da história comparada servia para sustentar a urgência de seu projeto. Em suas 

palavras, “Enquanto os rios europeus são verdadeiros igarapés comparado ao Tocantins, ao 

Amazonas, ao São Francisco”, no Brasil eles permanecem “entregues aos caprichos da Natureza”, 

enquanto “os corregos europeus [eram] represados, canalizados, eclusados, asseguram um trafego 

enorme de mercadorias e irrigam terras, multiplicando a produção” (ROCHA, 1940a, p. 181). Para 

Rocha, a guerra mundial em andamento dos aliados contra o eixo era uma disputa pelo controle do 

Rio Danúbio. Após esse momento de análise comparada, na qual Rocha exibiu conhecimentos 

históricos sobre os demais continentes, bem como dados hidráulicos sobre a sua agricultura 

irrigada, geralmente para demonstrar como a produção brasileira era “anti-econômica”, ele tratou de 

discutir as principais referências de estudos sobre o São Francisco. Ao invés de comentar os 

projetos contemporâneos de engenheiros de sua época, coisa que fez em ensaios de 1937, Rocha se 

dedicou a analisar as obras de Halfeld e Liais, produzidas por encomenda de Pedro II. 

Para Rocha, o relatório do engenheiro alemão Halfeld, comissionado pelo governo 

imperial em 1852 para estudar o Rio São Francisco de Pirapora até a foz, era um mero roteiro de 

piloto, inútil pois o rio mudava seu canal a cada nova enchente e vazante. Sobre Liais, o botânico e 

astrônomo francês que estudou o Rio das Velhas e o trecho mais alto do São Francisco a montante 

de Pirapora-MG, comentou como era assustador comparar sua descrição do Rio das Velhas como 

um rio caudaloso em 1860 com a visão do mesmo vista de Sabará, um mero córrego possível de 

travessia a pé. Os planos de desobstrução de cachoeiras de ambos para facilitar a navegação em 

áreas mais dificultosas, felizmente, segundo Rocha, não foram postos em prática. Mas mesmo o 

degradado Rio das Velhas poderia se transformar, ainda, num meio técnico-científico, ou nos termos 

religiosos de Rocha, numa “verdadeira Terra da Promissão” (ROCHA, 1940a, p. 208).  
191



Nesse momento do capítulo, Rocha se dedicou novamente, seguindo os roteiros de 

Halfeld, a descrever o Rio São Francisco, seus afluentes, suas cidades e vilas, uma a uma, citando 

como o engenheiro alemão as descreveu em 1850 e como se encontravam então. Geraldo Rocha não 

resumiu seu texto ao comentário técnico de engenharia, mas o recheou de memória ou, se 

preferirmos da experiência transmitida pelo contador de histórias (GAGNEBIN, 2013; BENJAMIN, 

2018). Sua autoridade, assim, provinha não só da técnica, mas da memória daquilo que viu e ouviu 

(CÉZAR, 2018). Em cada porto eram descritas as famílias ilustres, as vilas históricas, a opulência 

do passado e a decadência na qual se encontravam, transmitindo a experiência que recebera 

principalmente em sua infância, além de anedotas que divertiam o leitor. Em alguns casos, como 

quando trata do passado de Barreiras-BA, em algumas páginas se faz uma resumida história local. 

O comentário da fonte escrita a partir da experiência do sertanejo, a mescla de causos e memória 

torna esse trecho um dos pontos altos da narrativa. 

O melhor exemplo é na narrativa da história de Barreiras. Segundo Rocha, a família 

Almeida, “garimpeiros de Lençois”, no início do século XIX, comprou terras dos Garcia d’Avilla 

nas margens do rio Grande e irrigou em “pequenos affluentes deste rio, fazendo surgir arrozaes e 

cannaviaes que, transformados em rapadura por engenhocas de madeira rudimentares, abasteciam 

as massas de escravos que trabalhavam nas minas”. “Adherentes e subordinados dos Almeida se 

espalharam pelos contrafortes da serra da Ribeira, no ramal que corre entre o divisor de aguas do rio 

Grande e do São Francisco, reduzindo selvicolas que ainda ahi campeavam na missão do Arikobé, 

onde chegaram até nossos dias remanescentes dos alludidos aborigens”. De Angical, subiram pela 

Ribeira e até o Ribeirão, afluente do Rio Grande, “cujas aguas, represadas, deram logar a culturas, a 

cannaviaes e ao estabelecimento de engenhocas” que abastecia o São Francisco “de cereaes e das 

apreciadas rapaduras, que substituiam o assucar nos condimentos necessarios á vida do sertão”,  

cargas e os carros de Buracão, o centro produtor a que ora fazemos referencia, carregados 
de cereaes e rapaduras, procuravam o ultimo ponto navegavel do rio Grande, onde podiam 
attingir as barcas que deviam transportal-os para os centros de consumo. Assim nasceu, na 
fazenda do Limoeiro, o povoado, depois villa, e ao terminar o século XIX, cidade, de 
Barreiras (ROCHA, 1940a, p. 108-109).  

Ela tornou-se “centro populoso de cerca de dez mil almas, para onde affluia o trafego 

das tropas goyanas, trazendo couros, borracha, pennas de ema e gado, levando em troca tecidos, sal, 

café e ferramentas para o trabalho rudimentar”. Em Barreiras, segundo Rocha, “sua prosperidade se 

deve exclusivamente aos beneficios da irrigação” (ROCHA, 1940a, p. 108-109). O protagonismo 

foi dado pelo narrador às famílias ilustres, mas isso se deve, possivelmente, menos à concepções 
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historiográficas do século XIX aprendidas por Rocha e mais pela memória coletiva que ele 

compartilhava com os membros de sua família de proprietários de terras.  

No final do livro, ele esmiuçou o seu projeto de meio técnico-científico para o vale, 

recorrendo novamente a comparações com rios africanos, americanos e asiáticos, mas agora os 

dados serviam para demonstrar  a imensa potencialidade do São Francisco, por sua riqueza em 

energia solar e calcário, recursos humanos de altíssima qualidade representados pela sub-raça que o 

habitava, terras planas e mecanizáveis e proximidade com os portos. Capaz de alimentar 80 milhões 

de pessoas, poderia ser o celeiro do mundo, na opinião dele. Nas palavras de Rocha (1940a, p. 250), 

“Dominar os caprichos do São Francisco aproveitando o seu vasto valle para a cultura mechanica, é 

assegurar a defesa, a integridade e a independência do Brasil”. A irrigação era a panacéia que 

salvaria o país. 

Geraldo Rocha estabeleceu uma nova interpretação sobre a ideia do rio da unidade 

nacional. Ele se aproveitou de elementos pré-existentes e os adaptou às circunstâncias de sua época 

em um projeto que beneficiava os interesses de seu grupo social, a partir da adaptação de ideias 

diversas numa síntese original e circunstancial. Além disso, uma série de condições extra-textuais, 

como sua trajetória de vida, suas relações pessoais e suas afinidades políticas e ideológicas 

permitiam que ele tivesse condições vantajosas de publicação e divulgação, o que foi mais 

importante para que seu livro se transformasse em referência. 

A interpretação estabelecida por Geraldo Rocha consistia na reunião das seguintes 

ideias: um discurso romântico sobre a paisagem e os tipos sertanejos tidos como definidores de uma 

identidade nacional; a adaptação deste discurso ao contexto de ascensão do nacionalismo através da 

escolha do sertanejo como núcleo de um projeto étnico-político, no qual ele era uma sub-raça capaz 

de assimilar determinados imigrantes desejáveis, ao tempo em que outros, como judeus e japoneses, 

eram excluídos; a história dos rios era mobilizada na construção de uma memória que associava o 

aproveitamento hidráulico com a formação de Estados; o atrelamento do São Francisco e da 

unidade nacional a um projeto de aproveitamento econômico que se justificava por razões de 

segurança nacional; o uso da memória do rio da unidade nacional como justificativa para um 

projeto de meio técnico-científico do espaço do interior brasileiro. 

Rocha fez um discurso síntese que se aproximava de várias ideias que circulavam nos 

meios intelectuais do Brasil. Suas ideias dialogavam com o regionalismo nordestino, o 

intervencionismo econômico de várias matrizes, como o corporativista, o papelista e o 

desenvolvimentista. Também tinha afinidades com o antissemitismo, o anticomunismo, o ruralismo 

e o discurso nacionalista anti-imperialista. Ele criticava os monopólios estrangeiros que 
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colonizavam o Brasil e propunham medidas que visavam estabelecer e fortalecer a soberania e a 

segurança nacional do Brasil. Não opunha-se aos industrializantes com seu fisiocratismo, antes 

defendia a industrialização da agricultura para basear o mercado interno consumidor de 

manufaturas. 

Uma das diferenças do trabalho de Geraldo Rocha em relação a seus contemporâneos 

era o fato de que ele era um engenheiro sertanejo, portador da experiência de ter vivido no sertão e 

do conhecimento técnico adquirido nos bancos escolares e testados na prática profissional. 

Enquanto os outros escritores, de modo geral, conheciam seu objeto como matéria livresca e a partir 

de viagens de estudos, Rocha herdara uma experiência de sua família e de sua infância, da 

convivência com vaqueiros e tropeiros, das rodas de conversa ao redor das fogueiras nos caminhos 

do gado que ligavam o norte do Goiás com Salvador (ROCHA, 1940a, p. 89). O sertanejo de Rocha 

não era o outro, o distante, mas alguém com quem ele possuía identidade, intimidade. Essa 

condição lhe permitia adquirir uma autoridade especial ao falar do interior do país, não pela voz da 

rusticidade, mas através de uma linguagem técnica. O fato de ter sido empresário conhecido e 

diretor de uma grande multinacional contribuía com a ideia de que ele era um homem pragmático, 

capaz de tirar do papel seus ideais e de por no papel ideais realizáveis, plausíveis, embora não 

faltasse quem o visse como um empresário ruim por se envolver demasiado em política (NETTO, 

1977). Por fim, sua condição de latifundiário e sua defesa de um modelo paternalista parecia ser 

bem recebida pelos representantes dos grupos proprietários. 

A sub-raça sertaneja não era um objeto etnográfico para Geraldo Rocha, mas uma 

identidade reivindicada a partir da qual ele falava, com a legitimidade dupla da técnica e da 

experiência de um engenheiro que descendia de vaqueiros e bandeirantes mestiços. Técnica e 

experiência justificavam usando o passado da constituição da unidade da nação um projeto de meio 

técnico-científico. 
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CAPÍTULO 04 — A OFICIALIZAÇÃO DA MEMÓRIA: O USO DO 
PASSADO NOS DEBATES DA CRIAÇÃO DA COMISSÃO DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO  

Depois de demonstrar como o Rio São Francisco foi objeto de debate sobre 

aproveitamento econômico entre 1930 e 1945 e como foi criada uma memória para ele, cristalizada 

em um consenso em torno de um acervo de especialistas, os quais foram objeto de leituras e 

interpretações, resta mostrar como, no pós-guerra, esse “consenso” foi recontextualizado à luz de 

um projeto de planificação econômica do vale. O objetivo deste capítulo é investigar como 

deputados e autoridades federais interpretaram distintas memórias a respeito do passado do Rio São 

Francisco no final dos anos 1940 e início dos anos 1950 para decidirem ações públicas de 

aproveitamento econômico regional. 

Foi possível observar nos documentos oficiais consultados como ideias, projetos, 

memórias e sentidos que se encontravam em obras de engenheiros e historiadores terminaram por 

serem usadas e reelaboradas por legisladores, diretores de autarquias e funcionários públicos de alto 

escalão para fundamentar políticas públicas de aproveitamento econômico regional. As fontes 

selecionadas para este capítulo permitem observar como deputados dos mais diversos espectros 

políticos e autoridades do Poder Executivo discutindo planejamento econômico, justificando suas 

opções a partir de distintas interpretações do passado e fundamentando suas propostas antagônicas 

com base no mesmo conjunto de livros. É uma oportunidade ímpar de estudar a circulação de ideias 

entre intelectuais e políticos no Brasil dos anos 1940 e 1950, bem como as possibilidades de 

interpretação de textos sobre o Rio São Francisco e distintos usos públicos da memória sobre ele. 

Em que medida o pertencimento a um partido, aproximação com uma ideologia ou o fato de 

pertencer a partidos de oposição ou governistas influenciaram a leitura de distintos sujeitos? Como 

latifundiários do Rio São Francisco, representantes políticos dos grupos proprietários regionais, 

técnicos de classe média do Sudeste e deputados comunistas negros do Nordeste pensavam, a partir 

dos mesmos livros, o passado, o futuro e as ações necessárias no presente para a transformação do 

vale em um meio técnico-científico? O que significava para sujeitos tão distintos do ponto de vista 

político e ideológico a adesão à ideia de rio da unidade nacional e a adoção a diferentes projetos de 

meio técnico-científicos?   

O capítulo começa com um estudo sobre o uso público da memória no debate em torno 

do problema do aproveitamento econômico do Rio São Francisco no congresso nacional no âmbito 

de uma comissão parlamentar especial que ouviu vários especialistas sobre o assunto. A partir de 
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atas de reuniões com os depoimentos dos especialistas e com os debates dos deputados é possível 

analisar um espaço importante de circulação de ideias e memórias veiculadas nos anos anteriores, 

inclusive com uma avaliação da recepção das mesmas, nas quais umas foram bem aceitas e outras 

foram ignoradas e rejeitadas. No segundo momento do capítulo foi feita a análise de discursos 

oficiais a partir de publicações da Comissão do Vale do São Francisco nos quais seus diretores e o 

presidente da República reiteraram, a partir de uma posição institucional, determinadas memórias 

sobre o Rio São Francisco e uma concepção de identidade nacional. Nesse momento se discute a 

constituição de uma memória oficial. 

O debate parlamentar sobre a Comissão do Vale do São Francisco 
A instalação da CVSF e os estudos realizados por sua equipe técnica transformaram a 

tradição de estudos sobre o São Francisco, sobretudo pela sua autoridade oficial de enunciar “a 

verdade” sobre o rio. Nesse sentido, o documento Antecedentes do plano geral para o 

aproveitamento econômico do valo do S. Francisco (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955) é testemunho dos movimentos de um consenso no final da década de 1940 

que refletem a efervescência da redemocratização após a ditadura do Estado Novo e suas 

limitações. No texto estão reunidos depoimentos, emendas, pareceres e atas de discussões 

parlamentares e pode-se perceber a interpretação feita das ideias anteriores. Além dos deputados e 

senadores que discorreram sobre o rio, a partir de suas viagens, estudos ou origens, foram 

convidados os que a comissão especial parlamentar considerou como “autoridades e técnicos 

conhecedores dos problemas do São Francisco” que prestaram depoimentos e permitiram à 

comissão especial elaborar o projeto que, após aprovação, se transformou na lei n. 541 de 15 de 

dezembro de 1948 que criou a CVSF, nas palavras do seu diretor-superintendente, Paulo Peltier de 

Queiroz, na introdução (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 7). Após 1950 

havia uma diversidade de vozes coexistindo com a CVSF, mas a partir da sua criação tornaram-se 

discursos paralelos a um discurso referendado pela autoridade oficial do Estado em seu plano 

executivo, que pretensamente expressava uma posição técnica e isenta de partidarismos. Além 

disso, as ações da CVSF mudaram o regime de águas do Rio e transformaram profundamente o 

espaço e a vida de seus habitantes. 

Para se ter ideia do consenso em torno do aproveitamento econômico do Rio São 

Francisco, pode-se observar algumas transformações institucionais do Estado aprovadas no 

Congresso com amplo apoio. A emenda n. 179 que após o trâmite constituiu o artigo 29 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que destinava não menos que 1% da receita da União para 
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o aproveitamento econômico do São Francisco teve 99 signatários. Eram um terço dos senadores e 

deputados que no total eram 328 constituintes, 42 no senado e 286 na câmara. Havia um destaque 

dos representantes de Bahia, Alagoas, Minas Gerais e Sergipe, mas não tanto de Pernambuco, entre 

os estados onde estava o vale. Havia um apoio das bancadas do Norte e dos estados de Rio Grande 

do Norte, Ceará e Paraíba em função da semelhança de interesses, pois também foi aprovado 

dispositivo semelhante para a Amazônia e para o Polígono das Secas . Com a formação da comissão 1

parlamentar de aproveitamento econômico do São Francisco, o seu primeiro presidente foi o 

deputado por Alagoas Amando Fontes e o segundo o deputado pela Bahia Manoel Novaes. O 

deputado mineiro, José Maria Alckmin, teria tido destaque na comissão e posteriormente na CSVF, 

como articulador político na distribuição dos recursos (PEREIRA, 2017a, 2017b). Do ponto de vista 

partidário, tanto os governistas do PSD e PTB, quanto as oposições de direita, da UDN e de 

esquerda, do PCB, apoiaram o projeto. O protagonismo  nas emendas e projetos apresentados, bem 

como nas composições da comissão parlamentar de aproveitamento econômico do São Francisco 

era da UDN e do PSD, com participação menos expressiva do PPS e do PCB, mas o apoio ao 

projeto incluía governo e oposições de direita e esquerda. Registrando-se, inclusive, deputados da 

oposicionista UDN defendendo o presidente da república de críticas dos deputados comunistas, 

viajando com o mesmo para o Rio São Francisco e comentando nas atas da comissão que tiveram 

reuniões com Dutra.  

Podemos destacar os parlamentares Manoel Novaes , seguido por Luiz Viana Filho , 2 3

Amando Fontes , Teódulo de Albuquerque , Aristides Milton , Gregório Bezerra , Carlos 4 5 6 7

 O artigo 198 da Constituição de 1946 reservou 3% dos tributos da União e dos estados do Polígono das Secas para 1

medidas de combate aos impactos negativos das estiagens. O artigo 199 estabeleceu que pelo menos três por cento da 
renda tributária da União seria destinado, por vinte anos consecutivos, para a execução de um plano de valorização 
econômica da Amazônia (BALEEIRO; LIMA SOBRINHO, 2012, p. 13–14).

 Manoel Novaes (1908–1992), de Floresta-PE, formou-se em Medicina na Bahia e foi deputado constituinte em 1934 2

pelo PSD e em 1946 pela UDN. 

 Luis Viana Filho (1908–1990), de Salvador, foi advogado, historiador, escritor, fez oposição ao Estado Novo quando 3

era professor na Bahia, deputado da UDN na Constituinte de 1946. Era filho do desembargador e presidente do 
Tribunal de Apelação da Bahia e ex-governador do estado, Luís Viana, com origem em Casa Nova-BA.

 Amando Fontes (1899–1967), jornalista, romancista e advogado, foi deputado federal por Sergipe na Constituinte de 4

1946 pela legenda da UDN e PR. 

 Teódulo Lins de Albuquerque (1914–1979), nasceu em Pilão Arcado-BA, filho do chefe político Franklin Lins de 5

Albuquerque, médico, eleito deputado federal constituinte pelo PPS.

 Aristides Milton (1894–1969) nasceu em Salvador, foi engenheiro civil, diretor da Estrada da Ferro Nazaré, prefeito de 6

Salvador nomeado pelo interventor Pinto Aleixo e deputado constituinte pelo PSD. 

 Gregório Bezerra (1900–1983), nasceu em Panelas-PE, trabalhador rural e urbano, sargento do Exército, participou da 7

insurreição da ANL em 1935, preso e torturado pelo governo Vargas e foi deputado constituinte federal por 
Pernambuco pelo PCB. 
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Marighella , Freitas Cavalcanti , Gercino Pontes , Rui Santos , Luiz Garcia , Medeiros Neto , 8 9 10 11 12 13

José Maria Alkmin , Hermes Lima , Henrique Oest , Osvaldo Pacheco , além dos senadores Ivo 14 15 16 17

de Aquino , Apolônio Sales  e José Américo . 18 19 20

Percebe-se uma composição complexa, seja por partido, seja por bancada governista ou 

de oposição, seja por origens ou base política eleitoral, dos deputados mais envolvidos. Alguns se 

intitulavam barranqueiros. A exceção foi dos deputados comunistas que não tendo base política 

consolidada nos meios regionais interviram bastante com discursos, enfatizando o tema da reforma 

agrária. A aliança ampla e o consenso em torno de temas fundamentais garantiu que os deputados 

barranqueiros obtivessem sucesso.  

Manoel Novaes não só teve influência sobre a CVSF, mas também sobre suas 

“sucessoras”, a SUVALE e a CODEVASF . Ele estava profundamente ligado aos grupos 21

 Carlos Marighella (1911–1969), nascido em Salvador, militante do PCB, preso e torturado pelo governo Vargas, foi 8

eleito deputado federal pela Bahia em 1946. 

 Freitas Cavalcanti (1908–2002), nasceu em Penedo-AL, de família proprietária de terras, professor e jornalista em 9

Aracaju e Maceió, elegeu-se deputado federal constituinte por Alagoas em 1946 pela UDN. 

 Gercino Pontes (1894–1967), nascido em Caruaru-PE, filho de senador, engenheiro e político, foi eleito deputado 10

federal constituinte pelo PSD. 

 Rui Santos (1906–1985), nasceu em Casa Nova-BA, médico, elegeu-se deputado constituinte pela UDN. Escreveu o 11

romance Água barrenta cujo enredo se passa no Rio São Francisco.

 Luiz Garcia (1910–2001), nasceu em Rosário do Catete-SE, promotor, eleito suplente de deputado constituinte pela 12

legenda do PR e UDN de Sergipe. 

 Luiz Medeiros Neto (1914-1992), nascido em Traipu-AL, padre, professor, foi eleito deputado constituinte pelo PSD.13

 José Maria Alkmin (1901-1974), de Bocaiúva-MG, norte mineiro, formado em direito, foi ministro do Tribunal de 14

Contas de Minas Gerais e secretário do interior e justiça do estado nos anos 1930. Elegeu-se deputado constituinte 
pelo PSD. 

 Hermes Lima (1902-1978), nasceu em Livramento de Brumado-BA, advogado e jornalista, ligado à ANL, foi preso 15

pelo governo Vargas e elegeu-se deputado constituinte pela UDN, mas em 1947, a deixou para fundar o PSB.  

 Henrique Oest (1902-1982), nasceu no Rio de Janeiro, militar, participou do levante tenentista de 1922, foi fundador 16

da ANL, foi preso após a insurreição de 1935, mas solto depois. Elegeu-se suplente deputado constituinte pelo PCB 
do Rio de Janeiro. 

 Osvaldo Pacheco (1918-1993), nascido em Malhada dos Bois-SE, estivador e líder sindical no porto de Santos-SP, foi 17

eleito deputado constituinte pelo PCB de São Paulo.

 Ivo de Aquino (1895-1974), nasceu em Florianopólis, teve carreira jurídica e política em Santa Catarina, sendo 18

secretário do interior durante o Estado Novo. Foi eleito senador pelo PSD.

 Apolônio Sales (1904-1982), nasceu em Altinho-PE, engenheiro-agrônomo, foi ministro da Agricultura do Estado 19

Novo, quando idealizou colônias agrícolas em vários locais do interior do País. Nessa condição visitou a TVA. Em 
1947 foi eleito senador pela coligação PSD-PTB

 José Américo de Almeida (1887-1980), nasceu em Areia-PB, advogado com carreira jurídica e política, romancista, 20

foi candidato a presidente em 1937, mas eleições não ocorreram devido ao golpe do Estado Novo. Foi eleito senador 
pela UDN da Paraíba.

 A CVSF foi extinta pelo Decreto-Lei n. 292 de 27 de fevereiro de 1967 que criou a Superintendência do Vale do São 21

Francisco, a SUVALE, por sua vez substituída pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a 
CODEVASF, criada pela lei n. 6.088 de 16 de julho de 1974.
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dominantes dos municípios baianos do Rio São Francisco beneficiados por ações públicas. Isso 

possivelmente contribuiu para ampliar o seu protagonismo na memória dessas instituições. Para 

sobreviver a tantas mudanças políticas, Novaes colaborou na ditadura empresarial-militar iniciada 

em 1964 e sobreviveu à sua queda nos anos 1980 para perenizar sua influência nos primeiros anos 

da chamada nova república, até sua morte. Todavia, isso não estava garantido de antemão. É 

provável que influência de Novaes na política para o Rio São Francisco obscureceu a importância 

de outros atores políticos que foram determinantes na criação da CVSF, a exemplo de Amando 

Fontes, Alkmin e outros. Novaes tem sido considerado pelos pesquisadores como “destacado 

representante parlamentar, apoiado nos poderes oligárquicos regionais e locais” no São Francisco 

(NEVES, 2016, p. 285), responsável por favores e práticas de clientelismo que destoavam da 

grandiloquência de seus discursos recheados de defesa do tecnicismo no planejamento e da 

neutralidade científica na condução das intervenções (PAULA, 2015). O próprio deputado, após 47 

anos de vida parlamentar, denominou uma edição de seus discursos como “memórias do São 

Francisco”, brochura que reeditava falas de 1947 (NOVAES, 1989). 

Em seu discurso Manoel Novaes recorreu à memória para justificar sua proposta de 

aproveitamento econômico. Em suas palavras: 

Dêle [Rio São Francisco] se têm ocupado poetas e prosadores, médicos, engenheiros, 
educadores e jornalistas, sociólogos, historiadores e estadistas do Império e da República. 
Sua história remonta ao descobrimento do Brasil e é tão longa e sinuosa quanto os 2.900 
quilômetros de sua trajetória através dos sertões (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO, 1955, p. 9). 

Novaes destacou as tentativas de planejamento e estudo do rio por Halfeld, em 1852, 

Liais, em 1865, Carlos Krauss, em 1868-1869, Milnor Roberts em 1879-1880, em cuja comissão 

estavam Teodoro Sampaio, Peixoto Amarante e Orville Derby. A intervenção mencionada ocorreu 

em 1883 quando Amarante coordenou trabalhos de melhorias sugeridas pela comissão Roberts, 

segundo Novaes. Ele narrou que a guerra mundial interrompeu a navegação marítima e o governo 

abriu crédito de Cr$ 48.500.000,00 para obras propostas pelo Departamento dos Portos, chefiado 

pelo engenheiro Franklin Ribeiro, através do Decreto n. 15.441, em 1944, permitindo levantamento 

aerofotográfico no trecho entre Juazeiro-BA e Barra-BA, construção de cais em Pirapora-MG, 

Januária-MG, São Francisco-MG, Manga-MG, Carinhanha-BA, Bom Jesus da Lapa-BA, Rio 

Branco (atualmente Paratinga-BA), Morpará-BA, Remanso-BA, Xique-Xique-BA e Juazeiro-BA. O 

governo federal, através do Decreto 4.505, de 1942, abriu colônia agro-industrial em Petrolândia-PE 
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e organizou a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, pelo Decreto 8.031 de 1945. Para Novaes, a 

guerra despertou interesse pelo São Francisco.  

É perceptível que Novaes fez esforço para levantar dados de estudos e intervenções, 

numa narrativa do aproveitamento econômico. Uma característica também foi o discurso 

conciliador, o que não era a tônica do autonomismo baiano (SILVA, 2011), da UDN, partido 

ressentido com o regime de exceção de Vargas (SOUZA, 2008, 2009), de 1930-32 e de 1937-45, 

que exilou nomes como o líder liberal baiano Otávio Mangabeira. Reportando o período colonial, 

agora tratando de ocupação, Novaes destacou que Garcia d’Ávila e Guedes de Brito criaram “berço 

de uma civilização mediterrânea” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 9-11). 

O aproveitamento econômico regional, na perspectiva de Novaes, teria por papel concluir a obra 

civilizadora lusitana interrompida.  

A ênfase de Novaes é interessante. Vicente Cardoso e Medeiros Neto acentuavam que 

enquanto o império valorizou o Rio enviando sábios para estudá-lo, a República o abandonou. 

Novaes reconheceu a importância dos estudos do império, mas concluiu diferente, pois, segundo 

ele, os importantes estudos não resultaram em realizações. Em suas palavras 

O Império e a República, atraídos pelas promessas de outras regiões, econômicamente 
largaram de mão o São Francisco. Preocuparam-se exclusivamente com a navegação do Rio 
e o que lograram fazer neste sentido não atende, sequer, às necessidades mínimas de 
navegação (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 11). 

Novaes parecia retomar argumentos emitidos no século XIX, quando Thomaz Paranhos 

Montenegro (1875, p. 69), defendendo a criação da Província do São Francisco, usava os exemplos 

das recém-criadas Amazonas e Paraná  para argumentar que o vale, mais povoado e com melhor 22

estrutura urbana, segundo ele, mereceria a emancipação política e administrativa. É sabido também 

que enquanto no Rio de Janeiro havia uma nostalgia da corte, Salvador, por sua vez, possuía uma 

idealização dos tempos em que era capital, na colônia, podendo, também, valorizar o império pelo 

grande número de estadistas baianos ou menosprezá-lo, por representar um período de declínio 

econômico e político . 23

Novaes baseava-se em Geraldo Rocha, um “genuíno sertanejo (…) escreveu um 

substancioso livro cuja leitura sugiro aos Srs. Constituintes”. No livro, Novaes entendeu que havia 

“em linhas gerais, um plano de aproveitamento do soberbo vale. Em seriação perfeita e com 

 A província do Paraná foi desmembrada de São Paulo em 1853 e a do Amazonas em 1850, separada do Pará.22

 Sobre os discursos em torno da perda de prestígio da Bahia na política e economia nacionais ver Rinaldo Cesar 23

Nacimento Leite (2012).
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profundo conhecimento da zona, estuda todos os problemas locais, cujas soluções pleiteio, fazendo 

causa comum com êle”. Novaes advertiu que o São Francisco poderia desaparecer como rio perene, 

relembrando as provas apresentadas por Rocha, que se baseou nas gravuras de Rugendas em 

Sabará, em 1830, nas observações de Liais em 1860 e nas condições de então do Rio das Velhas. A 

proposta fundamental que Novaes defendeu em projeto de lei seria a criação de um organismo de 

planejamento regional do vale para gerir os 1% da receita da União que seriam investidos no São 

Francisco, adequando a proposta original de Rocha aos avanços conseguidos na Constituinte. 

Novaes deu dois exemplos: o Office du Níger, “departamento autónomo encarregado de projetar e 

executar um vasto plano de aproveitamento do vale do grande rio africano” e a Tennessee Valley 

Authority criada no governo Roosevelt “com uma amplitude de poderes e autonomia nunca antes 

vista na administração norte-americana e confiou sua direção a um grupo de competentes 

especialistas” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 11-12). Em geral, aqueles 

que invocavam a TVA como exemplar tendiam a exaltar o seu aspecto autônomo como garantia de 

que as melhores decisões técnicas seriam tomadas sem partidarismos, mas ignoravam que a TVA 

era uma estratégia do governo federal de intervir em estados pobres e com racismo 

institucionalizado para minar bases políticas das lideranças racistas do Deep South (BROSE, 2015, 

p. 13). 

No tocante à descrição do espaço, Novaes contrastou a natureza “luxuriante nas 

estações chuvosas” com a paisagem humana dos “beiradeiros”. Natureza e sociedade beiradeira se 

aproximavam porque esta era praticamente uma continuidade daquela, visto a “ausência, enfim, de 

todos os indícios de civilização” pois não havia escolas, hospitais, aprendizados agrícolas, usinas 

hidrelétricas, máquinas para a lavoura, “nenhuma fábrica, nenhuma indústria”. Ao mesmo tempo, se 

contrastam, pois enquanto a natureza tem potencial de riqueza inexplorado, a sociedade ali existente 

era caracterizada pela pobreza e miséria dominantes, na opinião do deputado (COMISSÃO DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 9), o que justificava a intervenção. 

Apesar da miséria, Novaes destacou o quanto poetas e prosadores “Admiraram o 

remeiro e aplaudiram o vaqueiro, exemplares fascinantes da raça sertaneja”. Novaes dizia falar em 

nome de “milhões de brasileiros que mourejam nos sertões de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e, porque não dizê-lo, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí”. Os 

habitantes do São Francisco seriam “um povo ingênuo, generoso e bom, crente em Deus e incréo 

nos governos” com “pouca roupa, sapato e chapéu”. A “alma sertaneja” se caracterizaria por um 

“acentuado amor à gleba e à família”. Os tais prosadores e poetas que Novaes evocou “Viram 

homens, mulheres e crianças chorar de saudade ao deixarem a terra natal, rumo aos campos e 
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cidades do Sul, embarcados como negros cativos nos porões das gaiolas e empilhados uns sôbre os 

outros” . Vislumbrando o meio técnico-científico implantado no vale, Novais declarou: 24

“Construídos os grandes reservatórios, abertos os canais de irrigação e derramadas as águas pelas 

terras marginais abriremos caminho à colonização. Irrigação e colonização se completam”. Novaes 

garantiu que apenas seriam utilizados imigrantes após esgotarem-se e ocuparem-se todos os 

trabalhadores nacionais indicando a adesão ao discurso nacionalizador do Estado Novo 

(COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 9-16). Para ele, embora as condições de 

vida e trabalho fossem análogas à escravidão, especialmente no tocante ao transporte, a miséria dos 

beiradeiros vinha da ausência de civilização. Não era mais o fator humano ou racial que 

determinava o atraso, mas o fator técnico e ele se resolvia com colonização e irrigação, em suma, 

uma agricultura científica ou industrial. 

Em outro discurso de 26 de setembro de 1947 o deputado Novais retomou o tema e 

questionou que os outros deputados se concentravam nos temas de educação e saúde, mas 

esqueciam dos problemas de despovoamento do solo, comunicações, secas na bacia e colonização. 

Para o parlamentar e médico a prioridade não seria o atendimento das populações assoladas pela  

peste e pelo analfabetismo, mas evitar o secamento do rio e emigração dos sertões, sob o risco de 

criar “dois Brasis estanques”, retomando o discurso que vinculava o rio da unidade à segurança 

nacional de Geraldo Rocha. Aparentemente, o deputado entendia que era preciso fixar o 

barranqueiro na terra e evitar a fuga de mão de obra, o que deixava a “bacia abandonada pelos seus 

homens mais válidos” devido aos salários altos de São Paulo e sul de Minas (COMISSÃO DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 175-185).  

Novaes entendia que a região era heterogênea: o leste do São Francisco era mais 

densamente povoado que suas margens da esquerda, constituindo uma “muralha chinesa” que se 

confunde com o “grande planalto goiano, até hoje também despovoado” . Havia uma questão 25

secundária: transformar o “rio abandonado” em “vale da redenção dos povos dos sertões do Brasil” 

e a questão prioritária era garantir a unidade nacional. Para isso, Novaes exigia que se superassem 

os “particularismos regionais”, minimizando a participação dos governadores na CSVF e 

reprovando que os estados não só abandonaram a gente da região, como não possuíam recursos para 

recuperar a zona, nem a visão necessária de ver “o grande rio como um todo indivisível como o 

 A referência aos vapores de péssimas condições e a analogia com a escravidão foi feita por D. Martins de Oliveira 24

(1931, p. 200):  “Velhos, rapazes, mulheres, meninos de todos os tamanhos e de todas as idades ali entram numa 
promiscuidade lastimavel. (…) Aqueles vapores reviveram cenas dos navios negreiros!”.

 Novaes repetia, nessa passagem, imagens construídas sobre Goiás e o Oeste do Brasil, visto desde o século XIX até 25

meados do século XX como sertão bravio e hostil, com índios, mas também promessa de terras livres e férteis, à 
disposição de homens e mulheres que se dispusessem a trilhar os caminhos do interior (DUTRA E SILVA, 2017).
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Brasil” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 175-185). Aqui se percebe que 

havia uma opção de Novaes pela centralização federal do poder do Estado em detrimento de outros 

deputados, mais “federalistas”, que defendiam participação dos governos estaduais num conselho 

da futura comissão. 

Em 23 de fevereiro de 1947 foi a vez de Rui Santos discursar. Natural da cidade 

beiradeira de Casa Nova-BA, formou-se em medicina em Salvador em 1928 e iniciou vida pública 

como prefeito de Ubaitaba-BA, na zona cacaueira próxima a Itabuna-BA e Ilhéus-BA, sendo 

jornalista no período varguista. Elegeu-se deputado constituinte pela UDN. Era cunhado de 

representantes da família Viana e pautou-se por um discurso técnico, apresentando dados de uma 

pesquisa feita com questionários no vale aplicados durante visita de Eurico Dutra ao São Francisco, 

complementando com outros do IBGE. Também como citou os médicos Nestor Duarte , Agenor 26

Negrão , Silva Melo  e Josué de Castro .  27 28 29

  Para Santos, o médio São Francisco se caracterizava pela baixa densidade 

populacional. O médio São Francisco representava 40% do território do estado e nele habitava 10% 

da sua população. Ibipetuba (atualmente Santa Rita de Cássia-BA) teria 0,83 habitantes por 

quilômetro e Riacho de Santana-BA 5,05 habitantes por quilômetro quadrado. Os estados de Minas, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas teriam maiores densidades. Essa distância, segundo Santos, tornava 

“mais frágeis os laços de solidariedade”, no “deserto”. O deserto como imagem de espaço vazio era 

constantemente utilizado nas descrições do São Francisco, já que, enquanto metáfora da baixa 

demografia, justificava políticas de colonização através de intervenção que visariam povoá-lo. Ao 

mesmo tempo, servia para reforçar a imagem de seca, antítese necessária para a irrigação. Essa 

imagem foi usada também para reiterar que o rio, sem intervenção, secaria e transformaria o 

semiárido em deserto. Deserto já estava há muito associado a sertão no pensamento social brasileiro 

e também denotava vazio de civilização (LIMA, 2013; NEVES, 2016; VIDAL E SOUZA, 2015), 

 Nestor Duarte (1902-1970), nascido em Caetité-BA, filho de desembargador, formado em direito, professor, elegeu-26

se deputado constituinte pela UDN baiana e deixou o mandato para assumir a secretaria de agricultura, indústria e 
comércio no governo Otávio Mangabeira. Antes de sair do Congresso, apresentou projeto de lei de reforma agrária. É 
possível que Santos se refira ao romance Gado Humano publicado por Duarte em 1936. Suas obras, publicadas na 
época do discurso, eram Os fundamentos do direito natural (1941) e Diretrizes do positivismo jurídico (1942). 
Duarte publicou, posteriormente, Reforma agrária, em 1952.

 Sabe-se que Agenor Negrão era médico no médio São Francisco, possivelmente de uma família tradicional de Barra-27

BA.

 Possivelmente Rui Santos se referiu a Antônio da Silva Melo (1886-1973), mineiro de Juiz de Fora, médico, professor 28

e ensaísta, fundou e foi diretor científico da Revista Brasileira de Medicina. 

 Josué de Castro (1908-1973), pernambucano de Recife, foi médico, geógrafo, cientista social, professor e um dos 29

fundadores da ciência da nutrição no Brasil. Publicou Geografia da fome em 1946 e em 1948 começou a participar 
da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. 
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que é um sentido possível de compreender no discurso de Santos. Os beiradeiros, segundo ele, eram 

“gente depauperada pela doença, inconsciente pela ignorância, aniquilada por todos os males que 

grassam na região”. A doença, afirmou o médico-deputado, não permitia o “máximo de 

rendimento”. Para Santos, não “podemos chamar de civilização o que existe por lá”. A população do 

São Francisco era “carente do indispensável amparo do poder público” (COMISSÃO DO VALE 

DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 141-142). 

Contrariando a ideia recorrente de que os habitantes pobres do São Francisco viviam do 

peixe fácil, Santos afirmou que o “beiradeiro" não vivia de pescaria, mas de empregos como 

“remeiros, agricultores e vaqueiros”. Havia pescaria organizada nas lagoas de Xique-Xique-BA e 

Bom Jesus da Lapa-BA, com média de 3 milhões de pescados. O pescador se desanimava por ser 

explorado pelo dono da lagoa (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 142).  

Para Santos, o tempo do São Francisco se dividia em dois, o do “homem da caatinga 

[que] vive num atrazo de séculos”, ia na feira uma vez por mês ou uma vez por ano na cidade na 

missa de Natal ou Ano bom e vivia sem escolas. E o tempo dos beiradeiros, mais dinâmico e 

animado pelo comércio e por uma circulação  facilitada em relação à caatinga. Nota-se que, tal qual 

no romance publicado alguns anos depois do discurso , Santos em sua intervenção já destacava a 30

heterogeneidade da região, mas por elementos naturais, a caatinga e a barranca, que caracterizavam 

distintas personagens, o altivo barranqueiro, o ousado remeiro e o arredio catingueiro (COMISSÃO 

DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 142). 

Santos dedicou um momento do discurso à questão fundiária. “O valor da terra é quase 

nenhum, a não ser a terra molhada pelo rio e que é rica e disputada. A terra da caatinga era 

desprezada, não se preocupando os donos em cercá-la”. Os latifúndios não tinham valor e as terras 

eram livres, afirmou. “O interesse da região mormente da caatinga, é pela aguada. Têm valor, 

apenas, as terras onde a água aflora”. Citando livro de Nestor Duarte, o deputado afirmou que nem 

eram latifúndios a rigor. A terra sem água não tinha valor, mas era fértil na chuva. Por isso, 

mereceria irrigação. O lavrador agregado teria um terço  da produção e o vaqueiro um quarto da 

chamada sorte, os bezerros que nascessem (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, 

 Na análise de Água Barrenta, romance publicado por Rui Santos em 1953, Joycelaine Oliveira destaca que de acordo 30

com Santos, o catingueiro tinha o hábito de rastejar e andar com olhos baixos, ao contrário do beiradeiro, de “andar 
empinado” que olha pra cima procurando vento. Apesar de morar vinte anos na beirada, a personagem do “velho 
Baraúna continuava catingueiro”. O catingueiro era marcado pela espera da seca, para a qual se preparava e com a 
qual se resignava. O beiradeiro viveria em outro tempo, o tempo do rio, um tempo de tragédias mais raras com as 
enchentes, diferentes das estiagens periódicas das caatingas, também um tempo mais veloz já que marcado pela 
estrada fluvial de barcas e vapores com telégrafos e periódicos impressos nos portos das principais cidades. Outro 
destaque de Oliveira é que a narrativa de Santos diferenciava o beiradeiro enraizado em sua barranca do remeiro 
nômade das águas, o primeiro pertencendo à sua territorialidade, o segundo desterrado em outras margens 
(OLIVEIRA, 2014, p. 104–105).
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p. 142). Embora as terras das caatingas fossem “livres”, seus agregados pagavam uma renda-

trabalho ao proprietário que “não se preocupa em cercá-las” por sua ausência de valor, embora 

façam questão de dois terços da produção agrícola e três quartos da produção pecuarista. Santos 

contrariou a ideia de terras livres na caatinga para culturas de sequeiro veiculada por Geraldo 

Rocha. 

No tema da doença, Santos afirmou, baseando-se em informações de Agenor Negrão, 

“filho da região e sanitarista”, que a malária das vazantes era o maior problema, seguido pelas 

doenças venéreas. O remeiro transmitia as doenças nas “pontas de rua”, como eram conhecidas no 

vale as áreas mais pobres das cidades estereotipadas ou confundidas com zonas de prostituição. 

Depois havia as disenterias, febres tifóides e para-tifóides e a tuberculose. Santos afirmou que o 

índice esplênico, medida do baço cujo alto índice indicava contaminação pela malária, seria de 

89,2% em Jupaguá, no município de Cotegipe-BA, 76,6% em Bom Jesus da Lapa-BA e 71% em 

Carinhanha-BA (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 143).   

A completa ausência de serviços públicos na região, deserto de civilização, mote do 

discurso de Santos, se evidenciava também na educação. Só havia escolas normais em Petrolina-PE 

e Barra-BA, sendo estas mantidas por uma organização católica e não pelo Estado. Santos afirmou 

que precisariam se formar professoras na região pois as de fora não se adaptariam. Haveria 45.137 

crianças não matriculadas por falta de escolas. A Bahia teria o pior índice de alfabetização do Brasil 

e São Francisco seria ainda pior que o litoral (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 

1955, p. 144). O deputado Aureliano Leite, da UDN paulista, intervindo no discurso do colega, 

afirmou que não era comunista, mas não havia analfabetismo na Sibéria. A comparação reforçava a 

bacia do São Francisco como lugar de isolamento geográfico e deserto de civilização. 

Segundo Santos, a alimentação giraria em torno de carne seca, farinha e rapadura. 

Afirmou que o remeiro comeria feijão com toucinho e completava com jacuba e pirão de peixe 

seco, já o vaqueiro comeria farinha, carne seca e rapadura na seca e frutas, leite e derivados no 

verde. Verduras só o maxixe, o jerimum, a abóbora e a batata; frutas a banana, o melão, o umbu, 

raramente manga. Sertanejos teriam cálcio e ferro em abundância, conforme o deputado. A mucunã 

teria proteína superior à carne e cálcio igual ao leite. Os “alimentos bárbaros” eram nutritivos, 

afirmou Santos citando Josué de Castro, embora não tenha destacado que a mucunã não fazia parte 

da dieta, exceto em casos de fome, quando também se comia couro cru (MARTINS, D. D., 2010). 

Para Santos, os recursos naturais explicavam com base científica a descrição do “antes de tudo um 

forte” de Euclides da Cunha (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 145-146).  
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Percebe-se no discurso de Rui Santos uma perspectiva menos abrangente que a de 

Novaes. Não pretendeu narrar a história do vale, não se ocupou das dimensões exteriores à Bahia, 

se detendo especialmente ao Médio São Francisco, analisando os temas da educação, saúde, questão 

fundiária, demografia e caráter do sertanejo, diferenciando o beiradeiro do catingueiro. Considerou 

que o problema do São Francisco era o descaso governamental e insinuava que a miséria existente 

advinha da concentração da terra pelos latifundiários, o que relativiza a existência, como foi visto 

não sem contradições. Sua intervenção também se destacava na construção das personagens pobres, 

bárbaras, fortes e adaptadas ao meio e do espaço, um deserto de civilização que se dividia em 

barranqueiro e catingueiro. 

Em 23 de setembro de 1947 discursou o deputado Luis Viana Filho. Embora 

descendente de famílias proprietárias do médio São Francisco e com ela possuísse laços políticos, 

nasceu e viveu em Salvador. Foi ativo membro do grupo autonomista que reuniu os políticos 

baianos alijados do poder durante o governo Vargas. Nesse período, também exerceu atividade de 

escritor e historiador . Seu discurso tratou de três temas basicamente: a unidade nacional garantida 31

pelo rio São Francisco que se encontrava ameaçada com o despovoamento da região, o problema 

ambiental da diminuição do nível do rio e o problema da sede da autarquia. 

Para Viana, havia um “espírito bandeirante” no tempo histórico brasileiro, tanto no 

passado, quando foi forjada a nação, quanto no futuro, pois ele representaria os esforços de 

planejamento que então debatiam na Câmara. Em suas palavras, nas obras a serem realizadas no 

São Francisco o que “renasce para o Brasil é o espírito dos bandeirantes naquilo que eles tiveram de 

arrojado, no que tiveram como capacidade de iniciativa e, também, de abnegação e sacrifício pela 

grandeza e unidade do Brasil”. Para o deputado, o Rio São Francisco foi “caminho por onde os 

bandeirantes do norte e do sul se deram as mãos” na Colônia, mas “se continuar como está, será, 

talvez, apenas o cemitério de infelizes populações ribeirinhas” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955, p. 151-160). Aqui parece que houve uma apropriação de um elemento da 

identidade paulista, o bandeirante, que foi transformado em símbolo nacional durante a Marcha para 

Oeste no Estado Novo por Cassiano Ricardo (COELHO, 2010) e sua adaptação regional no rio São 

Francisco. Existia na década de 1930 a ideia de bandeirantes baianos entre historiadores do estado 

(VIANA, 1935). A não ser que exista uma valorização do sertanista e bandeirante baiano 

 Sobre a obra historiográfica de Luís Viana Filho e sua relação com o autonomismo baiano ver livro de Paulo Santos 31

Silva (2011). Destaca-se na sua obra uma exaltação de uma baianidade liberal e autonomista em oposição ao 
centralismo do período varguista, uma invisibilização do negro no sertão baiano e a atribuição de características 
republicanas ao movimento da Sabinada. São obras historiográficas de Luis Viana Filho A Sabinada: a república 
baiana de 1834 (1946), A vida de Rui Barbosa (1941) e O negro na Bahia (1946). Uma biografia de Luis Viana é a 
de  Luiz Navarro de Britto (1978).
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independente daquela veiculada pela ideia de bandeira do Estado Novo, o discurso de Novaes 

parece indicar que houve, por parte de um udenista ligado ao autonomismo baiano, uma adesão ao 

que Angela de Castro Gomes (1996, p. 210) chamou de “cultura histórica” do Estado Novo, ainda 

que a UDN local tenha construído uma memória que procurava distinguir as tradições baianas do 

centralismo de Vargas (SILVA, 2011) . 32

Tratando da questão ambiental, Viana afirmou que “as águas do rio estão minguando a 

olhos vistos”. Isso levaria ao deserto, separando sul e norte. Viana citou Milnor Roberts que teria 

calculado descarga mínima de 1.110 metros cúbicos em 1879, ano de seca, enquanto Zarur calculou 

900 metros cúbicos nos anos 1940. Sustentou-se ainda em Geraldo Rocha. Também citou Halfeld 

que viajou em rio das Velhas caudaloso. Viana afirmou que o Visconde de Monte Alegre teria 

solicitado que Halfeld confirmasse veracidade de canalização que ligam o São Francisco ao 

Jaguaribe. O deputado afirmou que a memória colocava águas caudalosas do São Francisco como 

possíveis de canal, “coisa que hoje, à vista das águas que minguam de ano a ano, é realmente 

impossível de se conceber”. A profundidade do rio diminuía pela erosão. O rio perdia 

navegabilidade, o que foi a “sua função precípua na vida econômica da região e na existência da 

nacionalidade” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 148). Viana endossou 

argumento baseado em uma história e memória dos rios para sustentar sua tese de unidade nacional 

ameaçada caso nada fosse feito para salvar o São Francisco. 

Para Viana, o problema do São Francisco sugeria “solidariedade às populações 

ribeirinhas”, mas tratava-se de problema nacional. Os benefícios do aproveitamento seriam 

nacionais. Ele citou exemplo da TVA informando que naquela agência internacional 54% das 

despesas foram executadas fora dos estados da bacia do Tennessee. Nesse cômputo, a CVSF iria 

beneficiar todos os estados da federação por fortalecer o mercado consumidor e exportador regional 

(COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 148-149). 

O ponto mais polêmico era a localização da sede, que Viana propunha ficar no São 

Francisco, enquanto Novais entendia que deveria ser na capital da república porque a comissão 

seria subordinada ao presidente e tudo se resolveria mais fácil. O deputado Viana temia a burocracia 

instalada na capital e a atração para “afilhados, protegidos, sobrinhos”, enquanto Novais defendia 

que as obras seriam realizadas na região, sem muito pessoal da comissão no Rio de Janeiro. Em 

suas palavras, Viana disse estar “argumentando com o que há de mais brasileiro, que é a 

 Paulo Santos Silva (2011) estudou um grupo de historiadores da Bahia que fazia oposição a Vargas e recorriam a um 32

discurso histórico que fundamentou o chamado autonomismo no estado, sendo que Luís Viana Filho era um 
destacado representante deste grupo. Mayara Paiva Souza (2008, 2009) estudou a memória da ditadura do Estado 
Novo veiculada pela UDN após 1945.  
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burocracia”. Agamenon Magalhães trocou farpas com Viana sobre a sede e sobre o DNOCS, que 

teria salvado os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, mas ignorado a 

Bahia na visão de Viana. Esse ponto é interessante porque mostra que se alguns pontos 

fundamentais eram consensuais, o problema da sede não era capaz de unir sequer uma bancada 

estadual, já que Viana e Novaes eram da UDN baiana (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955, p. 155-157). Curioso notar que o filho do ex-governador e descendente de 

latifundiários combatesse a proteção de apadrinhados e o nepotismo nos órgãos públicos. 

Em discurso de 24 de setembro o deputado sergipano Luiz Garcia diagnosticou o Rio 

São Francisco como um lugar de crise generalizada. Em suas palavras, “o sertanejo habitante 

daquela zona não pode fazer face às necessidades de sua subsistência”. Em termos de saúde, havia 

também um problema grave, pois “seiscentos mil indivíduos que trazem consigo (…) a quase 

impossibilidade de trabalhar, porque são impaludados”. Em termos econômicos, Sergipe estaria em 

crise com o seu principal produto, o açúcar, além das fábricas têxteis e da pecuária. Todavia, a 

expectativa era de progresso, pois o Estado olhava para o São Francisco como possibilidade de 

“reequilíbrio de sua economia”. Com as “terras abandonadas (…) desdobrando-as em pequenas 

propriedades agrícolas” era possível a “formação de pequena riqueza”.  A energia barata de Paulo 

Afonso possibilitaria a industrialização do sal-gema do estado. Personificando a queda d'água de 

Paulo Afonso, afirmou que a cachoeira “está rouca de gritar pelos engenheiros do Brasil ou de 

bradar pela capacidade dos brasileiros” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 

161-170). Um dos elementos fundamentais do discurso de Garcia foi a insuficiência dos recursos de 

1% para o aproveitamento econômico do rio. Nas narrativas que justificam o planejamento e o 

defendem, sobretudo para áreas periféricas, a estagnação econômica só seria resolvida pela 

intervenção do Estado. Outro aspecto importante é que Garcia compreendia o problema do São 

Francisco como um problema de aproveitamento do potencial elétrico para dinamizar a economia 

local.  

O já mencionado deputado, clérigo e historiador alagoano Medeiros Neto discursou 

com base em conhecimentos adquiridos na pesquisa e na docência no Instituto de Educação em 

Maceió. Afirmava ser “filho (…) de uma cidade ribeirinha, à ribalta do Rio da Unidade Nacional, 

trago do berço a vocação para servir aos destinos do vale e das realizações em prol do São 

Francisco”. Para o clérigo, havia uma oposição entre o Império que tanto fez pelo Rio e a república 

que o abandonou. Em suas palavras, na linha de Cardoso, “Infelizmente, a República tem vivido a 

desdenhar o sonho dos estadistas do Império” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 

1955, p. 170). E comentou os estudos de Carlos Kruger, Halfeld, Liais e Roberts, todos 
208



comissionados pelo império para estudar o Rio. Segundo ele, o escoamento da produção deveria ser 

feito pelo baixo São Francisco. 

O deputado também recorreu à história de Delmiro Gouveia. Em suas palavras, 

“Queremos, Senhores Deputados, que nunca mais o trust da Machine Cottons, como ocorreu no 

gôverno do Sr. Washington Luiz, possa atirar nas águas turbulentas da Cachoeira, máquinas que 

constroem a economia nacional”, fazendo referência à destruição das máquinas de fiação de 

Delmiro Gouvêia depois de sua morte, que interromperam a indústria de linhas no baixo São 

Francisco. Entrando na polêmica da localização da sede, discordou que a CVSF ficasse no Rio de 

Janeiro. Ele defendeu que a sede da CVSF ficasse na “clássica cidade de Penedo, a base portuária 

de centralização do Baixo São Francisco”. O argumento era histórico e geográfico, já que a cidade 

alagoana teria a “vocação” para conectar o sertão com o mar (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955, p. 170-173).  

O deputado baiano Teódulo de Albuquerque afirmou ser “filho da zona do grande rio” e 

“modesto barranqueiro”. Considerou que com as obras a serem realizadas “deixaremos de ser 

considerados seres à parte e eternos espoliados”. Retomando o mote de que o “São Francisco está 

morrendo”, afirmou ser solução a construção de reservatórios de compensação nos afluentes, na 

linha de Geraldo Rocha. Teódulo sustentou sua argumentação na autoridade dos estudos técnicos de 

Halfeld, Liais, Teodoro Sampaio, Saint-Hilaire, Gardner, Wells, Richard Burton, Artur Neiva e 

Belisário Pena, Morais Rêgo, Euclides, Capistrano, Geraldo Rocha “e inúmeros outros que seria 

desnecessário citar”. Ele chega a caracterizar alguns dos estudos, assinalando que Liais teria 

sugerido obras que nunca foram realizadas no rio das Velhas.  Repetindo Geraldo Rocha, afirmou 

que Halfeld fez apenas um roteiro para navegação. Morais Rêgo teria o “mais completo estudo”. Já 

Geraldo Rocha, conforme Teódulo, teria “retratado com admirável fidelidade o vale do grande rio, 

conhecidos os seus característicos, apresentando ainda o autor um plano que servirá com certeza de 

elemento básico para o projeto do futuro plano total” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955, p. 173-174). Nota-se que os deputados buscavam referências em combinações 

de textos distintos, mas não se prendendo muito aos detalhes deles. 

Para o deputado, o país estava atrasado em relação ao tempo da técnica. Afirmou que o 

Brasil usava ainda enxada enquanto a irrigação das terras e mecanização das lavouras permitiria que 

o país pudesse “enfrentar a concorrência estrangeira”. A irrigação produzia até cinco vezes mais que 

a agricultura de sequeiro. As barragens, afirmou o deputado, permitiriam irrigação e produção de 

energia. Albuquerque considerou um “crime” emperrar as barragens à espera de um plano geral e 

entendia que seu início deveria ser imediato (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 
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1955, p. 173-174). Albuquerque, como Geraldo Rocha, possuía interesses diretos na construção de 

grandes obras no São Francisco que valorizariam as terras, pois era das famílias proprietárias de 

Pilão Arcado-BA. 

Percebemos que os deputados que comumente são caracterizados como representantes 

das oligarquias regionais têm muito em comum, mesmo sendo de oposição ou governistas, da UDN 

e do PTB ou PSD. Eles convergiam em torno do projeto de meio técnico-científico, do destaque 

dado ao Estado como sujeito deste progresso, na linha do positivismo e da urgência da intervenção. 

A principal voz de dissenso, então, seria a da bancada comunista, representada pelos deputados 

Carlos Marighella, da Bahia, Henrique Oest de São Paulo e Gregório Bezerra de Pernambuco.  

Marighella, em discurso de primeiro de outubro, criticou a falta de divisão de terras no 

projeto e as propostas de industrialização. Ele aprovou o projeto com restrições pelo fato de o 

mesmo não  

cogitar o substitutivo da distribuição  de lotes de terra, devidamente beneficiados, aos que 
desejam nela trabalhar, principalmente aos homens do campo, aos vaqueiros, barqueiros, 
soldados ou marinheiros que lutaram na Itália ou patrulharam as costas do Brasil durante a 
guerra e não possuem terras (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 
188).  

O Plano deveria visar distribuição de lotes de terras devidamente beneficiados, 

formação de núcleos com assistência técnica, irrigação, colonização, geração de energia, navegação, 

saneamento. Em outro discurso de seis de dezembro ele reafirmou que o projeto “tem um defeito 

capital, que é precisamente, o de deixar de parte a reforma agrária”. A divergência em torno da 

questão fundiária não excluía consensos em torno do projeto de meio técnico-científico no rio São 

Francisco através do planejamento estatal, evidenciada quando Marighella reprovou o projeto por 

ser pouco industrializante e propor apenas a produção de hidrelétricas e irrigação e sem propostas 

no ramo da indústria têxtil. Os comunistas tinham o consenso de que a sede deveria ficar em 

Salvador (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 248-253). Uma possível 

explicação para isso é a proeminência de Carlos Marighella sobre a bancada comunista, que 

chegava a escrever discursos para alguns parlamentares, muitas vezes militantes e sindicalistas com 

pouca ou nenhuma escolaridade com dificuldade para escrita, segundo seu biógrafo Mário 

Magalhães (2012). Outra possibilidade é que o partido possuísse mais homogeneidade ideológica 

do que outros como a UDN ou o PSD e optasse por atuar com unidade de propostas. 

Para os deputados do PCB, o latifúndio era um entrave. Sem divisão de lotes havia 

receio de que a energia beneficiasse apenas cidades fora do vale ao atravessar desertos.  A restrição 
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dos comunistas ao projeto da CVSF devia-se ao fato de o mesmo “não levar em conta a necessidade 

da reforma agrária”. Para Marighella “a reforma agrária é o primeiro passo, o passo indispensável e 

decisivo para qualquer melhoramento, para qualquer benefício na zona do São Francisco”. O 

deputado baiano, em outro discurso de 17 de novembro,  incursionou pela história do Rio usando 

como base para seu discurso o livro Médio São Francisco, de Jorge Zarur. Em citação, afirmou que 

escravidão, pastagens e ouro foram fatores básicos de ocupação colonizadora do São Francisco e o 

Rio foi o principal meio de comunicação e comércio entre norte e sul da colônia. Baixo e alto São 

Francisco eram densamente povoados e possuíam indústria, comércio e agricultura bem 

desenvolvidos, enquanto a zona média era “extensa e fracamente povoada”, sendo o principal 

problema da região. Partindo da história do rio como fator de unidade nacional, Marighella afirmou 

que o São Francisco era predominantemente latifundiário, com base no livro de Zarur. Ainda 

citando o geógrafo, o comunista baiano afirmou que os dados eram suficientes para “mostrar que é 

fundamental e inadiável, antes de qualquer coisa, a reforma agrária do Vale do São Francisco. 

Assim procedendo, poderemos atender, mesmo ao próprio dispositivo constitucional”. Marighella 

leu trecho de Zarur sobre o norte da bacia ter predomínio de uma aristocracia escravista e uma 

economia açucareira. Também o fez para enfatizar que o passado feudal que se estabeleceu na 

colônia não se ajustou ao progresso do país e fazia persistirem velhos valores e problemas; 

Marighella também afirmava, citando Zarur, que a pecuária e o isolamento favoreceram o latifúndio 

(COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 209). As teses de Zarur, um autor da 

geografia regional com formação nos EUA, foram apropriadas por Marighella para defesa da 

posição comunista sobre a necessidade de reforma agrária dentro do plano de aproveitamento do 

vale do São Francisco. Marighella também estava de acordo com o papel do Estado como 

interventor na economia regional, justamente para realizar aquilo que o latifúndio entravava, o 

progresso econômico e industrial. 

Nas discussões havia certo consenso sobre a necessidade de loteamento das terras, 

fossem os projetos da esquerda de reforma agrária ou os projetos de colonização propostos pelos 

setores direitistas. Nas palavras de Amando Fontes, “Estarei com V. Exa num projeto que determine 

o loteamento das zonas marginais do São Francisco”. Marighella afirmou que apresentou emenda 

que propunha distribuição de terras aos camponeses no São Francisco, mas Novaes havia pedido 

que retirasse porque iria atrasar o projeto. Novaes dizia concordar com os comunistas. Em suas 

palavras, “É justo que se desapropriem essas áreas” ,“não é justo que os proprietários, aqueles que 

V. Ex. diz latifundiários, que possuem duas ou três léguas à margem do rio, e outros pontos nos 
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baixios marginais, se beneficiem com a valorização excessiva que terão essas terras” (COMISSÃO 

DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 190-191). 

Se muitos se mostravam favoráveis ao fim do anacrônico latifúndio, para alguns ele 

sequer existia. O deputado Israel Pinheiro do PSD-MG afirmou que “Não é possível considerarem-

se como latifúndios aquelas terras, em face do preço miserável que custam. São terras que se dão de 

graça”. Ao argumento de que as terras eram livres, Pinheiro reforçou que os trabalhadores eram 

incapazes de gerirem lotes se os possuíssem. “Não têm saúde, nem capacidade para ser agricultores 

por conta própria, e só podem melhorar como trabalhadores (…). Não tem capacidade para dirigir a 

própria lavoura” . Pinheiro afirmou que os “grandes latifundiários do S. Francisco são verdadeiros 33

heróis. É uma grande dificuldade manter latifúndios naquela região”. Já o deputado Teódulo 

afirmou que no São Francisco se plantavam em ilhas devolutas e terrenos de vazantes: “quem quer, 

chega lá e planta”. Pinheiro e Teódulo afirmaram que o São Francisco nada produzia e que não 

havia sentido em fazer reforma agrária em lugar improdutivo. Em resposta, Marighella citou dados 

de Zarur referendando que “não se encontra um terreno bem irrigado facilmente e paga-se bom 

preço por uma terra fértil e de boas aguadas” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 

1955, p. 212–216), algo que também poderia ser lido no livro de Rocha, que chamou a cobrança de 

arrendamentos de terras irrigadas como a “consciência popular das vantagens da lavoura 

industrializada” (ROCHA, 1940a, p. 18). Marighella, após citar dados sobre preço das terras em 

municípios mineiros do São Francisco, concluiu:  

essa informação indica bem  a quanto se eleva o preço da terra no Vale do São 
Francisco, não sendo fácil, portanto, fazer jogo de palavras para sustentar-se que a 
terra é barata naquela região, ou, então, que o problema do latifúndio não tem a 
menor importância, porque todos ali estão vivendo bem (COMISSÃO DO VALE 
DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 216). 

Outro elemento que os comunistas compartilhavam era a visão de existência de um tipo 

racial específico da região que se produziu pela mestiçagem. De acordo com Marighella, no médio 

São Francisco havia um tipo racial miscigenado que era “fisicamente forte, capaz de suportar longas 

horas de labor extenuante, quando não atacado pelas moléstias dominantes na região”. Não tinha 

perseverança porque lhe faltava educação e não por ser descendente de indígena, afirmou o 

deputado. Aqui percebe-se que Marighella coincidia com o discurso de educadores dos anos 1920, 

segundo os quais os trabalhadores não eram capazes de gerir pequenos empreendimentos, mas 

 Pinheiro se aproximava da posição do economista Eugênio Gudin que combatia a reforma agrária associando a 33

pobreza à baixa produtividade e esta a ausência de saúde, educação, técnica e crédito (BIELSCHOWSKY, 2004, p. 
72).
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considerava que isso fosse devido à ausência de educação desses trabalhadores. Marighella 

destacou ainda a pirâmide sociorracial existente na região ao afirmar que os brancos são “classe 

dirigente e mais abastada, possuem a maior parte das propriedades e controlam o comércio e a 

administração locais”. Ao tempo em que percebem as hierarquias raciais, mescladas com a de 

classes, comunistas compartilhavam da concepção de que o sertanejo seria um mestiço adaptado ao 

meio — a sub-raça na terminologia de Euclides da Cunha utilizada por Geraldo Rocha — que não 

progredia por questões sanitaristas e civilizacionais e não atávicas e biológicas (COMISSÃO DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 210). Embora compartilhasse de uma noção de 

mestiçagem, o deputado comunista criticava a hierarquia racial existente na região.  

Henrique Oest, do PCB do Rio de Janeiro proferiu um discurso que complementou as 

teses de Marighella. Iniciou com o grande consenso de que “esse rio é para todos nós o grande rio 

da unidade nacional”. Personificando o Rio, Oest o considerou como importante no esforço 

brasileiro na guerra mundial ao lado dos aliados. Em suas palavras, “a bacia do São Francisco 

prestou relevantes serviços no auxílio à derrota do nazi-fascismo”. O “São Francisco (…) permitiu 

o transporte de tropas necessárias no teatro de operações do nordeste”. Oest corroborou com 

Marighella no combate ao latifúndio, com dados parciais do censo de 1940 que o mostravam em 

Pernambuco e Bahia  como sistema dominante. Oest entendia que “a planificação do Vale do São 

Francisco era a única maneira de se acabar com essas anormalidades”. A necessidade de 

planejamento era transversal no Congresso. José Crispim, também comunista, defendeu que a 

União comprasse terras dos proprietários antes de beneficiá-las e loteá-las para os camponeses “a 

fim de dar novo impulso ao progresso do Vale do São Francisco”. Oest também citou Zarur para 

afirmar que o latifúndio tinha “agricultura (…) rídicula, em valor e quantidade de produção”. Indo 

além de Marighela, criticou as relações de trabalho análogas à escravidão existentes nas grandes 

propriedades da bacia. Os salários eram “os mais ridículos possíveis”, Cr$ 5,00 em média pelo dia, 

as mulheres ganhavam Cr$ 1,00. Para Oest “é o latifúndio que causa situação tão miserável”. Em 

Pernambuco havia mais de um milhão de habitantes, “homens e famílias exploradas 

impiedosamente pelos latifundiários, vivendo na miséria e na ignorância”, num regime primitivo da 

enxada, segundo ele. Predominavam o sistema da meia e da terça e havia o barracão. A “polícia 

própria” dos latifúndios caçava os que fugiam dos barracões e “não foi possível desmanchá-las”. 

Oest ressaltava que essas “organizações só poderão ser dissolvidas” com a reforma agrária e que a 

superexploração no campo e a ausência de direitos levava os homens ao êxodo, “a coisa mais 

penosa que existe” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 220-229). 
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Esse êxodo perpetuava a situação degradante dos trabalhadores, segundo o parlamentar. 

De acordo com ele, nos embarques de homens eles eram tratados como animais; “acampamentos de 

emigração, que mais parecem campos de concentração”. Em Juazeiro 150 pessoas foram 

embarcadas na terceira classe com capacidade para 100. Oest afirmou que 40.000 retirantes saíam 

do São Francisco anualmente e que em 1943 o médio-inferior perdeu 15,5% da população para a 

emigração (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 220229). 

O deputado comunista Gregório Bezerra também participou do debate. Afirmou que o 

São Francisco era o “rio da unidade nacional e as suas populações” eram um “dos problemas 

fundamentais do país”. Gregório reafirmou a tese do latifúndio no São Francisco como entrave 

fundamental para o desenvolvimento de suas populações, mas inseriu dois novos elementos: a 

importância do combate ao imperialismo e a definição da realidade são-franciscana como  

caracterizada pelo feudalismo. De acordo com o parlamentar falou-se em energia elétrica e em 

saneamento, mas  

a valorização econômica da região do São Francisco não deve ser colocada 
fundamentalmente nesses termos, já que a origem do atrazo, da ignorância, da miséria e da 
fome do seu povo reside, no fundamental, nas relações de produção semi-feudais ali 
dominantes e nas posições que os trusts e monopólios internacionais adquiriram dentro da 
economia nacional. Era o monopólio da terra o fator mais decisivo do baixo nível de vida 
dos oito milhões de brasileiros que moram e trabalham no São Francisco (COMISSÃO DO 
VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 232-233).  

Como os colegas de bancada, afirmou que “o problema agrário, precisa ser colocado em 

primeiro lugar”. Os camponeses do São Francisco viviam “onde ainda predominam os 

arrendamentos extorsivos da terra, o trabalho rotineiro e rude da enxada, da queima do mato e da 

coivara”, numa “economia pre-capitalista, onde a moeda não circula”. O comércio era feito “nos 

armazéns do barracão”, responsáveis pelo endividamento dos trabalhadores e manutenção de 

relações análogas à escravidão. Outro elemento acrescentado por Gregório foi o destaque à questão 

étnico-racial ao ressaltar que a luta pela terra não era só de classe. Em suas palavras, “As terras, há 

séculos, estão detidas por uma minoria de barões feudais cujos direitos de posse, nem sempre 

legítimos, se perdem na história das doações, das sesmarias e nas lutas da opressão do negro e da 

expropriação do índio, pelos colonizadores arbitrários e turbulentos”. Camponeses forneciam mão 

de obra “semi-escrava”. O monopólio das propriedades impedia que camponeses produzissem e 

eles ficavam à margem da economia nacional. A situação de pobreza se agravava nas secas. 

Completava-se a desassistência, segundo o deputado, com o fato de que o DNOCS atuava menos 

nos estados do São Francisco (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 232-233).  
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As afirmações de Gregório Bezerra estavam de acordo com as teorias da formação 

social do Brasil que associavam a luta anti-imperialista e contra o feudalismo, expresso no 

latifúndio e nas formas de exploração do trabalho através de rendas pré-capitalistas (DÓRIA, 2007). 

Carlos Marighella em artigo sobre a questão agrária publicado em 1958 afirmou que os 

“latifundiários e latifundiários-capitalistas” estariam opostos à “grande massa de arrendatários 

pobres, os semiproletários e o proletariado rural, toda a massa de camponeses pobres ao lado dos 

camponeses médios e da burguesia rural” no problema da “posse da terra” (MARIGHELLA, 1980, 

p. 20-30).   

Enquanto Marighella citava um geógrafo, Gregório citava o livro de ficção do deputado 

comunista Jorge Amado. Tratava-se de Seara Vermelha, do qual Gregório retirou a descrição sobre 

uma procissão de retirantes na caatinga . Em suas palavras, “os imigrantes são os mesmos, os 34

nomes podem mudar, mas são idênticos rostos”, mas cada um tinha uma história (COMISSÃO DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 236). Para Bezerra, embora a narração de Seara Vermelha 

não correspondesse aos fatos, não deixava de expressar uma verdade. Tal exemplo não foi 

contestado no plenário, o que indica a importância do papel da ficção na constituição da memória. 

Gregório Bezerra também criticou o que ficou conhecido posteriormente como indústria 

da seca (CALLADO, 1960). Ele citou texto do engenheiro J. A. Trindade com denúncia de que as 

obras do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas serviam aos grandes proprietários que 

tinham à disposição o trabalho gratuito dos meeiros, verdadeiras vítimas das secas. Opondo-se à 

declaração de que os latifundiários eram os heróis do Brasil por sua obra civilizadora,  Gregório 

retrucou que “se existe heroismo, êste é dos trabalhadores do Vale do São Francisco, sobretudo os 

canoeiros”. Para sustentar sua tese do heroísmo dos trabalhadores, Gregório citou o livro de Geraldo 

Rocha descrevendo o trabalho desgastante dos remeiros, sem a parte idealizada da “cotovia 

ribeirinha” do latifundiário baiano. Gregório mencionou ainda Agenor Miranda, o qual “formulou o 

problema da região em têrmos até certo ponto aceitáveis”, sendo eles o da industrialização, 

irrigação e eletrificação dos sertões (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 

236-241). A apropriação de Gregório transformava um elogio da virilidade e do desinteresse dos 

trabalhadores escrito por um notório anticomunista em uma denúncia da opressão e da escravização 

dos remeiros do São Francisco. 

 Seara Vermelha foi lançado em 1946. A narrativa acompanha várias personagens sertanejas que se movimentam para 34

São Paulo e narra as várias facetas do drama da opressão: uma família é expulsa da terra pelo latifundiário e na 
viagem personagens morrem de fome e de doença, uma jovem se prostitui e outra se torna seguidora de um líder 
religioso fanático. Em outra parte do romance se narram a vida de três jovens, um que entra no cangaço, outro na 
política e outro na luta revolucionária. 
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Usando argumentos técnicos, Gregório citou o engenheiro Souza Bandeira (1925) da  

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas em notícia sobre o rio São Francisco, de 1918. 

Segundo ele, o trecho entre Sobradinho e Piranhas precisava de canais porque eram de fácil 

construção. O deputado citou o engenheiro para afirmar que o “faroeste” do Brasil, de terras 

argilosas, era mais favorável que o dos EUA onde os terrenos eram silicosos.  

Para Gregório, os agricultores eram industriosos, “voltam para rever a terra”, não 

possuíam dinheiro, mas tinham pequenas propriedades para criações. “A caça e a pesca abastecem-

lhe a casa. O homem gosta da terra e sai tangido por necessidade imperiosa. O sertanejo tem sempre 

a nostalgia da sua terra e nela se fixará no dia em que a vir progredindo para satisfação de seus 

anseios sociais” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 242). Diferentemente de 

outros que consideravam que camponeses saíam das roças atraídos por altos salários, como Rocha, 

para Bezerra eles o faziam por necessidade. 

Contrariando o entusiasmo pela industrialização e ciente de suas contradições, Gregório 

considerou que a mecanização poderia agravar a emigração. O deputado citou estudo de 1922, do 

engenheiro Flávio Ribeiro de Castro, com cálculo de que a hidroelétrica aumentava 15 vezes a 

produtividade do trabalhador. Gregório citou que a eletricidade criaria industrialização e usava 

Chicago como exemplo de uma zona pecuária que se tornou um grande centro urbano e industrial. 

Gregório também mencionou Arrojado Lisboa que em trabalho de 1916 ressaltou a importância do 

fator humano para o desenvolvimento das nações. Gregório fez referência a Henry Ford sobre 

emissão de títulos pelo governo para desenvolvimento de recursos naturais. Na conclusão, afirmou 

que “o São Francisco constitui uma unidade geográfica e cultural”. O problema fundamental era a 

miséria de milhões de brasileiros (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1955, p. 

243-244). Nota-se que os comunistas tinham pontos em comum com outros grupos ideológicos ao 

tempo em que possuíam, individualmente, nuances distintas de ênfase sobre os temas. Em alguns 

momentos chegavam, na interpretação, a inverter o significado dos textos. 

No parlamento o debate sobre o aproveitamento econômico do vale partia de alguns 

consensos estabelecidos nos anos anteriores, entre intelectuais e técnicos, ao mesmo tempo em que 

havia nuances individuais por questões ideológicas. Os parlamentares de vários espectros 

ideológicos citavam os mesmos especialistas. A ideia de rio da unidade nacional era uma premissa 

em quase todos os discursos e não havia mais a negativa encontrada nos anos 1930. A necessidade 

de superação do latifúndio também era compartilhada pelos deputados, mas nem todos se 

colocavam ao lado da reforma agrária por defenderem soluções distintas como a colonização 

privada. Por fim, era de entendimento comum a compreensão das populações como mestiças, 
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adaptadas ao meio e possuindo vínculos afetivos com a terra, quase sempre generalizadas em 

sertanejos, são-franciscanos, algumas vezes sub-classificados por questões ambientais em 

catingueiros e barranqueiros, ou por categorias classistas em camponeses e trabalhadores 

assalariados. Havia uma feudalização da realidade sertaneja. Havia aspectos comuns do passado do 

Rio São Francisco que eram apropriados por deputados de todos os matizes partidários. Todos 

concordavam que a bacia era fator da unidade nacional, que sua população tinha características 

específicas, marcadas pela convivência com o meio e que havia a necessidade de uma intervenção 

estatal de modo a realizar o aproveitamento econômico, já que a história era marcada pelo 

desperdício dos recursos naturais. Essa memória coletiva do vale do São Francisco, estabelecida nos 

anos 1930 e 1940, se transformaria em oficial na década seguinte. 

O Rio e a nação nas memórias do Estado 
No início da década de 1950, nos documentos da CVSF, passou-se a veicular uma 

memória oficial sobre o rio São Francisco. Três textos a expressam: o livro do diretor Lucas Lopes 

(1955), O vale do são Francisco; o Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São 

Francisco (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1950) e os Antecedentes do plano 

geral para o aproveitamento econômico do Vale do S. Francisco (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1955). 

A CVSF foi criada em 15 de dezembro de 1948, pela lei n. 541, e começou a operar em 

1949 para elaborar e executar o Plano de Aproveitamento das Possibilidades Econômicas do Rio 

São Francisco, conforme artigo 29 do Ato de Disposições Constitucionais transitórias da 

Constituição de 1946. O Plano geral para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco 

foi enviado para o Congresso em 1950. Em 1955 saíram dois textos, o Antecedentes, que havia sido 

organizado em 1950, mas não publicado, e o livro de Lopes. O Plano geral para o aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco e o Vale do São Francisco são documentos complementares, 

interdisciplinares, ricos em referências à geografia, história e economia. A análise consistirá em 

refletir sobre como estes textos interpretavam  ideias anteriores sobre o São Francisco e produziram 

uma memória oficial ou enquadrada (POLLAK, 1989) sobre o vale do São Francisco.  

Estes textos se inseriam em um momento de criação de comissões e entidades 

burocráticas que visavam reunir e produzir dados para subsidiar políticas públicas de 

aproveitamento econômico regional. Desde o início da república o Rio São Francisco, visto 

basicamente como um caminho fluvial a ser melhorado, conectado com outras estradas e 

aproveitado, passou a ser analisado pela ótica da questão das secas e do aproveitamento da 
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eletricidade. Colaboraram para isso os dados e estudos levantados por engenheiros ligados à 

Inspetoria Federal de Obras conta as Secas, a exemplo dos relatórios do engenheiro Souza Bandeira 

(1925) e dos médicos e cientistas Adolpho Lutz e Astrogildo Machado (2007). Mas se até os anos 

1930 e 1940 as obras eram assinadas por autores, geralmente chefes de equipes que envolviam 

outros técnicos e trabalhadores diversos, a exemplo da monografia de Jorge Zarur de 1945, do 

estudo de Costa Leite de 1935 ou o relatório do tenente-coronel Hélio de Macedo Soares , bem 35

como dos vários trabalhos analisados nos capítulos dois e três, a partir dos anos 1940 as equipes 

foram se ampliando e se tornando multidisciplinares, bem como passaram a sofrer, crescentemente, 

a influência de inovações científicas ocidentais. Antes de 1940 geralmente os trabalhos eram 

realizados pela ótica da engenharia, da geografia, da história e da medicina, a partir do pós-guerra 

foi crescente o recurso da administração, da economia e da chamada geografia regional. Com a 

CVSF, embora permanecessem os estudos individuais, eles se tornaram mais localizados, 

centrando-se em determinados temas e especialidades e ganharam corpo os estudos coletivos 

realizados por equipes, por vezes empresas de assessoria ou missões estrangeiras. Sobre essa última 

há os exemplos da Comissão Cooke e da Missão Francesa, a primeira apresentando estudo sobre o 

aproveitamento elétrico do Rio São Francisco (POLAND, 1949) e a segunda publicando o relatório 

A valorização do vale do São Francisco que concentrou-se no problema da navegação (BRASIL, 

2010, p. 38). A época de autoria individual dos grandes trabalhos panorâmicos havia sido superada 

em prol de um corpo técnico multidisciplinar. 

A primeira característica dos textos é sua linguagem técnica e o embasamento na 

produção científica internacional. O Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São 

Francisco e o Vale do São Francisco são textos que se propõem neutros, apartidários. Todas as suas 

teses e proposições foram colocadas como as necessárias e mais viáveis do ponto de vista técnico. 

O livro de Lopes tem um conjunto razoável de citações e referências constituindo sua síntese 

teórica. A retórica dos textos é distinta, pois enquanto o plano da CVSF infere determinadas 

conclusões a partir de uma determinada interpretação de números, cartas e descrições de paisagens, 

o livro de Lopes prefere fazê-lo baseando seu argumento na citação de inúmeros especialistas. 

Enquanto o Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco se baseia em 

 Costa Leite no estudo O Vale do São Francisco excursionou pelo Rio entre Pirapora-MG e Alagoas a pedido do 35

Ministro do trabalho, indústria e comércio Joaquim Pedro Salgado Filho para verificar a possibilidade de instalação 
de núcleos coloniais e obras de saneamento necessárias. Costa Leite recomendou que os planos isolados fossem 
abandonados e que se optasse por um plano único para o vale (BRASIL, 2010, p. 35). O tenente-coronel Hélio de 
Macedo Soares produziu o estudo Aproveitamento do Vale do São Francisco e construção da usina hidroelétrica de 
Paulo Afonso que foi submetido à Comissão de Planejamento Econômico em 1945 e aprovado, após o qual o estudo 
foi submetido a revisão e apreciação do engenheiro estadunidense Oren Reed, técnico da Constrution Engineer-
Tennessee Valley Authority (BRASIL, 2010, p. 37).
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dados apresentados em números, tabelas, gráficos e cartas, o Vale do São Francisco se baseia em 

argumentos amplamente reconhecíveis pelas disciplinas, especialmente a engenharia, a geografia e 

a economia. 

A mensagem presidencial de Dutra, que abre o Plano geral para o aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco, destacava a qualidade técnica dos engenheiros Paulo Peltier 

de Queiroz, Lucas Lopes e do agrônomo Oscar Espínola Guedes. A exposição de motivos apontava 

o “estudo minucioso sôbre o sentido nacional do aproveitamento do São Francisco” de Lucas 

Lopes. O diretor-geral da CVSF, Paulo Peltier de Queiroz, que assinou a exposição de motivos, 

destacou que o trabalho dos técnicos se materializava em 35 volumes de relatórios e estudos, 3 de 

antecedentes históricos e 32 de subsídios. O texto do documento destacou o aspecto anônimo e 

técnico do conhecimento produzido sobre o Rio São Francisco sem citar nem equipes, nem 

referências bibliográficas. Ele foi construído como um discurso cuja autoridade se sustentava numa 

produção de conhecimento interdisciplinar de engenheiros, geógrafos, agrônomos e economistas. 

Esse conhecimento pretendia-se impessoal, objetivo, no qual as falhas individuais e as 

subjetividades eram evitadas pelo trabalho científico coletivo e em estudos anteriores levados em 

conta. Afirmou-se que a Comissão trabalhou sob “influxos das ideias e teses que nortearam as 

Constituintes de 1946 e todos aqueles que estudaram a região em épocas remotas ou recentes” 

(COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1950, p. 33). 

O Plano geral para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco expressava 

uma memória. Na mensagem de 1950 enviada ao Congresso pelo presidente da República, Eurico 

Dutra, o documento foi colocado dentro de uma tradição de produção do conhecimento sobre o São 

Francisco, fruto de trabalho de servidores da CVSF a partir de elementos herdados de “vários 

serviços públicos federais e estaduais” e “cientistas e viajantes, que, muito antes de nós, 

percorreram o vale e se detiveram sobre os seus problemas”. Ao mesmo tempo, Dutra estabeleceu 

um marco temporal e anunciou a novidade do futuro, pois o Plano da CVSF era o “primeiro esforço 

brasileiro de planejamento regional”. O presidente também expressou uma compreensão histórica 

em termos de passado e de expectativa ao afirmar que a “continuidade da ocupação territorial e de 

civilização, a ser estabelecida entre o Centro e o Nordeste do Brasil, representa, hoje em dia 

elemento essencial dessa unidade e da nossa defesa”. O então presidente da República reafirmou a 

tese de que o São Francisco era fator da unidade nacional e vinculava o São Francisco à nação 

(COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1950, p. 13).  

Essa associação entre identidade nacional e natureza através da mística paisagística 

(SCHAMA, 1996, p. 26-28) não era novidade no Brasil, sendo o Rio São Francisco um importante 
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elemento dessa identidade. Ao mesmo tempo que naturalizava a nação ao associá-la às águas, 

considerava que se o rio estava ameaçado, a nação também estava, ou seja, ainda que a nação 

brasileira fosse imanente à natureza, ela não estava garantida ad aeternum. Na mensagem de 1949, 

Dutra também fez uma afirmação histórica ao assinalar que a prioridade  das ações do governo 

federal na bacia era “estabelecer um padrão de vida decente para suas populações (…) que têm 

conservado, através dos tempos, as melhores características da raça” (COMISSÃO DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO, 1950, p. 13). É possível que Dutra ecoe o discurso nacionalista do Estado 

Novo que enfatizava a mestiçagem como característica nacional, especialmente localizada no 

sertão. 

Após as mensagens presidenciais, os demais textos do Plano geral de aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco foram assinados por Paulo Peltier de Queiroz. Tal qual na 

mensagem de Dutra, ipsis litteris, Queiroz afirmou que a CVSF trabalhou sob “influxos das ideias e 

teses que nortearem os Constituintes de 1946 e todos aqueles que estudaram a região em épocas 

remotas ou recentes”, estabelecendo uma linearidade entre os naturalistas da colônia e do império, 

os engenheiros da república e os técnicos da CVSF que redigiram o plano. Essa linerarização 

teleológica era útil para conferir aos técnicos da comissão a autoridade de uma longa tradição 

científica. Queiroz considerou que o trabalho da CVSF foi feito a partir de “investigações 

científicas, técnicas e culturais”, do “contacto direto com o ambiente regional” e “estudo de quase 

tudo o que se escreveu sobre a bacia” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1950, p. 

33-34). Lucas Lopes chegou a quantificar, afirmando que havia um cadastro bibliográfico de 2.000 

referências usadas pelos técnicos da CVSF e citou em seu livro mais de uma centena (LOPES, 

1955, p. 113). 

Para justificar o Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco 

Queiroz afirmou que “convém deixar de lado uma série de considerações de sentido histórico, os 

quais, explicando a evolução social pretérita da região, poderiam indicar rumos de uma desejável 

evolução futura” e se concentrou em fatores geográficos. Num texto que pretende planejar, portando 

organizar uma ação com objetivos futuros — em outras palavras, que constrói um guia para a 

realização de expectativas — é estranho que seja “conveniente” ignorar o passado e possíveis 

tendências futuras de “evolução”. Ainda assim, Queiroz não abandonou o discurso histórico. O 

principal problema, destacou ele, seriam os mil quilômetros de margem ribeirinha “quase vazias de 

população” que ameaçavam a integridade territorial do país. Queiroz apontou que a “unidade 

nacional” era mais um projeto que um legado: o rio São Francisco “precisa transformar-se, 

realmente, no rio da unidade nacional” pela  sua transformação em uma terra de “promissão”. O uso 
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de uma imagem religiosa da tradição judaico-cristã em um texto que se pretendia técnico-científico 

é no mínimo inusitado e continua aquilo que foi notado por alguns autores, a associação entre 

propaganda política e discurso religioso (LENHARO, 1986; DUTRA, 2012). Também é notável que 

a unidade nacional associada ao Rio deixou de ser um elemento do passado e se tornou uma meta 

para o futuro a se realizar pelo planejamento que tem como tarefa “consolidar a unidade nacional” 

através da “ocupação efetiva do Vale e seu desenvolvimento econômico [que] eliminarão o vazio 

que separa o nordeste do centro e do sul”. Queiroz pretendia que o Plano geral de aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco conseguisse “implantar uma civilização ribeirinha que seja 

uma síntese; uma transição, uma ligação entre as civilizações que se constroem no nordeste e no 

centro do país” (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1950, p. 25-36). O documento 

assimilava tanto a discussão sobre a questão Nordeste (PERRUCI, 1984; DÓRIA, 2007) quanto a 

da necessidade de incorporação do Brasil central (DUTRA E SILVA, 2017). O governo democrático 

atualizava o discurso sobre identidade nacional do Estado Novo e o cuidado com segurança interna 

contra a fragmentação nacional. 

Queiroz destacou a inexistência de homogeneidade do São Francisco. Havia uma 

“diversidade de panoramas regionais de nítida personalidade”. Esse “mosaico de regiões naturais 

menores”, prosseguiu, exigia “tratamento especial numa obra de planejamento”. O planejamento 

devia levar em conta que “destacam-se pequenas áreas singulares” (COMISSÃO DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO, 1950, p. 38). 

Queiroz estabeleceu que o problema fundamental do vale era a regularização do regime 

fluvial. Para isso, a Comissão examinou “várias soluções propostas ou lembradas, em diferentes 

épocas por vários estudiosos, patrícios ilustres”. Ou seja, o plano da CVSF levou em conta a 

história do problema do São Francisco. De acordo com o texto, as “primeiras soluções” não 

consideraram “certos pontos” por não “dispor da soma de dados que a Comissão conseguiu reunir e 

criar”. Embora pareça que a CVSF considerou várias soluções, Queiroz se deteve em uma 

especificamente, a proposta da barragem de Boqueirão, no Rio Grande. Queiroz afirmou que a sub-

bacia do rio Grande era a “única bacia” capaz de armazenar “volume excepcional, com barragem de 

pequena altura”, mas por estar “no extremo jusante do trecho médio navegável” teria “influência 

secundária”. Uma barragem em Boqueirão beneficiaria Paulo Afonso e permitiria a “irrigação na 

orla marginal”, mas não era capaz de regularizar o regime fluvial (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1950, p. 38–51). Marco Antônio Coelho (2005, p. 150–151), destacou que Lucas 

Lopes colocou o plano da CVSF a serviço do setor elétrico e que o governo JK tinha como 

prioridade a geração de energia e transporte e que a entrega de Três Marias à administração da 
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CEMIG era incoerente, já que o objetivo da barragem seria prevenção das enchentes e não produção 

de eletricidade. 

No texto do Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco havia 

uma consideração histórica de caráter ambiental. Trata-se da comparação de profundidade. 

Calculando que a profundidade mínima em estiagem chegava a 0,6 metro entre Pirapora-MG e Bom 

Jesus da Lapa-BA e 1,2 metro entre Lapa-Juazeiro nas medidas feitas pelos técnicos, nos pontos 

críticos, os técnicos concluíram que as profundidades de então não eram piores que as registradas 

por Henrique Halfeld (1860), que estudou o rio entre 1852 e 1854. Desse modo, a CVSF contradizia 

as afirmações de Rocha em seu livro reproduzidas por Novaes e Viana em seus discursos, que 

afirmaram que a exploração de lenha para vapores e a queimada para pastagens devastavam o São 

Francisco e ameaçavam a existência do rio e da nação.  

Queiroz propunha grandes represamentos para regularização do regime do rio e a proposta 

de barragem acima de Pirapora permitiria, segundo seus cálculos, que aumentasse 1,1 metro de 

profundidade do rio em Pirapora e 0,5 metro em Juazeiro nas estiagens graças a 7,5 bilhões de 

metros cúbicos armazenados o que melhoraria a navegação (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1950, p. 57-59). A questão ambiental foi resolvida recorrendo aos dados históricos 

do relatório de Halfeld. Ainda assim o texto do  Plano geral de aproveitamento econômico do Vale 

do São Francisco não abriu mão de vincular o aproveitamento do São Francisco com a segurança 

nacional. Mas o que ameaçava esta, no entender os autores do Plano, era o deserto do Brasil central, 

e não a degradação ambiental do São Francisco, como Rocha propunha. 

O texto do Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco também 

contém considerações sobre a história das cidades da bacia, minimizando seu aspecto urbanístico, 

pois considerava que “naquele distante sertão” as cidades cresceram “desordenadamente”. A CVSF 

pretendia estudá-las e elaborar planos para “orientar o seu desenvolvimento e corrigir êrros 

existentes”. Entre as diretrizes apontadas, deveria-se orientar a expansão urbana para longe do leito 

do rio e evitar inundações. As cidades pequenas demandavam planos modestos de cidades 

horizontais num urbanismo de viação, segundo o documento. Os planos deviam abranger 

desapropriações, arruamentos, pavimentação, obras de escoamento das águas de chuva, 

ajardinamento e arborização (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1950, p. 104-106). A 

noção de urbanismo que subsidiou o plano considerava que havia as cidades “desordenadas” e as 

“planejadas”. As nuances, as soluções práticas, as formas distintas de organização, as diferenças 

entre bairros, tudo era compreendido como desordem para dar lugar ao “plano” urbano. Analisando 

uma cidade distinta em outro contexto, Clóvis Ramaiana Oliveira afirmou que os projetos de 
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urbanização moderna desqualificavam a vida na cidade e desmoralizavam seus costumes 

(OLIVEIRA, 2016), o que expressa bem a concepção urbana do Plano geral de aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco que pretendia instituir novas cidades e apagar os rastros da 

memória das cidades velhas, demasiado rurais.  

Em termos de memória, o Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São 

Francisco expressava uma interpretação do passado como período de erros e deveria ser corrigido 

graças ao planejamento adequado, de modo a produzir um novo futuro. A técnica de planejamento 

exigia representações de espaço e sua projeção no tempo. Ela continha um projeto do meio técnico-

científico, na qual o espaço desejado do futuro era racional, científico e ordenado. Em oposição, o 

espaço presente havia sido criado pelo tempo passado, um tempo incivilizado, rural, lento, rústico.  

O Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco visava disciplinar 

um  “rio sem história”, cujo passado deveria ser apagado pelo progresso. Os sujeitos que habitavam 

o São Francisco, suas vilas, cidades e sítios precisavam ser transformados pelo planejamento, e dar 

lugar a um meio técnico-científico. Toda a experiência, expectativa e interesses dos habitantes do 

Rio São Francisco eram ignorados pelos autores do Plano. A expectativa era de ordenação desses 

espaços e produção de novos habitantes do vale, não considerados sujeitos, mas objetos do 

planejamento. 

A ciência a serviço do planejamento 
O engenheiro mineiro Lucas Lopes afirmou que seu livro Vale do São Francisco era 

uma “síntese de esforço intelectual de uma equipe de técnicos e de economistas que meditam 

longamente sobre o Vale, seu povo e seu futuro” (LOPES, 1955, p. 15). Enquanto o plano da CVSF 

era um texto para ser aprovado pelo Congresso e que continha orçamentos, projetos de leis e uma 

quantidade de dados e propostas de como gastar pelo menos um por cento da receita anual da União 

durante duas décadas o livro de Lopes era um texto de fundamentação do o Plano geral de 

aproveitamento econômico do Vale do São Francisco que visava convencer não o Parlamento, mas 

a opinião pública. 

Lucas Lopes nasceu em Ouro Preto-MG, em 1911, se formou em engenharia em 1932. 

Trabalhou como repórter, mas seguiu carreira profissional como engenheiro ferroviário na Rede 

Mineira de Viação. Começou vida política como Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio de 

Minas indicado pelo interventor Benedito Valadares, e foi Secretário de Viação e Obras Públicas  

em 1945. Lecionou geografia econômica na Universidade de Minas Gerais. Em 1949 foi indicado 

pelo PSD mineiro para a direção de obras da Comissão do Vale do São Francisco e foi responsável 
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pela direção da elaboração do Plano geral para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco. 

Posteriormente, foi ministro da fazenda no governo Jucelino Kubistchek.  

A missão dos técnicos era “fomentar o desenvolvimento econômico” em uma “área 

retardada”. Tal qual o plano da CVSF, Lopes iniciou o texto afirmando que o objetivo da CVSF era 

“consolidar a Unidade Nacional”. Em suas palavras, aproveitar o vale era ocupar o “vazio que 

separa o Nordeste do Centro e do Sul”. O São Francisco precisava atrair população para se tornar 

“elo fortíssimo, material de união e de defesa brasileiros”. Tratava-se de povoar as margens, torná-

las produtivas e “elevar o padrão de vida de suas populações”. A consolidação da unidade nacional 

se daria após “implantar uma civilização ribeirinha que seja uma síntese, uma transição, uma 

ligação entre as civilizações (…) no Nordeste e no Centro”. O Rio São Francisco, através do 

planejamento, “precisa transformar-se, realmente, no rio da unidade nacional” (LOPES, 1955, p. 

15-30).  

Esse discurso de segurança e de garantia da nação como algo pré-dado na natureza, mas 

a ser consolidado pela técnica, foi feito com uso da epígrafe de Vicente Licínio Cardoso. Enquanto 

o próprio Cardoso utilizou o raciocínio de que o Rio e a terra tinham um papel histórico na 

manutenção da unidade política da colônia portuguesa no pós-independência, Lopes o citou para 

mostrar que esta unidade era precária, poderia ser ameaçada e precisava ser consolidada. Uma 

diferença é que, quem introduziu a ideia de ameaça da unidade nacional vinculada ao 

aproveitamento econômico do Rio São Francisco foi Geraldo Rocha e a ameaça decorria da 

degradação ambiental do Rio. O texto do plano da CVSF eliminava a ideia de degradação, mas 

conservava a ameaça à unidade e o aproveitamento econômico do São Francisco como salvaguarda 

contra essa ameaça. Era necessária a perspectiva de desaparecimento do rio, o despovoamento de 

suas margens e a inviabilização da integração sul-norte para que o apelo à revitalização do Rio fosse 

um argumento em prol da segurança nacional. O vínculo entre o planejamento econômico para o 

desenvolvimento nacional e o tema da segurança pátria fora evidenciado em estudos sobre a 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, entre 1951 e 1953 (RIBEIRO, 2012) da qual Lopes fez 

parte. No caso aqui analisado, a CVSF não faz diferente ao relacionar desenvolvimento econômico 

e segurança nacional. O Rio São Francisco era visto como dádiva, mas pairava sobre ele a ameaça 

do deserto geográfico quando ele já era supostamente um deserto demográfico e civilizacional. 

Enquanto Rocha via a unidade nacional no passado e o risco de deserto no futuro, a CVSF via o 

deserto como já existente, mas a unidade, ao invés de no passado, estaria no futuro. 

O raciocínio de Lopes era que o São Francisco deixou de ser fator de unidade nacional 

ao longo da história, papel que o texto parece entender que aconteceu em algum momento do 
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período colonial ou imediato pós-independência. O Rio perdeu a função de “condensador de 

gentes”, nas palavras de Lopes, citando Capistrano , e tornou-se “rota de imigração” . Não foram 36 37

ocupadas as margens e os tributários do oeste. Dando a entender que houve uma fase áurea no 

passado da economia são-franciscana — e talvez Lopes se refira ao período da exploração mineral 

no rio das Velhas em Minas Gerais — o texto propõe que apenas  a “recuperação econômica do 

Vale deverá restituir-lhe a função de condensador de gentes, de área progressista e expansionista” 

para chegar às vertentes do Tocantins e nascentes do Parnaíba. O São Francisco era capaz de 

contemplar tanto a demanda pela incorporação do Brasil central, representado como um local 

deserto, quanto de resolução da questão Nordeste, vista como lugar de seca e pobreza. 

Conforme Lopes, novas técnicas podiam restituir ao vale o característico de uma 

pionner fringe; falhando, o Rio perduraria como hollow frontier. Os conceitos de pionner fringe e 

hallow frontier eram, respectivamente de Isaias Bowman e Preston E. James (LOPES, 1955, p. 

31-33). Bowman (1878-1950) foi um geógrafo estadunidense e presidente da Johns Hopkins 

University entre 1935 e 1948, autor, entre outros trabalhos, de The Pionner fringe (1931) e publicou 

vários estudos sobre a América do Sul, além de ser um notório antissemita. James (1899-1986) foi 

um geógrafo americano da Southern Connecticut University, autor de Latin America, de 1941. 

A hollow frontier seria literalmente a “fronteira oca”, um espaço de vazio demográfico 

devido ao esgotamento dos recursos naturais, verdadeiros buracos advindos da exploração destes 

recursos, enquanto a pionner fringe ou franja pioneira seria a região de avanço da fronteira 

colonizadora. Para Lopes, as novas técnicas poderiam restituir ao São Francisco o aspecto de franja 

pioneira, enquanto o fracasso levaria à manutenção do mesmo como fronteira oca (LOPES, 1955, p. 

32-33). A novidade era citar conceitos de geógrafos americanos, mas a ideia já havia sido discutida 

por engenheiros e historiadores que trataram do Rio, usando muitas vezes a ideia de decadência ou 

de declínio, ou as imagens do deserto, da tapera e da capoeira. 

Uma das características do livro de Lopes é seu embasamento na ciência geográfica 

norte-americana. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, da qual Lucas Lopes fez parte, teve 

como proposta a tradução da literatura técnica estadunidense para o português e uma difusão do 

conhecimento daquele país (RIBEIRO, 2012, p. 78). Para Dilma Andrade de Paula a concepção de 

pionner fringe que Lopes adotou de Bowman era próxima da filosofia do planejamento seccional do 

 “Assim, como o alto Paraíba do Sul, mas em proporções muito mais grandiosas, também o rio de São Francisco 36

serviu de condensador da população” (ABREU, 1991, p. 141).

 Os estudos de Ely Estrela (2003) sobre os sampauleiros que transitavam entre Bahia e São Paulo e de Daiane Dantas 37

Martins (2010) sobre memórias das secas na Bahia também indicam que populações do interior e do Nordeste 
usavam o Rio São Francisco como caminho para se movimentarem para São Paulo.
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economista Roberto Campos, que fundamentou o Plano de Metas do governo Jucelino Kubistchek 

— a alternativa era a proposta de planejamento integral  de Celso Furtado e da CEPAL. A 38

concepção adotada pela CVSF previa “intervenções diante da estagnação de algumas frentes de 

deslocamento em detrimento de outras”. A “estagnação somente cessa quando encontra um 

progresso técnico ou evolução cultural que lhe permita ter um bom aproveitamento econômico” 

(PAULA, 2010, p. 7–8). Campos era amigo de Lopes, ambos foram da equipe do BNDE e da 

elaboração do Plano de Metas, foram considerados por Bielschowsky (2004, p. 111) a ala direita do 

desenvolvimentismo. 

Lopes afirmou não pretender “fazer um ensaio de histórias, mas apenas esboçar temas 

que nos ajudam a interpretar o fenômeno de desbravamento e fixação humana no Vale”. Citando o 

brasilianista russo João Frederico Normano (1887-1945), Evolução econômica do Brasil , Lopes 39

afirmou que o São Francisco participou dos ciclos da economia brasileira. Não estando no ciclo do 

pau-brasil, nem no açúcar, o Rio desempenhou papel importante no ciclo do gado. A pecuária e a 

mineração determinaram a expansão territorial pelo São Francisco. A pecuária na caatinga, 

conforme Lopes, levou ao adensamento demográfico ralo nas barrancas. A “penetração paulista e a 

instalação das minas abriria a época do povoamento descendente”. O ciclo das minas forjou o elo 

definitivo da unidade nacional quando se entrelaçam, segundo Lopes, os homens das minas e os 

homens dos currais. Essa “participação” do São Francisco nos ciclos das minas e da pecuária gerou 

ocupação por “ganglios” e “dispersão do gado”, caracterizando a organização demográfica 

contemporânea ao livro. Conforme Lopes, “não registram as crônicas, grandes feitos humanos em 

suas vertentes”, mas a posição do São Francisco é “sempre pressentida”. Citando Vicente Cardoso, 

Lopes repetiu que tratava-se de um “Rio sem história”, deixando entender que a história era a 

narração de “grandes feitos humanos” (LOPES, 1955, p. 37-41, grifo do autor). Isso contrariava a 

 O planejamento integral ou planejamento global da economia defendido pela CEPAL e por Celso Furtado na América 38

Latina:  “O desenvolvimento, ademais de ser o fenômeno de aumento de produtividade do fator do trabalho que 
interessa ao economista, é um processo de adaptação das estruturas sociais a um horizonte em expansão de 
possibilidades abertas ao homem. As duas dimensões – a econômica e a cultural – não podem ser capitadas senão em 
conjunto [...] – estrutura da população, hábitos dos consumidores, quadro institucional, etc. [...] Em síntese: o 
desenvolvimento não é uma simples questão de aumento de oferta de bens ou de acumulação de capital, possui ele 
um sentido, é um conjunto de respostas a um projeto de autotransformação de uma coletividade humana. 
(FURTADO, 1969, p. 18-19)” (apud VERIANO; MOURÃO, 2011, p. 89). Sobre sua aplicação para a questão 
hidráulica do São Francisco ver Dilma Andrade de Paula (2010).

 Trata-se de um pseudônimo de Isaac Ilicth Levin, nascido no Império Russo, professor de economia na Universidade 39

de São Petersburgo que se exilou em 1918 após escrever artigo sobre o pensamento econômico de Lenin. Tornou-se 
banqueiro de sucesso na Alemanha, mas fugiu do país em 1929 acusado de falsificar letras de câmbio. No Brasil 
adotou o nome de João Frederico Normano e baixou a idade, partindo para os Estados Unidos onde lecionou na 
Universidade de Harvard. Quando seu segundo livro, sobre história econômica do Brasil já estava pronto, sua 
identidade foi revelada pela Alemanha que pediu sua extradição, negada pelos Estados Unidos graças ao apoio de 
organizações judaicas deste país. Faleceu em 1945.
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visão de Cardoso, para quem, além da crônica de reis, a história deveria ser uma ciência que 

estudasse leis e determinismos sociais, próxima à sociologia de viés positivista. 

Lopes continuou tecendo considerações sobre o passado do “rio sem história”,  

baseando-se no que chamou de “magnífica monografia” de Luís Flores de Morais Rêgo (1945). 

Conforme Lopes, o rio São Francisco atraía pecuária e homens sem recursos para se instalarem no 

litoral. Neste instante Lopes fez uma longa citação de Morais Rego que, por sua vez, citava 

Capistrano de Abreu, segundo o qual o povoamento e conquista do Rio foi feito pela Bahia ao 

mesmo tempo em que as bandeiras oriundas do sul descobriam Minas Gerais. Lopes afirmou que 

uma população de brancos e negros fugidos teria conformado o médio entre o sul mineiro e o norte 

pastoril,  segundo Lopes, provavelmente se baseando nas narrativas do historiador mineiro Diogo 

de Vasconcellos (LOPES, 1955, p. 41-45), que os chamava de “facinorosos” (VASCONCELLOS, 

1918, p. 13). 

O papel de via de comunicação entre sul e norte que lhe conferiu o título de rio da 

unidade estaria, segundo Lopes, determinado na segunda metade do século XVII. Matias Cardoso 

conquistou o Rio Grande em 1692, encerrando as guerras bárbaras  no vale e incorporando-o ao 40

patrimônio da coroa. Ao mencionar a “retomada” do papel de integração entre sul e norte, portanto, 

Lopes se referiu ao período entre os séculos XVII e algum momento do XIX ou XX em que o Rio 

perdeu esse papel de condensador de gentes e integrador de sul e norte. De acordo com Lopes, essa 

ligação feita através do São Francisco se deu devido a descobertas auríferas no alto São Francisco e 

no Rio das Velhas, além do acesso a Goiás e Tocantins com o São Francisco através do Rio 

Paracatu. Em um período não determinado no texto de Lopes, houve o isolamento entre populações 

paulistas e baianas por motivos geográficos. Contraditoriamente, o vale se tornou “rota de 

migrações internas”. Lopes reproduziu mapa dos ciclos econômicos de Dr. B. Brandt (1922, 1944), 

citando seu Geografia Cultural do Brasil; além de fazer referência a Moacir F. Silva (1949), 

Geografia dos transportes no Brasil; e Roberto Simonsen  (LOPES, 1955, p. 46-50). O discurso 41

de Lopes configurou uma narrativa de história regional por consorciar a historiografia com a 

geografia, especialmente a econômica, a partir da visão dos ciclos . 42

 Guerras bárbaras é como ficaram conhecidos o conjunto de conflitos entre indígenas e colonizadores nos sertões entre 40

Bahia e Ceará no século XVII. Tais conflitos, pela amplitude, ameaçaram a colonização ibérica do interior e fizeram-
na retroceder. Ver Pedro Puntoni (2002), Maria Idalina da Cruz Pires (2002), Paulo Sérgio Barros (2002) e Márcio 
Roberto Alves dos Santos (2017).

 Bernhadt Brandt foi professor da Universidade Germânica de Praga especializado em cartografia histórica e América 41

do Sul. Moacir Fernandes Silva foi um dos pioneiros da geografia dos transportes no Brasil. Roberto Simonsen foi 
engenheiro e professor de história econômica na Universidade de São Paulo. 

 A teoria dos ciclos da economia foi adaptada do caso português, baseado em João Lúcio de Azevedo, para o caso 42

brasileiro por Roberto Simonsen em História Econômica do Brasil (CURI, 2014, p. 50)
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Lopes gastou algumas páginas e uma quantidade razoável de citações para defender a  

ideia de que o planejamento não era ideológico, muito menos comunista, mas consequência natural 

da racionalização da economia e do desenvolvimento científico. O primeiro critério de sua 

cientificidade era sua eficácia, já que o planejamento era bem sucedido independente de 

“influências partidárias”. Lopes repetiu que Max Lerner (1902-1992) — defensor do New Deal nos 

anos 1930 — afirmava que o planejamento não era em si fascista, socialista ou capitalista. O 

nazismo não teria inventado o planejamento, mas se apropriado do “intervencionismo germânico”, 

de acordo com Lopes, baseado em Charles Roy. Nos anos 1920 o Scientific management dos EUA 

foi transformado na Rationalisierung alemã com vistas ao “acréscimo de bem estar nacional”. Ele 

apresentou provas de que o planejamento era uma tradição norte-americana, fazendo referência ao 

engenheiro e urbanista paulista Luís de Anhaia Melo (1891-1974). Dessa tradição nos EUA eram 

exemplos os métodos de cientifização da indústria por Frederic W. Taylor (1856-1915) e Henry 

Ford (1863-1947), exitosos em empresas privadas. A miríade de referências de Lopes é razoável; 

aparecem nesse trecho livros como La planificación economica y el ordem internacional, do 

economista britânico e professor da London School of Economics, Lionel Robbins (1898-1984), Le 

Taylorisme, de 1928, do engenheiro e químico francês Henry Le Chatelier (1850-1936), do Collège 

de France, Democracie on the march do engenheiro David E. Lilienthal (1899-1981), administrador 

público da Tennessee Valley Authority e da Atomic Energy Comission (LILIENTHAL, 1944, 

1956). Também fez referência ao deputado Manuel Novaes, ao presidente Eurico Dutra e um dos 

fundadores da ciência da administração francesa, Jules Henri Fayol (1841-1925) (LOPES, 1955, p. 

65-75). A anteriormente anunciada isenção técnica deu lugar a um planejamento inspirado nos 

Estados Unidos. Esse movimento visava tanto justificar-se frente aos críticos liberais que 

associavam planificação ao comunismo (BIELSCHOWSKY, 2004), quanto a destacar-se como 

racional e técnico. Nos Estados Unidos não era diferente e os liberais atacavam a iniciativa pública 

de construir barragens como o “vortex of State socialismo” (WHITE, 1995, p. 52). 

Lucas Lopes também expressava uma preocupação com a conservação ambiental e 

compreendia que o plano da CVSF visava recuperar e manter o volume das águas do Rio São 

Francisco através do reflorestamento. Ele se baseava na experiência norte-americana de 

planejamento dos recursos naturais. Lopes fez uma breve narrativa da história desse nos EUA a 

partir de discurso do presidente Teodore Roosevelt em 1908. Mas, esse movimento ganhou força na 

década de 1930 (LOPES, 1955, p. 85). Lopes conseguia contemplar as preocupações com 

destruição de recursos já veiculadas, especialmente por Geraldo Rocha. Ele o fazia citando Alberto 

Torres, Euclides da Cunha,  Manoel Novaes e Luis Viana Filho, que citavam o engenheiro baiano, 
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opondo a destruição dos recursos naturais ao planejamento racional. O planejamento, afirmou 

Lopes, é que permitiria que “gerações futuras” pudessem “utilizar riquezas naturais que são um 

patrimônio comum da nação” (LOPES, 1955, p. 87–91). A adaptação que Lopes fez do debate dos 

EUA é curiosa: enquanto lá se opunha a energia hidrelétrica como solução para problemas 

econômicos de produção e problemas ambientais de conservação causados pelo amplo uso do 

carvão (WHITE, 1995), no Brasil a oposição era entre destruição dos recursos naturais e seu uso 

racional. 

Embora se baseasse na TVA, a CVSF desde suas origens foi pensada como um 

empreendimento que realizaria no São Francisco obras e melhorias que já existiam em praticamente 

todos os grandes vales do mundo. Geraldo Rocha destacou as experiências de aproveitamentos de 

outros rios da América, África, Europa e Ásia para grandes empreendimentos hidráulicos, desde as 

represas, drenagens e canais da antiguidade até as modernas hidroelétricas e grandes barragens 

(ROCHA, 1940a). Lopes não se deteve na perspectiva histórica de longa duração, mas nas 

experiências contemporâneas, tendo como modelo universal a TVA. Ele citou a Damodan Valley 

Corporation em Bengala, na Índia, sob orientação de W. L. Veorduin, engenheiro da TVA, que 

realizou empreendimentos para impedir enchentes no país asiático. Lopes ainda fez referência a 

outros projetos em Bihar, na província de Hyderadad, e Ramapadasgar, na província de Madras. 

Afirmou que o governo nacionalista chinês com apoio dos EUA pretendia regularizar o rio Yangtsé 

no qual uma barragem de 225 quilômetros formaria um lago de 422 quilômetros de comprimento, 

com 66 bilhões de metros cúbicos para irrigar 4 milhões de hectares. Só não explicou como o 

governo nacionalista, que desde 1949 estava restrito à ilha de Taiwan, faria isso no maior rio da 

República Popular da China continental, sob controle dos comunistas. Ainda na Ásia, Lopes 

mencionou o Irã no qual o xá Reza Pahalevi contratou em 1948 empresas norte-americanas para 

elaborar um plano de industrialização.  

Na América Latina, foram citadas a  mexicana Comisión Del Papaloapan e a peruana 

Corporación Peruana Del Santa — destacando que o rio Santa cortava uma região semi-desértica. 

Lopes provavelmente se baseou no trabalho da missão Cooke, apresentado no Rio de Janeiro 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1949), que continha informações panorâmicas sobre o 

movimento mundial de desenvolvimento dos vales de rios para múltiplas finalidades, ao qual ele faz 

referência. A lista de outros países similares ao Brasil — então começando a serem chamados de 

subdesenvolvidos ou de terceiro-mundo (ESCOBAR, 2007) — que adotaram o modelo norte-

americano de planejamento dos vales foi utilizada pelo engenheiro para reforçar sua defesa da 

importância do planejamento regional para o Brasil. Para Lopes não se podia copiar a TVA, mas era 
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possível aproveitar a ideia de planejamento integral da bacia com múltiplas finalidades de irrigação, 

energia, navegação, controle de cheias que o exemplo estadunidense oferecia (LOPES, 1955, p. 

95-114). 

Não foi somente comparando outros países com o Brasil que Lopes refletiu sobre a 

questão hidráulica para pensar a resolução do caso do São Francisco. Ele pensou a relação entre 

água e sociedade na história. A necessidade de conter o rio para proteger seus habitantes das cheias 

era relativa no contexto histórico, segundo o engenheiro, afinal os primeiros ocupantes não tinham o 

que perder nas enchentes, mas com o adensamento populacional isso se tornou uma necessidade. 

Citando Jean Brunhos, Lopes destacou a importância da água para a riqueza. As primeiras 

civilizações surgiram nas margens dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Indus, Gange, Hoang-ho e 

Yangtse-Kiang, afirmou ele. Detendo-se um capítulo no caso do Nilo, iniciando com epígrafe de 

Metchnikoffe, Lopes destacou a dependência do Egito para com o mesmo, fosse para produzir suas 

riquezas, ou destruição causada pela inconstância do regime fluvial. De acordo com Lopes, “o rio 

que tudo dava, tudo destrói” (LOPES, 1955, p. 128). Equacionando demografia e aproveitamento 

econômico, concluiu que o Nilo não podia ser aproveitado sem uso da população. As informações 

históricas do Nilo eram do livro O rio de São Francisco, de Geraldo Rocha. A vida do camponês 

egípcio, o “fellah”, as técnicas e métodos, segundo Lopes, “são descritas com exatidão e vivacidade 

em seu livro” (LOPES, 1955, p. 132).  

O autor destacou uma citação longa sobre faraós e obras hidráulicas, enfatizando a 

importância de barragens e canais para o desenvolvimento e origem da civilização na história. 

Referindo-se à obra de Geraldo Rocha, como se um livro de história fosse, Lopes descreveu obras 

recentes no Egito, mas “sem o brilho do ilustre colega”. Tal qual o São Francisco, destacou Lopes, o 

rio Nilo era “mosaico de entidades regionais”, mas “Cada rio tem a sua personalidade própria”. 

Seria, todavia, “indispensável que raciocinemos entretanto, em têrmos sociais” já que as obras e 

técnicas tinham em vista “à valorização do homem”, não interessando ao Brasil grande produção 

com “trabalho semiservil do fellah” (ROCHA, 1940a, p. 132-145). 

Se o Nilo e o São Francisco eram distintos, Lopes procurou em outro rio africano uma 

semelhança com o brasileiro, citando um estudo de Lysia Maria Cavalcanti Bernardes, do Conselho 

Nacional de Geografia. Lopes transcreveu a “maior parte de seu valioso estudo”. O Rio Níger era 

mais parecido com o S. Francisco que o Nilo, Tennessee ou Mississipi e Lopes relembrou que 

Rocha “havia focalizado este problema”. A citação de Lysia Bernardes destacava que o Niger e o 

São Francisco nasciam em zonas úmidas, passavam em regiões áridas e desaguavam em regiões 

chuvosas das quais eram isoladas por cachoeiras embora o médio São Francisco fosse menos árido 
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que o trecho similar do Níger. Os dois rios possuíam cursos suaves de pouco declive. A citação da 

geógrafa comparou o papel que Koulikoro possuía no Níger dividindo o trecho alto do médio, 

similar ao que Pirapora exercia no São Francisco, do mesmo modo que comparou o papel similar 

entre Barra e o lago Debo, onde iniciam nos cursos dos vales os trechos mais áridos, no caso 

brasileiro entre Barra e as corredeiras a jusante de Sobradinho ou Juazeiro, no caso africano entre o 

lago Debo e Gaya na fronteira com a Nigéria. Uma diferença importante era que o Níger possuía 

delta e o São Francisco não. Ambos tinham dunas, “população pouco numerosa, rarefeita”, com 

pontos de adensamento, “economia de subsistência” com “pecuária extensiva”, uma “agricultura 

incipiente e retrograda”. No baixo Níger e no São Francisco havia “agricultura comercial de certa 

importância” (BERNARDES apud LOPES, 1955, p. 148-162).  

Na medida em que ambos os rios eram parecidos por seu aspectos de “vazio" 

demográfico e economia “retrógrada”, ou nas palavras da autora, “os problemas fundamentais são 

de ocupação territorial em bases de civilização moderna”, propunha “introduzir novas técnicas de 

exploração da terra e de organização social”. O rio africano era explorado com técnicas modernas. 

No Níger aproveitava-se o delta interior e áreas secas inundadas devido ao plano de irrigação 

controlada do engenheiro Belime, conforme projeto de 1920, que consistia em “colonizá-lo em 

estilo moderno, dando educação e assistência aos novos ocupantes”. Havia 7.000 hectares a jusante 

de Sotuba com colonos que possuíam “assistência direta e permanente”. O plano de colonização 

previa barragem em Sansanding para irrigar 850.000 hectares. As dificuldades eram a “pequena 

densidade da população local, que obrigava a esquemas custosos de atração e instalação de 

colonos”. As obras em Macina eram financiadas pelo Plano Marshal. A conclusão de Bernardes, 

seguida por Lopes, era que da análise do Níger se aprendia que projetos de irrigação precisam de 

“densidades elevadas de população para seu completo êxito”. Daí o paradoxo da colonização de 

espaços “vazios”: “Não há população porque são necessárias obras de controle fluvial e irrigação, 

não se constroem essas obras porque não há população” (LOPES, 1955, p. 148-162). Esse trecho é 

exemplar para evidenciar a perspectiva colonialista do plano de aproveitamento do São Francisco, 

que baseava-se na experiência colonial francesa em África.  

Nota-se que as características similares destacadas eram físicas e que o fator humano só 

era considerado demograficamente quando se pensava na dificuldade de mão de obra para 

realização das construções coloniais, sem nenhuma consideração com aspectos culturais e históricos 

dos habitantes dos vales, transformados em tábula rasa na análise geográfica. Os habitantes não 

eram vistos como sujeitos de interesses e direitos pelos planejadores. Desconsiderava-se suas 

expectativas e não deveriam se adaptar ao planejamento. A questão fundiária e a do poder local não 
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existem no texto de Lopes, de modo que toda a responsabilidade pela falta de desenvolvimento era 

dos indivíduos que deveriam ser objeto do desenvolvimento planejado. Os conflitos em torno de 

barragens que ocorreram posteriormente mostraram que a população local não aceitaria 

passivamente as grandes obras e o planejamento que visava submetê-los.  

Esses habitantes do “rio sem história” brasileiro foram descritos por Lopes como 

dotados de  “constância e estoicismo”, porque suas práticas agrícolas eram uma “aventura 

permanente” ameaçada por cheias periódicas. Essa resignação em permanecer na beira do rio, se 

explicava, segundo Lopes, porque o “barranqueiro sanfranciscano” tinha nas margens “ambiente 

melhor” que “caatingas esturricadas” das “vítimas das secas nordestinas”. A CVSF prometia 

corrigir a inconstância do rio com a barragem de Três Marias que permitiria uma “sólida civilização 

agrícola em suas margens” (LOPES, 1955, p. 178-179). Aqui nota-se que a personagem coletiva do 

“barranqueiro sanfranciscano”, ausente na maior parte do texto, aparece como recurso para instigar 

no leitor a empatia por sua figura constante e estóica que cultiva sob grandes riscos, de modo a 

justificar as obras proposta por Lopes. Elson Rabelo analisou o discurso dos anos 1930 e 1940 sobre 

os grupos sociais que habitavam o rio São Francisco, afirmando que “Exotizadas, capturadas, 

imobilizadas, enfim, as tais populações, suas práticas culturais e espaciais, seriam a parcela menos 

importante, porém localizada e governada, nos espaços e na exploração do rio com vistas ao 

crescimento e à integração do país” (RABELO, 2014, p. 175). Analisando um contexto distinto, o 

dos camponeses colombianos que foram alvo de políticas de desenvolvimento e combate à fome 

nos anos 1970, Arturo Escobar (2007, p. 268) afirma que “los campesinos solo figuraban en el 

discurso de desarrollo como masa indiferenciada y algo molesta, de rostro quais invisible. Eran 

parte de la informe ‘población excedente’”. Os habitantes, como as águas, deveriam ser moldados 

pelo planejamento. Essas personagens, tão sem sorte, foram utilizadas amplamente para convencer 

a opinião pública de que era necessário o envio de recursos para sua. Mas, como cidadãos, não eram 

levados em conta na hora de decidir quais ações públicas deveriam ser realizadas.  

Dilma Andrade de Paula (2017, p. 110) destaca que as várias frações de classe 

dominante que estavam inseridas nos órgãos do Estado brasileiro tinham visões distintas sobre 

como utilizar os recursos de no mínimo 1% do orçamento federal destinado à CVSF conforme a 

Constituição. Ela destaca que enquanto o pernambucano Apolônio Sales propunha o aproveitamento 

elétrico do Rio São Francisco para a industrialização de produtos agropecuários locais em colônias 

agrícolas, o engenheiro mineiro Lucas Lopes defendia que a eletricidade fosse aproveitada através 

da industrialização, vocação existente apenas no alto São Francisco na opinião do mineiro. 
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O próprio Lopes (1991, p. 110-111), em suas memórias, destacou que trabalhava “em 

regime de part-time” na CVSF e na Companhia Brasileira de Eletricidade. Esta era filiada a 

companhia de engenharia contratada pelo governo mineiro para preparar o Plano de Eletrificação de 

Minas Gerais. Ele destacou que vários técnicos faziam o mesmo e que trabalhavam na CBE pela 

manhã e na CVSF à tarde. O Plano de Eletrificação de Minas Gerais deveria indicar potencial 

industrial e possibilidades de energia hidrelétrica. Após elaborar o Plano geral de aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco, no qual se indicava pela construção da barragem de Três 

Marias, Lopes foi dirigir a Companhia Elétrica de Minas Gerais, a CEMIG. A barragem de Três 

Marias foi construída com recursos da CVSF e a CEMIG se comprometeu a amortizar os custos da 

barragem e construiu uma usina, mas nunca pagou o alto custo da barragem (LOPES, 1991, p. 

188-189). Comentando seu trabalho na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Lopes (1991, p. 

121, grifo do autor) afirmou “Foi um lobby total! Só permaneci na Comissão Mista porque podia 

fazer lobby a favor dos projetos mineiros”. Não fez muito diferente em relação a disputa das 

barragens no São Francisco no âmbito da CVSF. 

Para Lopes, a geografia era a ciência mais importante na fase de caracterização regional 

que iniciava o planejamento de uma área. Num vale a vida acontecia em função do rio. Seria 

necessário, afirmou, conhecer o plano da natureza para fazer o plano do homem. Lopes concordava 

com a tese neodeterminista geográfica de Griffith Taylor . Citando John Orchard , entendia que 43 44

uma região planejada devia possuir um problema ou interesse que a unificasse e não poderia haver 

conflitos de interesse. A região devia ter pouca diversidade de problemas (LOPES, 1955, p. 

105-109). Para atingir o objetivo, os sujeitos que viviam no Rio foram tomados como objetos 

passivos de uma ação pública de planejamento. Abandonados à própria sorte no deserto, ou na 

hollow frontier, precisavam aguardar a chegada da técnica levada pela CVSF para transformar 

novamente o Rio São Francisco em franja pioneira. Pelo menos essa era a idealização feita pela 

narrativa do rio da unidade que precisava, para isso, simplificar enormemente o passado do São 

Francisco. 

A partir dessas concepções de espaço e história, Lopes construiu seu discurso focado na 

própria tarefa da engenharia, menos como profissão que realizava obras específicas e mais como 

uma tecnologia social a serviço da coletividade. Em suas palavras,“engenharia como arte de realizar 

objetivos sociais”. Cientistas e engenheiros, afirmou Lopes, deveriam sair da “torre de marfim” e  

 Thomas Griffitih Taylor (1880-1963), geógrafo e antropólogo britânico-australiano, propôs um neodeterminismo 43

situado entre o determinismo e o possibilismo.  

 John Ewing Orchard (1893-1962) foi professor de história da paisagem nos Estados Unidos.44
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pensarem nos problemas com “mais elevado sentido político” buscando o “bem estar da 

coletividade” (LOPES, 1955, p. 116). Esse “elevado sentido político”, todavia, não seria partidário, 

mas neutro, pois baseado na ciência.  

Para reforçar a autoridade de sua argumentação Lopes citou uma miríade de autores em 

seu trabalho. As principais características dessas referências são o predomínio do discurso da 

geografia econômica e da engenharia como tecnologia social de planejamento, com referências à 

administração e ao urbanismo; referência a geógrafos, administradores e engenheiros 

estadunidenses, além de referências a franceses e um alemão, com livros em inglês, francês, 

espanhol e italiano . Especificamente de historiografia, Lopes citou o livro História do Brasil de 45

João Ribeiro — a partir do qual faz referência ao rio São Francisco como “caminho da civilização 

brasileira”. Também citou  Spix e Martius como  fonte sobre enchentes em início do século XIX, 

além do texto de Carlos Lacerda (1964).  

Em  O Vale do São Francisco, de Lopes e no Plano geral de aproveitamento econômico 

do Vale do São Francisco o discurso oficial sobre o rio São Francisco nos governos pós-1945 

caracterizava-se por uma urgência do planejamento econômico regional voltado para a 

regularização do regime fluvial do rio, pela transformação do sistema de transportes, por reformas 

na navegação fluvial e pela integração da parte navegável do rio com rodovias e ferrovias, 

aproveitamento do seu potencial de produção de energia, saneamento da malária nas margens e 

utilização de águas para irrigação. Os textos baseavam-se num discurso técnico-científico, no 

conhecimento interdisciplinar de geografia, engenharia e administração. Ao mesmo tempo, a 

 Além dos autores já supracitados, Lopes também faz referência aos trabalhos Influences of Geographie environment, 45

editado em 1911, da geógrafa estadunidense Ellen Churchill Semple (1863-1931), Geografia dell’Uomo, 
possivelmente a edição italiana do geógrafo e etnólogo alemão Frederich Ratzel (1844-1904), Questão das sêcas do 
engenheiro Raul Sena Caldas, Regional Planning  de Boton Mackey, The devolopment and economic potential of 
Inland waterway transportation (1949) de Albert James Dawson & Morris L. Hicks, Industrial and comercial 
geography de J. R. Smith, Industria de L. E. Klimm, Introductory economic geographic de O. P. Starkey, O Rio São 
Francisco de Apolonio Sales (1942), Problemas nacionais (1943) do engenheiro Maurício Joppert da Silva, 
Industrial Organization and management de Ralph C. Davis, City, region and regionalism de R. E. Dickinson, Les 
pays tropicaux de Pierre Gourou, Inquérito sobre o saneamento ou abastecimento de água de Geraldo Sampaio, 
Geografia econômica de Horrabin, Futuro das estradas de ferro no Brasil, 1859 de Cristiano Otoni. Especificamente 
sobre o vale do São Francisco, além dos supracitados Geraldo Rocha, Luis Flores de Morais Rego, Vicente Licínio 
Cardoso, Guilherme Halfeld, Lysia Maria Cavalcante Bernardes, Lopes se referiu a Alguns aspectos geológicos e 
geográficos do Rio S. Francisco, 1945 de Boris Brajnikov, Notas Geográficas e Econômicas sôbre o rio São 
Francisco de Horácio William, Relatório sobre o São Francisco de W. Milnor Roberts, Distribuição das populações 
rurais na bacia do São Francisco de geógrafa do IBGE Elza Coelho de Souza. Sem dizer quais são os trabalhos, 
Lopes também se referiu ou citou Berton Mackey, o geógrafo estadunidense Robert S. Platt (1891-1961), o 
engenheiro estadunidense Morris L. Cooke (1872-1960), que liderou missão dos EUA para estudos econômicos 
sobre potencial no Brasil, o geógrafo estadunidense Harlan H. Barrows (1877-1960), o engenheiro estadunidense 
John C. Page (1887-1943), J. H. Kimball, Barrows, o engenheiro brasileiro John Reginald Cotrin, engenheiro Mauro 
Thibáu, H. R. Tolley, Salomão Serenbrenick, D. H. Robertson, Fonseca Rodrigues, Honório Bicalho, Coronel 
Jaguaribe Gomes de Matos.
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autoridade do texto se sustentava na tradição de estudos sobre o São Francisco que, Lopes citava, 

continuava, interpretava e transformava.  

A leitura do livro de Lucas Lopes permite compreender a transformação de uma 

memória sobre o rio São Francisco em um contexto de profissionalização das ciências, 

especialmente da geografia e da administração, de internacionalização do conhecimento disciplinar 

e da hegemonia do pensamento desenvolvimentista. O livro referenciou autores do planejamento 

regional, do urbanismo, da administração científica, da conservação ambiental e outras áreas. O 

principal intérprete da situação do Rio São Francisco, para Lucas Lopes, era Geraldo Rocha, não 

mais Vicente Licínio Cardoso, o texto-base para os que escreveram na década de 1940. De acordo 

com Lopes o Rio de São Francisco era um “magnífico livro”, “que deve ser considerado como a 

obra pioneira do movimento de recuperação do São Francisco” (LOPES, 1955, p. 130-132). Mas 

isso não implica uma adesão irrestrita a suas teses. Pelo contrário, houve uma interpretação parcial e 

circunstancial. 

Tanto o Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco quanto o 

livro de Lopes expressaram uma interpretação da narrativa do rio da unidade nacional segundo o 

projeto desenvolvimentista dos anos 1950 (BIELSCHOWSKY, 2004; FONSECA, 2012). Embora 

trate-se de um livro pessoal, ele não teria sido eficaz se não estivesse de acordo com interesses e 

expectativas de um grupo social com poder político capaz de impor um nome de confiança para a 

direção de obras da CVSF. Os documentos oficiais reiteravam memórias que circulavam na 

sociedade, com narrativas sobre o passado do Rio e teses a respeito do papel do mesmo na unidade 

nacional, além da exaltação de um conjunto de autores e técnicos cujos textos seriam referência 

básica sobre o São Francisco, ao contrário de outros. Essa memória oficial reiterava determinados 

consensos e esquecia uma série de outros elementos que estavam tanto na literatura especializada 

quanto nas discussões parlamentares, notadamente a questão fundiária, a questão étnico-racial e a 

cultura dos sujeitos do espaço.  

O plano da CVSF materializou numa proposição de ação pública de planejamento 

regional um consenso construído nas décadas anteriores sobre a necessidade de aproveitamento 

econômicos do rio São Francisco, bem como consolidou como verdadeiras as representações dos 

espaços, personagens e narrativas sobre os sertões. Ele expressava um projeto do meio técnico-

científico na qual o espaço banal dos habitantes dos lugares do São Francisco deixaria de existir em 

prol de um espaço supostamente racional, planificado e científico. 

Como visto, o caminho entre ideias e realizações, ou no caso, entre demandas por 

aproveitamento econômico e a implantação de políticas públicas não era linear. Ao contrário, 
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passou por intensas disputas e por reelaborações e interpretações. As mudanças conjunturais de 

elementos internos ao Estado nacional e globais demandaram a atualização das ideias e a 

reinterpretação dos livros, a formação de cânones, sua manutenção pela agregação de mais-valia de 

sentido ou pelo abandono de outros. 

Documentos oficiais, assinados por um diretor de autarquia federal com status 

ministerial e pelo presidente da república, que veiculam uma interpretação da memória do Rio da 

unidade nacional, permitem falar que houve uma memória oficial. Ela servia para justificar e 

orientar ações públicas, muito embora essa justificativa era retórica e não determinava detalhes das 

obras. A mesma narrativa histórica poderia justificar uma grande barragem no curso alto do São 

Francisco ou num afluente, mas não poderia ser usada em outra bacia hidrográfica. Essa memória 

legitimava ações públicas, aportes em orçamentos, justificava aprovação de projetos de leis e obras 

de grande alcance nacional. Mas isso não significa que ela era parte das lembranças das pessoas 

comuns sobre o vale, especialmente daquelas que o habitavam. A memória oficial, sem programas 

de memória pública, não se tornou memória coletiva. 

Embora o o Plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco da 

CVSF possa ser considerado uma memória oficial na medida em que era um projeto de lei do Poder 

Executivo que continha concepções, ideias e narrativas do passado, constituindo um ato de 

reconhecimento de uma memória pelo Estado, não se pode falar em memória pública, pois não 

havia um lobby memorial, nem uma política pública de memória ainda . As ações memoriais se 46

limitam, quase sempre, a menções em discursos, textos e livros, diferente de um momento posterior, 

com monumentos, museus e reedições de livros, ações memoriais públicas. Admite-se, portanto, 

falar em uma incipiente memória oficial. Ela não alcançava habitantes do país que não 

“pertenciam” à república brasileira. A educação memorial das camadas populares do interior não 

estava entre as prioridades do Estado. Mas ela era suficiente para orientar e justificar ações públicas 

que os atingiria e expulsaria milhares deles de suas terras e casas. 

As memórias eram uma dimensão importante das ideias, pois as justificavam no tempo, 

naturalizavam-nas e orientavam decisões. Elas pareciam essenciais em termos de justificativas de 

ações públicas. E não separavam-se de uma projeção de futuro. O projeto de meio técnico-científico 

do rio da unidade e de ações urgentes no presente se realizadas a contento, a miséria, o atraso e o 

isolamento desapareceriam, como por magia, e em seu lugar surgiria o meio técnico-científico ou a 

terra da promissão no interior do Brasil. Ao mesmo tempo que não parecia ser possível aproveitar 

 As ideias de lobby memorial, ação memorial e política pública de memória estão em Johann Michel (2015).46
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economicamente o Rio com recursos públicos sem uma memória esta era flexível o bastante para se 

ajustar a diferentes propostas práticas. A memória precisava oferecer imagens fortes, emotivas, para 

convencimento da justeza do projeto, mas não em detalhes. As memórias cristalizadas 

fundamentaram as análises que balizaram os projetos de planejamento e as políticas públicas para o 

São Francisco. E se uma memória foi transformada em oficial ela não foi suficiente para silenciar as 

outras que contavam outras versões do passado. 
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CAPÍTULO 05 — MEMÓRIAS COLETIVAS NAS FONTES FOLCLÓRICAS: O RIO SÃO 
FRANCISCO PELOS SEUS HABITANTES 

“Que  tantas histórias, meu São Bom Jesus da Lapa, estão morrendo na boca deste mundo” 

Osório Alves de Castro, Maria fecha a porta prau boi não te pegar 

Como visto acima, Geraldo Rocha reivindicou para si ter introduzido o remeiro do São 

Francisco no folclore nacional, embora ele mesmo não tenha apresentado sequer uma estrofe do 

cancioneiro são-franciscano. Para ser o primeiro, aliás, ele precisava ignorar gente como Afonso 

Arinos (1981), Thomaz Garcia Paranhos Montenegro (1875), Deocleciano Martins de Oliveira 

(1931) e Noraldino Lima (1925) que trataram com vagar sobre o trabalhador das barcas antes. Sobre 

o sertanejo do São Francisco, de modo geral, como visto, havia ampla matéria escrita para defini-lo, 

caracterizá-lo, tipificá-lo, historicizá-lo. Intelectuais, engenheiros, historiadores, militantes de 

diversos partidos pensaram o são-franciscano e seu espaço, seu passado, seu presente e 

imaginavam, planejavam e projetavam o futuro. Mas o que os habitantes do São Francisco 

pensaram? O que eles queriam? Eles se identificavam como sertanejos, são-franciscanos, e davam o 

mesmo significado que estes escritores lhe atribuíram? Como viam a si mesmo e como 

representavam seu passado? Quais as possibilidades de interpretação alternativa à narrativa do rio 

da unidade nacional existiam? 

Esse capítulo se questiona como uma memória oficial, capaz de fundamentar ações 

públicas de intervenção no espaço do São Francisco em larga escala que afetaram seus habitantes, 

tem pouca ressonância nesses, que não compartilham dela como memória coletiva. Para isso foram 

investigados os materiais coletados pelos folcloristas com os habitantes do São Francisco de modo a 

procurar a presença de uma memória das águas nessa população. À luz destes vestígios, se 

questiona as diferenças entre memória oficial e memórias coletivas e o problema do uso do passado. 

O que se procurou demonstrar até aqui é como um projeto de aproveitamento 

econômico usou de um consenso produzido na escrita e leitura de décadas anteriores com base em 

uma memória do São Francisco. Essa memória justificava que agentes experts comissionados pelo 

Estado pudessem operar com amplos poderes na transformação espacial do São Francisco em um 

meio técnico-científico à revelia de seus habitantes, bem como seus costumes, interesses ou 

expectativas. Foi visto como uma narrativa que justificava o projeto passou pela pena de vários 

intelectuais, chegou à voz de deputados na tribuna do Congresso Nacional e foi transposto, sempre 

num processo de reinterpretação produtora de novos sentidos, para documentos oficiais que 
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indicavam projetos a serem realizados. Mas se é possível dizer que as fontes da CVSF 

transformavam uma interpretação do passado do São Francisco em memória oficial, em que medida 

essa memória era compartilhada nos setores mais amplos da sociedade brasileira, para além 

daqueles que liam livros e jornais, e especialmente, aqueles que habitavam o Rio São Francisco e 

que seriam atingidos pelas obras e ações públicas contidas no plano da CVSF? 

O que pensavam os habitantes do São Francisco sobre esses temas? Geraldo Rocha, Rui 

Santos, Manoel Novaes, Medeiros Neto e Teodulo Albuquerque, todos analisados aqui, falaram em 

nome de seus conterrâneos. É necessário suspeitar que esses poucos beiradeiros escritores ou 

parlamentares, todos homens, que enxergavam as coisas do ponto de vista dos grandes 

proprietários, não representavam a população que habitava o espaço do São Francisco. Como foi 

visto, quem primeiro escreveu sobre o São Francisco foram homens, naturalistas e viajantes 

europeus — como Martius, Gardner, Burton —, seguidos por engenheiros, militares e intelectuais 

brasileiros que não eram do local — como Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha, Vicente Licínio 

Cardoso —, alguns deles que passaram parte de suas carreiras em cidades ribeirinhas — caso de 

Ignacio Acciolly Cerqueira Silva e Thomaz Paranhos Montenegro. Apenas nos anos 1930 os 

próprios beiradeiros começam a publicar seus livros no campo da ficção (OLIVEIRA, 1931, 1935, 

1938, 1973; ALVES, 1936, 1942; AMBROSIO, 1945) e, pouco depois, no ensaio e na monografia 

histórica (ROCHA, 1940a; MEDEIROS NETO, 1940). Mas, na maioria das vezes, tratava-se de 

ribeirinhos que emigraram do São Francisco e, uma vez nas cidades, se reconheciam, à luz das 

leituras sobre o Rio São Francisco, como são-franciscanos — ou pelo menos o faziam aqueles 

poucos que escreviam sobre o assunto.  

O que se nota ao percorrer a bibliografia do São Francisco de meados do século XX é 

que quem escreveu o fazia depois de ler, e no ato de interpretar, inovou sentidos, histórias, inseriu 

novas perspectivas e personagens, mas também se apoiou nos autores anteriores, reiterou ideias, 

insistiu em lugares-comuns, como o rio da unidade nacional. O ato de ler acompanha a inovação e 

sedimentação de paradigmas que esquematizam a narrativa (RICOEUR, 1991, t. 1, p. 145). A 

história dos sentidos construídos em torno do São Francisco não precisa se limitar à história dos 

letrados, pois a produção de sentidos não se limita à produção escrita. O que pensavam sobre o rio 

São Francisco aqueles que não deixaram seus manuscritos, que não publicaram seus livros? 

Pesquisas de história oral têm se ocupado em produzir,  através de entrevistas, memórias 

de habitantes do São Francisco para estudos sobre suas trajetórias de vida, os sentidos que 

construíam em torno delas (NEVES, 1998; ESTRELA, 2010; OLIVEIRA, 2009, 2014; MARTINS, 

D. D., 2010). Essas memórias geralmente são de pessoas mais idosas que eram vivas em meados do 
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século XX, mas seus depoimentos são marcados pelo contexto de sua produção. Se os 

acontecimentos a que se referem datam de todo o século XX, os sentidos atribuídos a eles, 

registrado no ato da entrevista, foram elaborados posteriormente (THOMSON, 1997). Para refletir 

sobre a pergunta aqui colocada seria necessário ouvir as vozes dos habitantes ribeirinhos em plenos 

anos 1940 e 1950. Elas estão irremediavelmente perdidas? 

Os poucos registros das representações do Rio pelos seus habitantes estão nas fontes 

folclóricas constituídas de registros de contos, poemas, cantos, músicas e histórias orais 

comunicadas a pesquisadores, que selecionavam o que era e o que não era a autêntica cultura 

sertaneja, segundo seus critérios. A partir destas fontes não é possível ver aquilo que uma sociologia 

influenciada pelo romantismo nacionalista costuma associar aos camponeses, ou seja, um rio visto 

pela lente do mito e do sagrado. Pelo contrário, nota-se um espaço caracterizado como de práticas 

de sobrevivência relacionados ao trabalho, ao trânsito de mercadorias e pessoas, moradia, 

passagem, passeio, bem como carregado de múltiplos sentidos como o de beleza, encanto e 

deslumbramento.  

De modo geral, os ribeirinhos representavam o Rio em suas artes como um espaço 

banal, de forma pragmática. Para Milton Santos (2017), espaço banal é o espaço da vida, onde 

ocorre o tempo lento dos que ali habitam, que não se preocupam exclusivamente com a dimensão 

da exploração econômica, própria de outras formas de espacialização como a que aqui, também 

baseados na obra do geógrafo, tem se chamado de projeto de meio técnico-científico. Como visto 

no capítulo anterior, evita-se opor uma forma de espacialização racional, técnica e científica a outra 

sagrada, mítica, pré-capitalista porque os engenheiros e cientistas, tendiam a usar em sua retórica 

uma série de elementos sagrados da tradição monoteísta, bem como de uma série de modernos 

mitos nacionais. Os habitantes do São Francisco não desconheciam elementos técnicos modernos. 

Nas cidades existiam diversas marcas da modernidade e discursos de civilidade que buscavam 

recusar e desmoralizar tudo aquilo que era demasiado sertanejo, costumeiro e rural. Muitos deles 

haviam imigrado para centros urbanos e retornaram, trazendo conhecimentos e objetos. A leitura 

sobre os habitantes do São Francisco busca evitar justamente o que o olhar folclorizante fazia: 

romantizar os ribeirinhos e representá-los como anacrônicos, primitivos, povo sem história.  

Os folcloristas  tendiam a valorizar na cultura dos habitantes do São Francisco os 1

elementos lendários, fabulosos e míticos de suas narrativas, provavelmente excluindo do registro 

 Folclorista aqui é compreendido de forma vaga, devido ao conjunto de fontes da pesquisa. Ele inclui desde 1

colecionadores amadores de versos, quadras, expressões típicas do vocabulário regional e narrativas até 
pesquisadores que seguiam regras mais ou menos disciplinares daquilo que então muitas vezes se identificava como 
uma ciência taxonômica.
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aquilo que não era considerado folclórico e autêntico. Registravam narrativas de mitos do Rio como 

os caboclos d’água, as iaras, o minhocão, os pés-de-garrafa, o romãozinho , mas pouco falavam do 2

contexto no qual esses contos eram narrados no próprio espaço: se em situações de descontração, se 

para advertir pessoas, especialmente crianças, para que tivessem cuidado com as águas, com os 

desbarrancamentos e com os animais do rio e da mata e, assim, prevenir comportamentos e atitudes 

perigosas. Alguns falavam com entusiasmo, talvez por compartilhar com o folclorista suas ideias de 

salvação e preservação, uns chegaram a cobrar dinheiro pelo “trabalho”, enquanto outros se 

negavam e resistiam. Foi o caso de Inês Maria da Conceição, de Sítio do Mato, 70 anos em 1949, 

considerada pelo pesquisador que a entrevistou como “mulata escura” e que “ajudava” pessoas a 

morrer. Segundo o pesquisador, ela não queria cantar “incelenças” usadas em velórios pois 

poderiam trazer “mau agouro” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 185). 

Os materiais folclóricos do Rio São Francisco estão num contexto que Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior (2009) investigou e nomeou como fabricação da cultura popular nordestina. 

Segundo ele, a cultura popular foi percebida quando deixou de ser compartilhada pelos 

proprietários, elites urbanas, vaqueiros e trabalhadores pobres escravizados e livres. Os defensores 

do folclore o faziam por considerá-lo a expressão de outro modelo de relacionamento social 

centrado na família, na vida doméstica e privada, nos laços de afetividade, parentesco, dependência, 

hierarquia, solidariedade, laços de sangue e hereditariedade. O folclore seria expressão de valores 

como honra, caridade, lisonja, harmonia, subserviência, gerontocracia, mecenato, dádiva, troca de 

favores e concepções de mundo que se opõem ao mundo urbano ocidental. Albuquerque Júnior 

 O caboclo d’água ou negro d’água é uma entidade masculina das águas que estuprava mulheres jovens, afogava 2

pessoas, afundava canoas e barcas e derrubava barrancas do rio sobre embarcações. Gabriela Segarra Martins Paes 
(2019) comentando sobre os negros d’aguas das comunidades negras do Vale do Ribeira do Iguape em São Paulo 
associa mitos africanos como o espírito d’água da Kalunga, e sugere que eles foram reelaborados com a presença de 
africanos escravizados na mineração da região já que há vários elementos em comum: os espíritos d’água, a 
existência de um mundo das águas e dos espíritos à parte, assim, como um mundo dos mortos, e a circularidade na 
qual a vida dá em morte e a morte gera vida. O mito é um pouco distinto do negro d’água do Rio São Francisco. 
Enquanto no vale do Iguape os negros d’água são vistos como ancestrais (PAES, 2019), no Rio São Francisco eles 
são seres à revelia do mundo dos humanos que possuem por ele uma relação mista de medo e reverência. Pescadores 
faziam oferendas de fumo e cachaça nas sextas-feiras, o que aproxima os negros d’água do orixá iorubá Exu. Eles 
faziam pedidos e ao mesmo tempo evitavam pronunciar seu nome perto das águas para não invocá-lo. As iaras ou 
mães d'água são as entidades femininas do rio, metade mulher e metade peixe, geralmente são belas e podem 
conceder sorte aos pescadores. Raramente são vistas de forma negativa ou temível, e também recebem oferendas 
como contas, água de cheiro e perfume, se aproximando das orixás africanas das águas Oxum, Iemanjá, Janaína, 
Micaiá, Quianda e Dandalunga. O minhocão era uma espécie de minhoca várias braças maior do que uma sucuri que  
seria responsável pela derrubaba das barrancas do rio. Foi levada a sério como um animal não catalogado pelos 
viajantes do século XIX. O pé-de-garrafa seria um humanóide cujos rastros indicavam o pé circular como o fundo de 
uma garrafa. O romãozinho seria uma alma penada de uma pessoa que cometeu muitos erros em vida e que, após a 
morte, poderia ou continuar a realizar travessuras e perturbar as pessoas ou assumir feições relativamente perversas. 
Poderia corresponder a um indivíduo particular que se chamava Romão ou a uma categoria de espíritos danados. 
Esses personagens são amplamente comentados e descritos na literatura sobre o São Francisco a exemplo de Orlando 
Carvalho (1937), Wilson Lins (1952), Edilberto Trigueiros (1979) e D. Martins de Oliveira (1938). Luis da Câmara 
Cascudo fez algumas definições do caboclo d’água (CASCUDO, 1984, p. 165), mãe d’água (CASCUDO, 1984, p. 
453), pé-de-garrafa (CASCUDO, 1984, p. 595), minhocão (CASCUDO, 1984, p. 495) e romãozinho (CASCUDO, 
1984, p. 681).
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destaca que o folclore era feito por grupos sociais em declínio que entendiam que perdiam prestígio, 

poder, símbolos, identidade, ao tempo em que sofriam também perdas materiais. Os folcloristas, 

segundo ele, entendiam que os pobres rurais eram depósitos do popular. Nestes lugares havia ainda 

estruturas de poder marcadas pela distribuição de lugares transmitidos de uma geração para outra, 

pela noção de respeito e reverência aos mais velhos (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 62-66). 

Em outro estudo, Albuquerque Júnior (2009, p. 91) destacou que a visão folclórica era 

museologizante, procurava colecionar materiais da sociedade patriarcal, rural e pré-capitalista do 

Nordeste. O folclore aparecia como elemento decisivo de autenticidade regional em oposição à 

homogeneidade cosmopolita. A defesa do material folclórico contribuía para marginalizá-lo e torná-

lo obsoleto como produto cultural. 

Essas considerações de Durval Muniz Albuquerque Júnior, que tratou especialmente da 

literatura de folhetos e de cientistas do folclore das primeiras décadas do século XX, não se aplicam 

aos materiais folclóricos usados neste capítulo. Estes últimos foram coletados nos anos 1940 e 

parecem indicar um modesto boom de estudos do São Francisco sobre cultura popular, talvez mais 

relacionadas com o destaque dado ao Rio pela discussão sobre seu aproveitamento econômico do 

que especificamente expressão do declínio de um grupo social. Obedeciam, portanto, a uma 

demanda externa de conhecimento e não interna de reconhecimento. Apenas um dos folcloristas 

pesquisados é descendente de grupos oligárquicos que percebiam que sua classe perdia poder. 

Mesmo assim parecia mais ligado a um interesse de registrar uma cultura cujo desaparecimento era 

visto como inevitável e que representava não apenas um outro modelo de sociabilidade saudosa, 

mas uma matriz para trabalhos criativos modernistas. Não por acaso dois desses folcloristas 

estudados, D. Martins de Oliveira nas artes plásticas e nas letras e Oswaldo de Souza na 

composição musical, também eram criadores artísticos que traduziam e se inspiravam no 

“folclórico” e no “popular” para criarem uma nova e moderna identidade nacional. Essa demanda 

folclórica parece vir de fora da região, do nacionalismo do período do Estado Novo e posterior. 

Nesse aspecto, parece se encaixar melhor a definição do etnomusicológico alemão Gerhard Kubik 

(2013, p. 52), segundo o qual os folcloristas designavam como folclore as culturas não-brancas. 

Essas considerações sobre o folclore servem de advertência para o cuidado na leitura 

dos vestígios disponíveis. Todavia, como destacou Edward P. Thompson (2001, p. 231), a 

documentação folclórica, usada com cautela pelo historiador, pode ser útil para o estudo de 

costumes e rituais, ainda que a folclorização os retirava do seu contexto, para apresentá-los como 

relíquias de um tempo imemorial que pessoas reproduziam mecanicamente desde eras remotas, sem 

perguntar sua função ou uso corrente. Pensados para registrar o imemorial, os folcloristas 
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terminavam por captar, nessa leitura, o contemporâneo daqueles sujeitos, fragmentos de seus 

costumes e de suas ideias, possíveis de serem lidos em chulas, bailes pastoris, batuques e estrofes 

poéticas. Não se está interessado aqui na produção folclorista, mas no material cultural que é 

possível perceber a partir do registro folclórico. Essas fontes permitem criticar a idealização dos 

historiadores do rio da unidade, especialmente sua visão simplificadora sobre os habitantes do São 

Francisco. 

A hipótese orientadora é que os livros de Vicente Cardoso, Geraldo Rocha e Orlando 

Carvalho, bem como a imprensa na época do Estado Novo e posterior, tiveram impacto 

extremamente limitado e localizado quanto ao convencimento dos habitantes do São Francisco 

sobre a função de unificação nacional exercida pelo vale. Seus habitantes tinham outras memórias 

do Rio, influenciados pelo seu cotidiano e pelas lutas políticas nas quais estavam envolvidos. O 

motivo pelo qual não compartilhavam dessa memória diz respeito à limitação da circulação de 

textos escritos e ao fato de que os valores, expectativas e horizontes dos habitantes do Rio não 

importavam para os intelectuais, deputados e tecnocratas. A narrativa do rio da unidade nacional era 

voltada a uma elite política e intelectual, não para os habitantes do São Francisco. Por outro lado, os 

habitantes do São Francisco não precisavam de uma narrativa do rio da unidade nacional. Suas lutas 

e memórias eram outras. Mas quais? Por quê? 

“Baile Pastoril da Barra”: memória municipal e memória regional 
Nos próprios textos sobre o Rio São Francisco era possível encontrar alguns elementos 

para pensar essa questão que diz respeito a percepções dos habitantes do São Francisco, chamados 

genericamente de sertanejos, sobre identidade nacional. De acordo com Luis Flores de Morais 

Rêgo, o sertanejo não se identificava com a baianidade e sim com seu município. Em suas palavras, 

a “mentalidade sertaneja afasta-se dos fenômenos litorâneos. Considerava as capitais simplesmente 

para o comércio e a nomeação das autoridades, absorvidas com o município e o sertão”. Não 

considerava exagero  

dizer que a idéia estadual não é grandemente desenvolvida no sertão: o espírito baiano mais 
peculiar à mata do recôncavo, como o sergipano à do Cotinguiba e o pernambucano e o 
alagoano às regiões costeiras respectivas. Em Minas, descendo para o eixo do vale do S. 
Francisco, o homem gradualmente se vai tornando menos mineiro para ser mais sertanejo, 
pertencendo à comunidade interestadual que domina o grande centro do Brasil (RÊGO, 
1945, p. 196). 
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 Rêgo atribuiu isso a grandes mudanças territoriais ocorridas, fazendo referência ao fato 

de que o território da margem esquerda do São Francisco que então, e até hoje, pertencia à Bahia, 

havia sido submetido à administração das províncias de Pernambuco e de Minas Gerais . 3

Wilson Lins (1983, p. 82-83), na mesma linha, afirmou que “O sertanejo está 

inteiramente absorvido pela ideia de município. O Estado, para ele, é uma abstração. O sentido da 

baianidade, tão altamente considerado pelos políticos da capital, não tem nenhuma significação para 

o ribeirinho de Casa Nova, Carinhanha, Pilão Arcado e demais localidades baianas da ribeira”. Ele 

concluiu diferente, após citar Rêgo, que era a distância de Salvador que fazia dos “baianos do São 

Francisco (…) muito pouco baianos”, idênticos a sergipanos, pernambucanos e mineiros das 

margens do rio. Proença (1944) também se preocupou com a questão da identidade nacional dos 

habitantes do São Francisco. Ele citou que um caboclo de Barreiras desconhecia a bandeira nacional 

quando foi voluntário da pátria em 1927. 

Esses intelectuais estavam preocupados em como esses habitantes do São Francisco se 

reconheciam, mas não se perguntaram a quem interessava que eles se identificassem com seus 

estados e com sua nação, nem porque os “políticos da capital” o faziam. A suposta ausência de 

identidade das cidades “distantes” com a capital do estado também era útil para sua ideia de sertão 

do São Francisco como lugar de isolamento espacial de técnicas e valores anacrônicos. O Grupo 

Memória Popular (2004, p. 287), pensando outro contexto, afirmou que um grupo social orgânico 

precisa de uma memória popular adequada para conhecer o contexto social maior de suas lutas 

coletivas e exercer papel transformador na sociedade. A memória coletiva é demandada pela luta 

política. Os habitantes do São Francisco que permaneciam no vale precisavam de uma memória do 

Rio? 

 O território que atualmente constitui o oeste baiano, na margem esquerda do Rio São Francisco, foi motivo de disputa 3

entre as capitanias de Bahia e Pernambuco desde o século XVIII. A Vila de Barra, criada em 1752, derivada de 
missões e fazendas do final do século XVII, era objeto de disputa entre Bahia e Pernambuco, e pertencia à Comarca 
de Jacobina, na Bahia, conforme correspondência da burocracia colonial, embora fosse submetida, dos ponto de vista 
administrativo e eclesiástico à capitania de Pernambuco e ao Bispado de Olinda, respectivamente. No início do século 
XIX Pernambuco passou a reivindicar a incorporação definitiva do território entre os Rios Grande e Carinhanha para 
estender seus limites até Minas Gerais. Um alvará real de 15 de janeiro de 1810 criou a Comarca do Sertão de 
Pernambuco com jurisprudência nos territórios da vila de Cimbres, dos julgados de Garanhuns, Flores, Tacaratu e 
Cabrobró, desligados da antiga comarca de Pernambuco, com os termos das vilas de Barra, Pilão Arcado, Campo 
Largo e Carinhanha, que foram separadas da comarca de Jacobina. Pela década seguinte, estas vilas ficaram 
submetidas do ponto de vista eclesiástico, administrativo e judiciário a Pernambuco. Em 1820, um alvará de três de 
junho de 1820 desmembrou-se a comarca do Rio de São Francisco com sede na vila de Barra e abrangendo Campo 
Largo e Carinhanha. Em 1824 um decreto imperial de sete de julho desligou a comarca do São Francisco de 
Pernambuco e a uniu à província de Minas Gerais. Em 15 de outubro de 1827 uma resolução legislativa transferiu a 
comarca para a província da Bahia em caráter provisório e três anos depois em caráter permanente (NEVES, 2012a). 
Apenas em 1854 as freguesias da margem esquerda da província da Bahia passaram à jurisdição do Arcebispado da 
Bahia (SILVA; SANTOS, 2017, p. 18).
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A primeira fonte que pode ser analisada está numa coleta folclórica chamada Baile 

Pastoril, de D. Martins de Oliveira (1954). Trata-se da transcrição de um auto de natal escrito por 

um poeta e boemio de Barra, Rafael Barrense, chamado pelo folclorista de “Baile Pastoril da Barra” 

que teria sido escrito em 1880. Ele não o recolheu in loco, mas, como vivia do Rio de Janeiro, 

reproduziu a cópia feita pelo seu irmão Aurelino Martins de Oliveira que o transcreveu a partir da 

memória da mãe, Tercina Diamantino de Oliveira. O folclorista não informou a data do manuscrito, 

ficando o leitor sem saber quando foi feito o registro no intervalo de setenta anos em que o texto 

original fora concebido e quando ele foi publicado em 1954. Mas segundo Martins de Oliveira, 

houve acréscimos e mudanças, que chegaram a deturpar a métrica, mas que foram conservados na 

publicação pelo “segundo sabor que o povo sabe emprestar às cousas que se incorporam ao seu 

folclore” (OLIVEIRA, 1954, p. 69). Outro pesquisador, Oswaldo de Souza, que esteve em Barra em 

1949, copiou três bailes pastoris de manuscrito da professora Angelina Queiroz, sendo que o “Baile 

Pastoril do Ermitão” estava assinado como de Francisco Mathias e datado de 1905 e os outros dois, 

“Baile Pastoril do Filho Pródigo” e “Baile Pastoril da Caridade” tinham a data de 28 de abril de 

1896, mas não sabe se tratava-se da data de registro, encenação ou composição (SOUZA, 1979, v. 

1, p. 90). Martins de Oliveira também não diz o período no qual o auto foi representado na cidade, 

mas afirmou que tratava-se do mais famoso entre vários e que, segundo ele, no ano anterior à 

publicação do livro eles ainda eram encenados em Barra. A prática estava em desuso em outras 

cidades há muito. Todavia, não há precisão de Oliveira sobre quando se o auto representado em 

1953 era o mesmo “Baile pastoril da Barra” que ele, quando era adolescente, assistiu aos ensaios 

nos 1920.  

Deocleciano Martins de Oliveira Filho (1906-1974) nasceu em Barra-BA, de família de 

artesãos latoeiros que ascenderam a comerciantes devido ao comércio impulsionado pelo 

extrativismo de borracha de maniçoba , mas empobreceram nos anos 1920, emigrando para Mato 4

Grosso. Realizou estudos em Barra e em Cuiabá e cursou direito no Rio de Janeiro. Era da boêmia 

literária da Lapa e exerceu diversas profissões como jornalista, advogado, comissário de polícia, 

auditor de guerra, até começar carreira na magistratura no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Folclorista, foi ficcionista, crítico literário, artista plástico, dedicado especialmente à escultura do 

bronze, conferencista jurídico, ilustrador, pintor e poeta (SANTOS, 2016). 

 Entre as décadas de 1890 e 1900, alguns municípios do Médio São Francisco como Xique-Xique, Pilão Arcado e 4

Sento Sé tiveram exploração do látex da borracha de maniçoba, proporcionando, com a impulsão do extrativismo, um 
intenso movimento comercial, numa exploração semelhante à organização dos garimpos através do sistema de 
barracões. Sobre o assunto ver Flávio Dantas Martins (2012), especialmente capítulo três.
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Outro elemento importante é que, entre o texto publicado por Oliveira e o texto criado 

por Rafael Barrense, havia outra intermediária, além de Tercina e de Aurelino. Tratava-se de 

América. Sem informar o seu sobrenome, Martins de Oliveira rememorou que assistia aos ensaios 

do auto dirigidos por ela, em “casa de família, ainda mesmo pobre, mas conceituada”, pois a sua era 

muito pequena para tal. América sabia o texto de cor, segundo Oliveira, que assistia aos ensaios, 

provavelmente entre os anos 1910 e 1920. O baile acontecia na frente de sua casa, os ensaios 

ocorriam sob sua direção e ela providenciava cenário, guarda-roupa, orquestra, donativos e licença 

das autoridades (OLIVEIRA, 1954, p. 59). América foi descrita pelo autor como uma mulher negra, 

cozinheira e organizadora de festas. Segundo o folclorista, sua casa parecia um clube recreativo, 

onde ela servia churrascos e jantares sob encomenda. Ela organizava reisados, novenas, cuja mais 

caprichada era a de Santo Antônio, homônimo de seu companheiro, um ferreiro. Ficara com cabelos 

esbranquiçados de tanto organizar festas, segundo Martins de Oliveira (1954). Martins de Oliveira 

naturaliza o lugar de América como cozinheira, provavelmente por associar a cozinha ao lugar 

“natural” para uma mulher negra (MACHADO, 2021) como ela, quando, provavelmente, ela era 

uma organizadora de festas e eventos nos quais a comida era um lugar central e dificilmente era, 

sempre, preparada apenas por ela. Oliveira parece trair seu racismo ao considerar que os cabelos de 

América ficaram brancos por ela ser uma figura central na vida social e cultural da cidade.  

Conforme o folclorista o “Baile pastoril de Barra” era uma adaptação do “Baile das 

quatro partes do mundo”, na qual as personagens da Ásia, Europa, África e América disputavam 

para ver quem teria a primazia da visita ao messias recém-nascido. Como não chegavam a um 

acordo, o personagem Tempo aparecia e resolvia a questão (MORAES FILHO, 1979).  

O “Baile Pastoril da Barra” tinha cinco personagens, Januária, Barra, Juazeiro, Xique-

Xique e Rio de São Francisco. As quatro personagens alegóricas das cidades, estereotipadas 

inclusive em suas vestimentas, para além de suas atitudes e falas, representavam a visão que 

desejava se veicular de Barra. D. Martins de Oliveira (1954, p. 56) também transcreveu no livro 

outros seis autos, encontrados em “cadernos existentes na cidade da Barra” o da Barra, o da 

Caridade, o do Caçador, o da Cigana, o do Cupido e o dos Astros. O “Baile Pastoril da Barra” era o 

mais extenso deles, sendo que o dos Astros similar ao “Baile pastoril das quatro partes do mundo”. 

Todos tinham a função de “educação moral” e valorizavam determinadas características — a 

humildade, a antiguidade como sinônimo de nobreza, o pacifismo, a caridade, a honestidade, a 

generosidade, a fidelidade romântica — e desqualificavam outras — a soberba, a arrogância, a 

prepotência, a usura, a mentira, o roubo. Havia preconceitos contra mulher “cigana” — apresentada 

como perversa e ladra — e esterotipação de outras cidades — como Xique-Xique representado por 
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um jagunço e Januária e Juazeiro, representados como ricos orgulhosos. Mesmo entre as 

personagens moralmente degradadas, havia um generalizado desejo de saudar o menino Jesus que 

acabou de nascer, o arremate dos autos natalinos, o que sempre ocorre depois de apresentada a lição 

de moral, seguida de louvor, veneração e adoração da figura divina do menino sagrado.  

Para D. Martins de Oliveira (1954, p. 57), os autos eram de “monotonia” por possuírem 

o mesmo enredo, mas havia “músicas” que animavam a cena e principalmente a “graça das figuras 

provincianas”, descrita pelo autor como uma “misteriosa ingenuidade (…) encantadora pureza de 

intenção”. Em um palco de teatro — talvez Oliveira se referisse ao Rio de Janeiro onde vivia — o 

auto “teria seguro insucesso e cairia em ridículo”, só podendo ser  representado na “província 

simples e crente”. Isso revela a consciência do autor quanto ao contexto cultural ao qual o baile 

pastoril pertencia, mas também expressa a museificação que ele pretendia ao registrar, pois o 

desaparecimento desse universo cultural não só era tido como certo, daí a justificativa das coletas 

folclóricas, quanto desejável, pois aquele mundo rudimentar e ingênuo deveria dar lugar ao 

progresso. O popular aqui aparece muito próximo da descrição de Michel de Certeau, Dominique 

Julia e Jacques Revel (1993): um morto a ser cultuado e adorado, mas que, vivo, era temido e 

deveria ser mantido longe. Parafraseando esses autores, pode-se dizer que Martins de Oliveira 

enxergava tanto Rafael Barrense, o autor do auto, quanto América, que dirigia e produzia sua 

encenação, como a alma da nação, ingênua, infantil, pura. O lugar do “Baile pastoril da Barra” era 

um repositório de antiguidades sentimentais, não um palco de teatro. 

A fonte do “Baile pastoril de Barra” permite acessar, como, em final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, alguns habitantes do São Francisco representavam a si mesmos, 

bem como aos outros, e como percebiam o Rio São Francisco. A personagem da Barra, segundo a 

descrição de Oliveira (1954, p. 69), era representada por uma donzela vestida com “graça e 

sobriedade”, contrastando com os personagens de Juazeiro, um “jovem de branco (…) rico 

provinciano” e Januária, “donzela ricamente vestida, coberta de joias e adereços, com fina adaga à 

cintura”. Outra personagem estereotipada era Xique-Xique, vestida de jagunço. O personagem do 

Rio de São Francisco era representada por “ancião, longas barbas brancas, vestido de túnica creme, 

longa e solene” (OLIVEIRA, 1954, p. 69-70). Apesar de uma alegada simplicidade de figurino e 

cenário do autor para justificar o baile como folclore, nota-se uma escolha das caracterizações das 

personagens. Elas apareciam como símbolos externos que materializavam os valores que se 

queriam destacar na festa natalina: cordialidade, pacifismo, humildade, reconhecimento e respeito 

às hierarquias e parcimônia, bem como aqueles que se queriam condenar. A barba branca, as jóias, a 

sobriedade ou a opulência no vestir-se, o chapéu de couro, as armas e cartuchos ostentados como 
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ornamentação, tudo era símbolo que reiterava aquilo que se desejava exaltar e aquilo que se queria 

repreender. 

O texto reforçava o papel desses símbolos. Para não restar dúvida, as próprias 

personagens diziam o que representavam. Januária afirmava que era “Cidade rica e pomposa/ Das 

margens do São Francisco”, que sabia “ostentar arrogância” (OLIVEIRA, 1954, p. 71-72), “Mais 

rica e mais poderosa” (OLIVEIRA, 1954, p. 75). Em algumas passagens, a personagem de Januária 

reiterava que era de um estado com muitas riquezas, minerais especialmente, o que contraria 

escritores como Rêgo e Lins, para os quais os são-franciscanos tinham pouca identidade estadual. 

No “Baile pastoril de Barra”, pelo menos, é possível notar que os baianos de Barra reconhecem, 

sim, um mineiro — ou um município mineiro, no caso — como pertencente a outra unidade federal 

com um passado próprio, marcado pela mineração aurífera. O texto do auto indica que os barrenses 

compreendiam que Januária tinha o Rio São Francisco em comum, mas ainda assim, tratavam-se de 

estados com histórias distintas. A personagem do auto de Juazeiro não parecia representar valores 

muito diferentes. Em suas falas se descreve como “grande e opulento” (OLIVEIRA, 1954, p. 75) e 

ressalta esse aspecto da riqueza: “Nas margens do S. Francisco/ Me ostento muito orgulhosa” ou 

“Do vale do S. Francisco/ Sou a mais rica cidade” (OLIVEIRA, 1954, p. 73). Enquanto Januária e 

Juazeiro ostentavam riqueza, Barra parecia dispensá-la. 

Duas interpretações são possíveis dessa oposição entre opulência e sobriedade. A 

primeira é que na medida em que Januária e Juazeiro se representariam como as maiores praças 

comerciais do São Francisco, mais ricas que o porto de Barra, isso era interpretado, no contexto do 

auto natalino, como arrogância e soberba. Desde antes da chegada da ferrovia Bahia ao São 

Francisco conectando Salvador a Juazeiro no final do século XIX, muitos já  percebiam Barra como 

um local que perdia sua primazia econômica como praça comercial do São Francisco, embora ainda 

fosse um importante local de trânsito de pessoas e mercadorias que conectava mercados do oeste 

baiano, sul piauiense e do norte goiano — atual Tocantins — com outras praças, algo 

248



contemporâneo à escrita do auto por volta de 1880 . Januária-MG era lida por viajantes, no final do 5

século XIX e início do XX, também como cidade que crescia como pólo econômico do norte 

mineiro, graças às manufaturas de rapadura e aguardente e ao comércio. Barra não era vista como 

pobre ou decadente, mas seu prestígio provinha de sua antiguidade e do prestígio de sua elite de 

barões, viscondes e conselheiros no período imperial. Daí que, no auto, a personagem Barra chamou 

Januária de “soberba e vangloriosa” e que não necessitava de riquezas para “minha glória 

aumentar” (OLIVEIRA, 1954, p. 72). Em outra passagem do texto, ela afirmou “Tenho filhos 

talentosos/ De grandes capacidades” (OLIVEIRA, 1954, p. 81). Barra se considerava a “primeira” 

— e seus moradores, bem como os dos demais municípios do São Francisco provavelmente sabiam 

que Barra foi o primeiro arraial a ser erigido a vila e a primeira vila a receber o título de cidade e 

certamente sabiam que ela era uma das cidades mais antigas daquela região do interior do país . 6

“Pois em tudo sou bem nobre/ Do que vós mais afamada” (OLIVEIRA, 1954, p. 80). Considerando 

que nos anos 1880 os “filhos” de Barra estavam no auge do prestígio, alguns como conselheiros e 

barões ocupando cargos de ministros nos Poderes Executivo e Judiciário, é possível que a 

“sobriedade” no vestir-se de Barra em oposição à opulência de Januária e Juazeiro refletia um 

 Francisco Vicente Viana (1893, p. 425) em descrição sobre o Estado da Bahia, escreveu que Barra era “o verdadeiro 5

centro comercial do Rio S. Francisco”. Teodoro Sampaio (2002, p. 115) sentiu em Barra, no final de 1879, um 
“aspecto triste e moralmente doentio das coisas que deperecem”, enquanto Juazeiro foi descrita por ele como “foco 
mais poderoso da civilização e da riqueza desta parte do Brasil”, “o empório do sertão do São Francisco” (SAMPAIO, 
2002, p. 102-103). Durval Vieira de Aguiar descreveu positivamente tanto Juazeiro (1979, p. 64-66), quanto Barra, 
“empório do São Francisco” e “Rainha do alto S. Francisco” (1979, p. 44). Januária foi representada como um 
movimentado porto comercial do norte mineiro que centralizava o comércio do médio São Francisco mineiro e dos 
afluentes Urucuia, Paracatu, Preto e Carinhanha (ALMEIDA, 2009, p. 76). Nas palavras de Maria Zeneide Carneiro 
Magalhães de Almeida, “Januária mantinha também uma certa liderança cultural e intelectual” nesta importante 
porção de Minas Gerais fornecendo professores para os municípios vizinhos (ALMEIDA, 2009, p. 77), papel similar 
ao exercido por Barra e Juazeiro a partir dos anos 1910. Noraldino Lima escreveu sobre Januária: “Emporio 
commercial de uma larga faixa de terra, que se extende além das fronteiras do Estado, rumo cada vez mais certo do 
Brasil central, Januaria, consoante o bairrismo constructor de sua gente, é bem a princesa do São Francisco, edificada 
pelo genio de seus habitantes, que lhe darão um sceptro, tornando-a brevemente rainha, naquelle centro de 
intelligencia e trabalho” (LIMA, 1925, p. 57). Todavia, havia divergências: Zara Toscano Correia e Maria Clara 
Machado (2011) destacaram que se em Grande Sertão: Veredas o ficcionista João Guimarães Rosa descreveu 
Januária como um espaço de vida urbana, civil e pacífica, o escritor Marques Rebelo, em crônica de 1939, afirmou 
que a cidade só foi pacificada no Estado Novo em 1937, antes disso constituía um reduto de jagunços e pistoleiros, 
destruída por conflitos políticos sangrentos, mas que passou a prosperar comercialmente após o golpe de estado 
(CORREIA; MACHADO, 2011, p. 97). O engenheiro Souza Bandeira, em 1918, descreveu “A cidade de Januária 
fica na margem direita a 314 kilometros. Nota-se hoje nessa cidade, bem como na de S. Francisco e outros lugares á 
margem do rio um certo movimento, como edificações novas, indicio do levantamento do estado de decadencia em 
que se achava essa zona” (BANDEIRA, 1925, p. 22). Ele descreveu Barra como “notavel, por ter sido o berço do 
Visconde de Cotegipe, de Bonifacio de Abreu (Visconde da Villa da Barra) e muitos homens illustres […] já esteve 
em grande decadencia, mas notam-se agora francos syntomas de renascimento” (BANDEIRA, 1915, p. 25–26). 
Juazeiro foi descrita como “cidade florescente, centro do commercio daquella zona” (BANDEIRA, 1915, p. 36). 

 Em 1697, D. Frei Francisco de Lima fundou freguesia com 130 moradores, sendo ela colada em 1752, no mesmo ano 6

de criação da Vila de São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul por carta régia. A vila se tornou sede 
da Comarca do São Francisco em 1820 e foi elevada a cidade em 1873. Em 1913 tornou-se sede de diocese 
(FERNANDES, 2020; CAMANDAROBA; BATTISTEL, 1999). Chama atenção que no “Baile Pastoril da Barra” não 
aparece uma outra cidade para adorar o menino Jesus, Paratinga-BA, que foi criada como paróquia emendada em 
1718, mas em 1748 já era Vila de Santo Antônio do Urubu de Cima (FERNANDES, 2020), portanto, possuía o status 
de sede de termo mais antigo que a Vila de Barra no médio São Francisco.
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orgulho do município opondo valores católicos conservadores a valores burgueses de ostentação e 

consumismo. Com o advento da república e o empobrecimento progressivo de Barra, algo que não 

ocorreu com Juazeiro e Januária, essa identidade municipal calcada no “nobre” pode ter se revestido 

de ressentimento e saudosismo. 

Outra possibilidade de se interpretar essa oposição entre sobriedade e opulência, para 

além do par nobreza-burguesia, é recorrer ao contexto religioso cristão do auto: desse modo, a 

moderação de Barra, no falar e no vestir, ganhou outra aura, a da virtude cristã da humildade. A 

personagem reiterou algumas vezes o quanto praticava a caridade: “Eu sou mãe dos infelizes/ Que 

se vêem na pobreza” (OLIVEIRA, 1954, p. 79) ou “Os meus braços estão abertos/ Então, para o 

forasteiro”  (OLIVEIRA, 1954, p. 83). Essa humildade, materializada no vestir-se com graça, mas 7

sobriamente, reiterada pela caridade no texto, seria reiterada no auto natalino, no qual os ricos que 

não praticam a caridade e ostentam suas riquezas aparecem como soberbos e condenáveis.  

Sobre o tema, na coletânea, D. Martins de Oliveira inseriu um outro baile pastoril, “A 

Caridade”, no qual um personagem, o “Galan”, tentou seduzir as pastorinhas e menosprezou e 

diminui o personagem do Mendigo. As pastoras não só doam o que possuem — pulseira, comida, 

dinheiro e as próprias tranças — ao Mendigo, homem que trabalharia se a saúde permitisse e que 

mendigava para alimentar suas pobres crianças, como repreendem o Galã por ser avarento e usar 

sua riqueza em vaidades, ao invés de ajudar aos pobres e doentes.  Ao final, a personagem Caridade, 

entidade divina cercada de anjos, abate moralmente o Galã que se arrepende e vai, com sua 

humildade recém-adquirida, adorar o menino-Deus. A mensagem desse baile seria a condenação do 

“rico egoista [que] passa indiferente e cruel/ Junto a criancinha nua/ Que chora prantos de fel” 

(OLIVEIRA, 1954, p. 105).  

Estereotipar Januaria e Juazeiro como cidades de ostentação de riquezas e poder, lugar 

de arrogância, poderia ser visto, pelos habitantes de Barra, tanto de forma condenável por tratarem-

se de vilas burguesas sem passado e sem nobreza, quanto lugares sem valores cristãos como a 

caridade, a moderação e a humildade. A mensagem que o auto poderia passar, naquele contexto de 

final do século XIX e início do século XX, é que Barra teria uma memória de filhos ilustres, alguns 

deles com títulos aristocráticos, envolvidos em grandes acontecimentos como a conquista do sertão 

ou a guerra do Paraguai, enquanto Januária e Juazeiro eram orgulhosas de suas riquezas 

recentemente adquiridas, mas que há pouco eram fazendas ou modestos arraiais. Vilas sem passado. 

 Possivelmente ecoando o versículo do Deuteronômio (10:19), “Portanto, amarei o estrangeiro, porque fostes 7

estrangeiro na terra do Egito”. 
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Outro valor que definiria a identidade narrativa de Barra no “Baile pastoril” de Rafael 

Barrense e América era o do pacifismo. A estereotipação de Xique-Xique no mesmo servia para 

ressaltar esse caráter. Januária e Juazeiro também foram apresentadas como violentas, pois, no 

desenrolar do ato, as três cercam Barra com punhais até a intervenção do Rio de São Francisco. Mas 

Xique-Xique sobressai. A personagem se vestiria, segundo o autor, como “jagunço: chapéu de 

couro, cartucheiras, punhal e pistola” (OLIVEIRA, 1954, p. 69). Se as armas e cartuchos 

simbolizavam a violência, o chapéu de couro parecia indicar, no contexto do baile, a rusticidade 

rural de um passado pecuarista, distinto da urbanidade no vestir-se de Barra, Juazeiro e Januária. 

Ele também pode indicar algo que vai na contramão da leitura dos intelectuais, inclusive dos que se 

identificavam como são-franciscanos, que é a recusa do sertão e da sertaneidade. Intelectuais como 

Geraldo Rocha ou Orlando Carvalho tornavam positiva a ideia de sertão, que, mesmo visto como 

lugar rústico, anacrônico e primitivo, era simultaneamente um espaço privilegiado da autenticidade 

nacional. No “Baile pastoril da Barra”, não só não estão ausentes as categorias de sertão e de 

sertanejo, como o chapéu de couro, que simbolizava a pecuária e o mundo rural foram associados à 

violência e arcaísmo. O que caracterizava a identidade barrense, ao que se pode ler no “Baile 

pastoril da Barra”, é seu passado de nobreza e seus filhos ilustres. É possível que na época de 

encenação do baile pastoril, nas cidades ribeirinhas o trabalho no campo com a pecuária extensiva 

na caatinga fosse associado à ausência de cultura e civilidade, especialmente por pessoas que 

exerciam atividades urbanas como o comércio, a medicina, a advocacia, a educação ou a 

administração pública. Em outras palavras, os estreitos extratos superiores da pirâmide social e 

econômica. Há indícios nesse sentido na própria Xique-Xique, onde o pároco local, no registro 

eclesiástico de fazendas da freguesia determinada pela chamada Lei de Terras de 1850, costumava 

chamar as propriedades mais distantes do Rio, nas caatingas, como áreas de “caatinga inculta e sem 

serventia” (MARTINS, 2012, p. 86) e nos anos 1930, quando as secas impactavam o interior do 

município, as elites locais xique-xiquenses procuravam retirar as pessoas atingidas pela estiagem de 

seus espaços públicos, pois as mesmas comprometiam seus ideias de civilidade (MARTINS, D. D. 

2010, p. 98). As elites municipais pretendiam ver suas cidades como civilizadas (LIMA, 2016; 

OLIVEIRA, 2016; FERREIRA FILHO, 2003; LEITE, 2012) e o sertão, desde o século XIX, era 

associado a noções de fronteira, vazio civilizatório numa perspectiva eurocêntrica de sociedade 

(SILVA, 2021). 

O texto ressalta esse aspecto violento da personagem: “Meus direitos são os que/ 

Mostro entre a ovelha e o leão” (OLIVEIRA, 1954, p. 76). A própria Xique-Xique se orgulhava 

dessa valentia e destacou sua fama nesse aspecto: “Por não aguentar desaforo/ Sou por todos 
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conhecido” (OLIVEIRA, 1954, p. 76) e “Nenhuma de vocês goza/ De mais fama do que eu” 

(OLIVEIRA, 1954, p. 83). As outras personagens retrucavam. Januária afirmou que “É porque 

muitas desordens/ Vives tu sempre a fazer,/ São célebres teus barulhos/ Em que há mortes, 

cacetada”. Juazeiro também condenou essa fama do município vizinho: “O Xique-Xique só tem/ 

Uma coisa mui falada:/ É chover sem conta ali/ Tiro, tiro e mais facada” (OLIVEIRA, 1954, p. 81). 

A insistência no aspecto violento da personagem faz com que a crítica à avareza e ostentação das 

vizinhas Januária e Juazeiro pareça sutil, mas isso pode ser explicado por dois elementos: primeiro, 

na época de composição dos textos segundo as indicações do folclorista, o município de Xique-

Xique vivia numa situação de guerra civil . Segundo, porque Xique-Xique era uma vizinha mais 8

próxima e os municípios se limitavam nas águas do São Francisco, criando uma relação intensa de 

alteridade, inclusive com áreas de disputa como ilhas ou uso de forças policiais e paramilitares em 

fazendas da outra margem . O estereotipo do jagunço para Xique-Xique, por fim, servia para 9

ressaltar o aspecto pacífico de Barra. Seu pacifismo não era absoluto. A personagem Barra, mesmo 

desarmada, diante das outras três, afirmou possuir “filhos patriotas/ Que lhe podem defender/ Se 

chegar a precisão/ De convosco combater” (OLIVEIRA, 1954, p. 78).  

Na história de Barra, no século XIX e início do XX, não faltaram episódios de violência 

perpetrados por seus chefes políticos. Todavia, eles eram devidamente esquecidos para ressaltar a 

identidade narrativa de cidade nobre, caridosa, maternal, pacífica . Para Martins de Oliveira o auto 10

 Sobre isso, consultar a tese de Elisângela de Oliveira Ferreira (2008), especialmente o item 4.5. Ver também Durval 8

Vieira de Aguiar (1979, p. 59). Xique-Xique, segundo Aguiar (1979, p. 57) “Seria incontestavelmente o mais rico 
termo do rio S. Francisco, se grupos facciosos não o tivessem devastado em guerras fratricidas e selvagens”. “Quando 
em 1882 aportamos a este infeliz termo, achamos a vila completamente saqueada. A maior parte das casas estragadas 
pelo incêndio ou pela demolição, as paredes, inclusive as da igreja e cemitério, esburacadas por balas. Os edifícios 
mais sólidos estavam sem portas e janelas; as ruas completamente desertas, e algumas casas que se viam perfeitas 
estavam brocadas e transformadas em trincheiras. Os moradores da vila eram os jagunços que a tinham assaltado e os 
soldados do numeroso e imponente destacamento, encurralado em uma casa ordinária e de impossível defesa”. E 
talvez, bastante significativo para entender o contexto de escrita do “Baile Pastoril de Barra”: “as famílias com a 
população da vila, refugiadas na cidade da Barra” (AGUIAR, 1979, p. 59). 

 Em suas memórias, D. Martins de Oliveira (1976) rememorou um episódio no qual o pai, que era delegado de polícia 9

em Barra nos anos 1910, se recusou a usar a força para intervir numa fazenda que ficava na outra margem do São 
Francisco, distante uma viagem de canoa de Barra, mas no município de Xique-Xique. A vila de Xique-Xique ficava, 
nos cálculos de Halfeld (1861, p. 22-23) cerca de 12 léguas a jusante de Barra, de modo que as cidades exerciam 
influência política, econômica e cultural nas fazendas e povoados que lhe eram próximas e acessíveis por barcos e 
canoas.

 D. Martins de Oliveira (1976, 28-31) descreveu vários episódios de violência de um chefe político local de Barra, 10

Ambrósio Wanderley, que envolviam tortura de escravos, ordens de assassinato de Abílio Cesár Borges, o futuro 
Barão de Macaúbas, e o assassinato da própria irmã, Luna, por ciúmes. Oliveira (1976, p. 83) também descreveu, nos 
anos 1910, como a família Mariani empastelou jornal da oposição através de uma milícia de jagunços, arruinou 
financeiramente o comércio do líder da oposição, avô do autor. Maria Laura Mariani da Silva Telles (2003, p. 96-97) 
também descreveu o assassinato de Leonarda/Luna, provavelmente por Ambrósio, bem como narrou como o coronel 
Antônio “Tonhá” Mariani defendeu a cidade de Barra de um assalto abortado do comendador Militão Plácido da 
França Antunes, que recuou diante de grande demonstração de força de mais de 100 clavinotes da Guarda Nacional 
de Barra (TELLES, 2003, p. 148-149), o que indica que o pacifismo da cidade não abria mão de milícias 
paramilitares sob controle de seus chefes políticos.
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era “consagração do carater do povo pacífico e ordeiro da região, sempre agitada por sucessos 

sangrentos em outras localidades” (OLIVEIRA, 1954, p. 61). É possível que a intensidade dos 

conflitos nas localidades vizinhas, como Xique-Xique nos anos 1870 e 1880, ou Pilão Arcado, 

Remanso e Carinhanha no médio São Francisco ou Lençóis, Barra do Mendes-BA, Campestre 

(posteriormente município de Seabra-BA), na Chapada Diamantina dos anos 1910 e 1920, a leste, e 

no oeste baiano, Santa Rita de Cássia-BA nos anos 1910, fazia com que a repetição anual do “Baile 

pastoril de Barra” fosse convincente em atestar Barra como de caráter pacífico. A personagem 

Xique-Xique poderia fazer referência ao município vizinho nos anos de criação do auto, mas com o 

passar das décadas poderia ser uma alegoria de outros municípios, também assolados por conflitos 

violentos . 11

O Rio de São Francisco apareceu no “Baile pastoril” como um ancião venerável, 

associado à autoridade. Ele repreendeu as filhas, que deveriam encerrar as ameaças a Barra e 

“Ordeno a tôdas as três/ Darem-lhes as mãos nêste instante” (OLIVEIRA, 1954, p. 85). O Rio de 

São Francisco não tinha nada da figura humilde geralmente associada ao santo de Assis, padroeiro 

de Barra . Ele era uma figura patriarcal de poder. “O Rio de S. Francisco,/ Este rio caudaloso,/ Veio 12

também adorar/ O menino poderoso” (OLIVEIRA, 1954, p. 87). A personificação do rio como uma 

figura paterna, cujas cidades são “filhas queridas” e que devem viver em “Estreita amizade e 

união!” indica uma percepção de identidade na diferença: por mais que os municípios fossem 

distintos, todos eram “filhos” do mesmo Rio, tinham uma origem em comum. A união não se dava 

em torno da natureza, o Rio, mas também em torno da religião católica, já que todas querem adorar 

 Embora existem estudos sobre violência política na primeira república, vários episódios são pouco conhecidos ou 11

nunca estudados. Conhece-se menos ainda a articulação existente entre coronéis e bandos de jagunços de Bahia, 
Minas Gerais, Goiás e Piauí. Os estudos mais conhecidos são de Dora Real Rosa (1973), Maria Alba Guedes Mello 
(1989), Eul-Soo Pang (1979), Alírio Fernando Barbosa de Souza (1998), Consuelo Novais Sampaio (1999). Os 
episódios menos estudados são os do oeste baiano, em Santa Rita de Cássia, aos quais o leitor pode recorrer à ficção 
D. Martins de Oliveira (1938) e Dionísio Correia da Silva (1997) e aos livros de história de José (Cazuza) Vieira de 
Oliveira Neto (1999, 2005). Sobre a revolução de 1930 no médio São Francisco e oeste baiano há a memória de Luiz 
Rogério (1982). Há um ensaio clássico de Wilson Lins (1952), que pode ser lido como uma réplica a Leopoldo Braga 
(1943), a primeira favorável e a última contrária ao coronel Franklin Lins de Albuquerque de Pilão Arcado. Sobre 
bandos armados autônomos nas franjas das lutas entre os coronéis ver Igor Gomes Santos (2017), especialmente o 
capítulo 5. Sobre banditismo no médio São Francisco no século XIX ver Rafael Sancho Carvalho da Silva (2011). 
Para o século XX ver Rejane Meireles Amaral Rodrigues (2004). Há vários estudos e memórias sobre banditismo e 
coronelismo na Chapada Diamantina: Américo Chagas (1996), Claudionor de Oliveira Queiroz (1998). Sobre 
jagunços e conflitos no médio São Francisco na ficção ver Osório Alves de Castro (1961), D. Martins de Oliveira 
(1976), Manoel Ambrósio (1976) e Petrônio Braz (2020). Alguns estudos sobre jagunços na ficção do médio São 
Francisco: Paloma Teixeira Lopes (2018) e Cristiane Alves de Almeida Felipe (2018).

 Osório Alves de Castro (1961, p. 110-112) narrou em seu romance que uma barca de romeiros do estado de Minas 12

Gerais desceu o Rio São Francisco com destino a Bom Jesus da Lapa. A barca, atrasada para os festejos maiores do 
padroeiro do sertão, seguia apressada e seu devoto dono castigava os remeiros escravizados para que eles 
impulsionassem a barca mais rapidamente. No decorrer da viagem, o perverso barqueiro ofereceu-se, como bom 
cristão, levar um peregrino que encontrou nas margens do rio. A seguir, o mesmo começou a falar das coisas de Deus 
para as aves e os jacarés, mas estava indiferente frente ao sofrimento dos remeiros. Um segundo peregrino que 
embarcou, pelo contrário, se compadeceu dos escravizados. Mais tarde, os passageiros descobriram que 
presenciaram um milagre: os peregrinos eram São Francisco e Bom Jesus (CASTRO, 1961, p. 110-112).
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o Menino Jesus que nasceu. A religião católica também causava seus conflitos, já que Juazeiro 

disputou com Barra a sede da diocese instalada no São Francisco nos anos 1910, mas, segundo os 

barrenses, claro, que terminaram como sede episcopal, todas eram iguais, mas ela era a primeira . 13

Primus inter pares. 

O auto indica que, para os barrenses, o Rio São Francisco conferia unidade aos 

municípios de suas margens, assim como a religião católica. Ele também sugeriu que há um 

passado comum na história dos municípios do São Francisco, pois Barra era a primeira vila e 

cidade, merecendo um status privilegiado. Era mais o rio da integração regional do que da unidade 

nacional na percepção dos seus habitantes. Este também era garantido devido ao seu caráter 

pacífico, distinto da história de conflito de seus vizinhos, bem como por sua nobreza, graças à 

trajetória de seus filhos em outras terras, diferindo de outras cidades do vale muito conhecidas por 

seus barulhos e violência. Não é possível ler uma narrativa da história do São Francisco no “Baile 

pastoril da Barra”, possivelmente porque, para os que o assistiam, ele já era dado, constituía uma 

memória em comum. Havia uma desvalorização de elementos considerados rústicos por sua 

associação com o passado agrário, como o chapéu de couro do jagunço que caracterizava Xique-

Xique. Mas essa memória que possibilitava uma cultura e uma identidade municipal e são-

franciscana pouco diz sobre unidade da nação ou autenticidade do sertanejo, elementos mobilizados 

nas narrativas dos intelectuais que enxergavam o São Francisco como um traçado no mapa e o 

pensavam em função de uma imaginação geográfica.  

Se é possível realizar essa leitura nessa fonte sobre a identidade narrativa de Barra 

construída por sujeitos que anualmente realizavam o “Baile pastoril” D. Martins de Oliveira indicou 

que não era a única leitura existente. Ele registrou no texto o que poderia se chamar de reação do 

público, destacando as visões de pessoas de outros municípios quando assistiam o auto-elogio feito 

pelos barrenses. Claro que, como Darnton (2011) indica, os poetas são folcloristas pouco confiáveis 

e não se sabe se a reação do público ao baile pastoril é um recurso retórico do autor ou um registro 

etnográfico do ocorrido. Segundo ele, enquanto o baile transcorria, pessoas no público se 

manifestavam, numa espécie de diálogo com a cena em andamento e entre si. Ouvintes gritavam 

“Covarde” em referência à Barra, mas outros a defendiam: “Está desarmada, como é que você quer 

que ela resista!”. “Então, deixa matar-se, sem um movimento, porque está desarmada?”. “São três 

 Sobre história de Barra é possível consultar o verbete Barra no volume 20, “Municípios do Estado da Bahia” 13

(ARAÚJO, 1958, p. 52–58). A parte do histórico de Barra foi escrito pelo padre Heitor Araújo. Ele também foi autor 
de uma história da Diocese de Barra (ARAÚJO, 1950) e de uma memória sobre seu período de desobriga nos sertões 
do São Francisco (ARAÚJO, 1953). Um estudo sobre aspectos civis e religiosos é de Alice Santana Fernandes 
(2020). 
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contra um” respondiam. “Se tivesse razão, brigava contra o mundo todo”. Os que mais se 

manifestavam, talvez pela proximidade e por se sentirem particularmente ofendidos, eram os xique-

xiquenses. Na cena, com tons de exótico e pitoresco, fundamentais no processo de folclorização da 

cultura, Oliveira descreveu que um dos ouvintes que falava foi um xique-xiquense que se 

incomodou com a representação de seu município no palco. Gritaram: “O jagunço de Xique-Xique 

está resmungando”, ao que ele respondia “Jagunço, não! Não levo desaforo pra casa”. “Ponham 

fóra o jagunço” e, obedecendo parte do público, os policiais presentes intervinham e carregavam o 

moço que relutava. Um juazeirense possivelmente, se manifestava: “Protesto contra a primasia dada 

à Barra!”, talvez o mesmo bradava “Elogio em boca própria é vitupério”, “Viva Joazeiro”. Um 

outro xique-xiquense protestava depois: “Nem que prendam todos os filhos de meu município: Viva 

Chique-Chique” (OLIVEIRA, 1954, p. 62).  

Se essas reações existiram ou não, bem como outras que não foram registradas, é menos 

importante do que destacar um aspecto que vêm à tona com a leitura desta fonte: o Rio São 

Francisco era um espaço que poderia ter, nas primeiras décadas do século XX, devido às suas 

conexões econômicas e culturais, identidades regionais em comum, construídas em torno de agentes 

que circulavam pelo Rio para comércio e outros tipos de trabalho, pelos habitantes do Rio que se 

movimentavam para Mato Grosso e São Paulo e se identificavam entre si como barranqueiros, mas 

também era um espaço de conflitos de diferenças, inclusive por conta destas instâncias de poder 

chamadas de municípios. No texto em questão é possível perceber que o Rio São Francisco foi 

construído como espaço homogêneo para reforçar a grandeza de um município, Barra, 

relativamente aos demais.  

Conforme as próprias informações de Martins de Oliveira sobre o “Baile pastoril de 

Barra”, nota-se a dificuldade em classificá-lo como folclore ou cultura popular. O principal autor de 

autos da cidade, Rafael Barrense, era pobre, mas compunha versos para os ternos de reis, segundo 

Oliveira, como eram conhecidas as festas da elite citadina, que podiam ter mesmo filarmônicas, 

maestros e ostentação . A principal organizadora do “Baile pastoril da Barra”, América, descrita 14

por Oliveira como uma realizadora de festas, reisados, novenas, contratada pelos ricos para cozinhar 

banquetes e churrascos, era dos extratos intermediários da cidade, sendo inclusive esposa de 

artesão, se considerar relativamente a pescadores e diaristas. Embora tivesse uma pequena casa, mal 

falada por parte mais conservadora da sociedade local devido às festas, ela arrecada donativos e 

ensaiava os bailes pastoris nas casas mais abastadas da cidade, muitas vezes dirigindo atores que 

 Oswaldo de Souza (1979, v. 1, p. 61) também cita os ternos como o reisado burguês.14
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eram os filhos da elite. O baile parecia envolver, segundo a própria descrição de Oliveira, todas as 

classes sociais, constituindo, primeiramente, em uma manifestação católica, devido ao seu aspecto 

natalino, e por sua exaltação da identidade barrense, tratava-se uma atividade quase cívica, 

manifestando antes uma cultura municipal do que uma cultura popular.  

Oliveira reificava a cultura municipal das primeiras décadas do século XX de Barra 

como cultura imemorial, tradicional, medieval associada à Gil Vicente, ignorando os aspectos 

modernos da mesma. Há várias possibilidades de associar temas contemporâneos com o “Baile 

pastoril da Barra”. A proposta de criação de província do São Francisco nos século XIX levou a 

uma discussão dos municípios que seriam a capital da mesma e a uma disputa que pode ter refletido 

e motivado a produção do auto. Do mesmo modo, conflitos sangrentos em municípios vizinhos, 

como os de Xique-Xique nos anos 1880, Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova e várias localidades 

da Chapada Velha nos anos 1910, a exemplo de Barra do Mendes, Gameleira do Assuruá entre 

outros, certamente influenciaram tanto a ideia de uma vila especialmente violenta, caso de Xique-

Xique, como a idealização de uma Barra pacífica. Outro elemento importante era a transformação 

econômica do São Francisco no período de criação e encenação do “Baile pastoril da Barra”, a 

exemplo da emergência de novas elites comerciais e proprietárias devido ao extrativismo da 

borracha de maniçoba em Pilão Arcado e Xique-Xique nos anos 1890 e da mangabeira em Angical-

Barreiras nos anos 1880, a introdução da navegação a vapor nos anos 1870, a conexão dos portos de 

Juazeiro-BA e Pirapora-MG com estações ferroviárias nos anos 1880, o telégrafo nos anos 1910. 

Todas essas transformações podem ter modificado o equilíbrio de poder regional no médio São 

Francisco, no qual as supostas nobres e velhas elites de Barra teriam que conviver com o 

crescimento comercial e urbano de cidades como Juazeiro e Januária . Isso certamente ecoou no 15

auto, já que as personagens de Januária e Juazeiro foram apresentadas como prósperas e arrogantes, 

ricas e soberbas. É possível que com o passar do tempo o “Baile Pastoril da Barra” soasse como 

nostalgia do tempo do império, saudosismo do prestígio dos filhos da cidade na Corte que entrou 

em declínio com a república.   

 A referência a acontecimentos contemporâneos nas coletas folclóricas não se limitava à região circunvizinha do São 15

Francisco: Oliveira noticia em seu livro a existência do terno das Alsacianas citando inclusive textos dos cantos das 
mesmas com referências à história da disputa franco-alemã da região Alsácia-Lorena denotando grandes simpatias 
pela França (OLIVEIRA, 1954, p. 45-47). O pesquisador musical Oswaldo de Souza coletou em 1949 com o sambista 
Lazaro Antônio de Oliveira, de Sítio do Mato-BA, versos com referências à eleições estaduais baianas de 1947 e à 
Segunda Guerra Mundial — “fala pra ela que me bote uma benção/ qu’eu já vou para o Japão/ sentá praça na marinha 
(…) vem cá, morena, venha dar-me a dispidida; quem vai sou eu, vô morrê na grande guerra” (SOUZA, 1979, v. 1, p. 
66-67). Seu informante disse-lhe que eram cantos de marujada, não à toa, Souza considerou os textos “visivelmente 
muito deturpados”, mas afirmou que “decifração (…) não é das atribuições de um músico coletor” e destacou que não 
viu a Marujada pessoalmente. Possivelmente ele esperava que a marujada reproduziria cantos que remontavam 
exclusivamente às guerras dos portugueses contra os mouros nos séculos XIV ou XV e não à guerra recém-travada no 
Pacífico.
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Uma poesia para o Rio São Francisco 
As coletas folclóricas indicam outros sentidos para o São Francisco. Na poesia dos 

ribeirinhos coletada por José Gonçalves de Sousa, o Rio é descrito como lugar de trânsito. Os 

aspectos do movimento de pessoas associadas ao mesmo aparecem e o tema do “Baile pastoril da 

Barra”, os municípios, também. Às vezes ele é colocado como lugar de grande beleza, noutras 

aparece representado como um confidente. Há também a noção de pertencimento, já que o São 

Francisco apareceu como lugar de origem, de nascimento. E há também a associação do Rio como 

lugar de trabalho. O São Francisco era fundamental na caracterização da identidade de seus 

habitantes, mas não por ser um sujeito coletivo da história nacional, mas por ser local de vida, 

trabalho, movimento, beleza e conexão com o mundo. 

Pouco se descobriu sobre José Gonçalves de Sousa. Oficial da polícia militar mineira, 

muito viajou pelo interior do estado e nessas passagens coletava trovas. Nasceu em Pedras de Maria 

da Cruz-MG, no vale do São Francisco. Poeta, publicara, antes das Trovas populares do rio São 

Francisco um livro de poemas com o título Maria da Cruz, por volta de 1950. Após seu livro 

autoral, que se inspirava em aspectos folclóricos do vale do São Francisco, o autor afirmou que teve 

a ideia de coletar as quadras em uma viagem entre Pirapora-MG e Petrolina-PE. A coleta foi 

complementada por colaboradores: a professora de Pedras de Maria da Cruz-MG, Otacilia de 

Andrade Oliveira, o cunhado e negociante Gentil Antunes de Sousa. Mais de um terço das quadras 

do livro teriam sido coletadas na Fazenda do Bonito, próxima a Januária-MG pelas irmãs e 

estudantes Luci e Marlene Gasparino. O poeta de Manga, Anfrísio Lima lhe enviou uma dezena de 

trovas. José Gonçalves de Sousa se considerava discípulo do ficcionista e folclorista Manuel 

Ambrósio (SOUSA, 1956, p. 13–15). O livro foi publicado pela Imprensa Oficial de Minas Gerais e 

foi dedicado ao filho de Januária-MG, Manuel José de Almeida, deputado estadual na época da 

publicação do livro, eleito em 1954 pelo PSD. Manuel José de Almeida fora instrutor da Força 

Pública de Minas Gerais nos anos 1930, possivelmente quando conheceu José Gonçalves de Sousa, 

e foi comandante da Polícia Militar entre 1949 e 1951. Há a possibilidade de que foi através dessas 

relações que conseguiu a publicação de sua coletânea pela Imprensa Oficial do Estado, já que o 

governador de Minas Gerais, em 1956, Clóvis Salgado da Gama, era vice-governador de Jucelino 

Kubistchek quando Almeida chefiava a Polícia Militar mineira e implantava um sistema de escolas 

para menores abandonados no interior do estado. 

Tal qual D. Martins de Oliveira em seu Baile pastoril o aspecto científico do trabalho de 

José Gonçalves de Sousa como folclorista deixa a desejar. Mas, se Martins de Oliveira nos dá 
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indícios de quando o texto do baile foi produzido, seu autor, os mediadores que interpretavam o 

texto e mesmo quando e como ele era encenado, o autor de Trovas populares do rio São Francisco 

faz uma enorme coletânea de quadras sem indicar se as mesmas eram recitadas, veiculadas por 

escrito e lidas ou cantadas com acompanhamento musical. Ele separou as trovas por temas 

arbitrários, colocou-as em sequência. Nota-se que algumas estrofes são independentes, enquanto 

outras parecem compor um texto maior de várias estrofes . Há muitas referências a violas, festas e 16

danças, mas não se informa o contexto da estrofe transcrita. O livro de Gonçalves de Sousa é um 

perfeito documento dos aspectos negativos da folclorização: descontextualiza objetos culturais, os 

coloca como elementos a serem observados mortos em uma página de livro sem indicar como eles 

viviam em um universo cultural distinto. Sousa (1956, p. 26) não se interessou por intérpretes, 

mediadores e autores, e os apagou para destacar que trata-se de obra do “Povo, o divino artista”, de 

modo a ressaltar o aspecto de que se tratam de cultura popular. O povo, no caso, é “Pobre, 

esquecido, obscuro e miseravel”, mas que conservava em seus corações o Rio São Francisco 

(SOUSA, 1956, p. 9). A memória do São Francisco apresentada pelo folclorista era como um 

espaço de pessoal “paupérrimo, enfêrmo e deprimido ser humano, que, há séculos, ali moureja no 

mais completo abandono” (SOUSA, 1956, p. 10), dos quais o “barranqueiro” deixava, na “fuga” da 

“seca inclemente” carregando “a poesia que herdou de seus antepassados” (SOUSA, 1956, p. 27). 

Não se trata, todavia, de obra completamente perdida para se perceber sentidos do Rio 

São Francisco. É possível deduzir da coletânea que se tratava de material poético que circulava ou 

era possível de ser lembrado em alguma definição vaga de norte mineiro por volta de meados do 

século XX. Alguns versos coletados por Sousa circularam também no vale do Jequitinhonha, 

registrados por folcloristas e artistas de lá, posteriormente . Outras estrofes, com variações 17

 É o caso de versos, com variações, pertencentes a uma chula maior, registrado no livro de Noraldino Lima (1925), 16

que aparecem no livro de Sousa (1956, p. 245–246) como independentes: “Eu sou filho deste rio,/ No São Francisco 
nasci:/ Vivo ao norte, vivo ao sul,/ Chorando com a jurity.//Lá onde o tropeiro canta/ Numa viola sentida,/ E onde 
soluça á tardinha/ A <<fogo apagou>> ferida,// Não sei o que tem a ave,/ Quem foi que o fogo apagou,/ Parece até 
que tem alma,/ Pois vive e creio que amou!// Eia! rio, meu tormento,/ Minha vida e minha morte,/ Hei de gemer todo 
o dia/ Debaixo da triste sorte!// Quando eu voltar lá p’ra baixo,/ P’ra onde corre o surubim,/ Levo esta dor que me 
mata/ E este meu meu soffrer sem fim!”. Segundo Juscelino Barbosa, autor do “Proemio”, a chula foi ouvida ao longe 
numa barca com 14 “robustos remadores” na qual “uma voz sonora cantava”, expressando uma “Pobre alma 
sertaneja, soffredora e resignada”  (apud LIMA, 1925, p. 15–16). Nota-se a interpretação, que começou com a 
seleção, do sertanejo como sofredor e resignado, tão comum na década de 1920.

 Caso de “Vou descendo rio abaixo/ Numa canoa furada,/ Arriscando minha vida/ Por uma coisa de nada” (SOUSA, 17

1956, p. 136). Essa estrofe também pode ser encontrada em uma música conhecida como Riacho de Areia ou Beira 
Mar, gravada por vários artistas. De acordo com Letícia de Queiroz Berteli (2016, p. 125), “Riacho de Areia ou Beira 
Mar” é uma contradança que foi ensinada ao religioso franciscano e pesquisador da cultura popular do Jequitinhonha 
frei Chico pela cozinheira Filomena Maria de Jesus, dona Filó, que trabalhava numa casa paroquial no vale do 
Jequitinhonha, possivelmente em Araçuaí-MG. Tratava-se de um “canto de remeiros da região”. Dona Filó era viúva 
de canoeiro. Todavia, segundo a própria Letícia de Queiroz Berteli, Beira Mar poderia ser cantada no pilão, em casas 
de farinha, nas tarefas de mutirão, batuques, cantos de roda, benditos e como cantigas de ninar.
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pequenas, foram registradas pelo coletor musical Oswaldo de Souza em municípios são-

franciscanos da Bahia. 

Há indícios nos versos de que se percebia o Rio São Francisco como espaço de 

pertencimento, por origem, local de nascimento. “Eu sou filho dêste rio/ No São Francisco, nasci/ 

Vivo ao norte, vivo ao sul/ Chorando com a juriti” (1956, p. 245). Uma identificação com o Rio, 

como barranqueiro, era complementar à identidade municipal, que também pode ser percebida, 

especialmente em versos que falam de saudade . Como foi visto no caso do “Baile pastoril de 18

Barra”, a identidade narrativa municipal estava profundamente ligada ao Rio, mas não era o rio 

sertanejo da unidade nacional, mas um rio belo, “caudaloso”, mais próximo da poesia romântica de 

descrição da natureza do século XIX do que do naturalismo etnográfico nacionalista do início do 

século XX. Ocorre o mesmo nos versos de Sousa: o Rio São Francisco, era representado como local 

de fruição estética, objeto de contemplação, sem igual no mundo, como nos seguintes versos: “Êste 

rio São Francisco/ É grande, parece o mar/ Não sei se contemplo o rio/ Ou se namoro o luar”. 

“Conheço todos os rios/ Neste mundo de Jesus,/ Mas, igual ao São Francisco/ Não vi, juro pela 

cruz!” (1956, p. 244). Os versos expressam a visão do Rio São Francisco como lugar de natureza 

exuberante e grande beleza. A forma como o folclorista editou os versos colhidos e os colocou, lado 

a lado, segundo temas por ele estabelecidos, reforça essa visão. Como a visão folclorizante visava 

construir uma mística nacional e reforçar símbolos identitários, a seleção das estrofes que tratavam 

do São Francisco como lugar de grande beleza e sua recontextualização segundo uma ordem, 

inexistente em sua criação na oralidade, era uma tática retórica importante. O Rio era um lugar de 

deslumbramento estético, não se reduzia, como nos textos dos engenheiros, a um recurso 

econômico visto pela lente de uma profecia de futuro de riqueza. Beleza, aliás, para os intelectuais, 

parecia ser a parte mais dispensável do Rio, onde muros de concreto poderiam substituir cachoeiras. 

Outro elemento muito presente nos textos poéticos colecionados por Sousa é o indício 

de que o Rio São Francisco era visto nos poemas como local de trânsito. Caminho mais ordinário 

do que a narrativa do rio da unidade nacional, pois nele passavam viajantes , mercadorias, 19

 “Minha terra não é esta,/ Não foi aqui que nasci./ Eu sou filho da formosa/ Cidade de Pitangui” (1956, p. 269). 18

Pitangui-MG, fica no vale do Rio das Velhas, afluente do São Francisco.

 Ely Estrela (2003, p. 102) destacava que os habitantes dos estados do Nordeste se movimentavam para São Paulo 19

através do Rio São Francisco, servido, entre Juazeiro-BA e Pirapora-MG, e em alguns alguns afluentes, de transporte 
fluvial a vapor e por barcas menores movidas a remo, com conexões ferroviárias. Em Pirapora-MG havia uma 
estação da Central do Brasil, a partir da qual era possível baldear em transporte ferroviário até São Paulo. Essa era a 
principal rota de viagem até os anos 1950, a partir do qual se tornou mais comum viajar pelas rodovias de pau-de-
arara. Segundo Estrela (2003, p. 102), as cidades são-franciscanas com portos atraíam multidões de sampauleiros, 
como eram conhecidos os moradores do Norte e Leste que iam para o Sul, que disputavam as escassas vagas de 
segunda classe nos abarrotados vapores, viajando junto com a lenha. Nos anos 1950 e 1960, com a construção de 
rodovias, muitos dos imigrantes passaram a viajar de caminhões, os conhecidos paus-de-arara (SILVA, 1997, p. 
54-55).
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transportados em vários tipos de embarcações, guiadas por tripulações. Mas esses versos sobre 

movimento de pessoas pelo Rio trazem sensibilidades e compreensões que pouco aparecem nas 

descrições dos engenheiros sobre o problema das secas, como nos seguintes versos que demonstram 

arrependimento: “Quando eu ia pra São Paulo,/ Do caminho, olhei pra trás:/ Avistei meu bem 

chorando,/ Para São Paulo, eu não vou mais” (1956, p. 268).  

Há muitos versos que comparam as cidades, mandam recados para quem vai para 

algumas delas e caracterizam, positiva ou negativamente outras. No primeiro caso temos as 

seguintes quadras: “O rio pra baixo corre,/ Pra cima não tem carreira/ Dê lembrança a meu 

benzinho/ Na cidade de Barreiras” (SOUSA, 1956, p. 241). “Quem fôr lá pra Rio Branco,/ Dê 

lembrança a meu benzinho”. “Quem fôr lá pra Caeteté,/ Passe por onde passei:/ Se encontrar meus 

parentes,/ Dê lembrança que mandei” (SOUSA, 1956, p. 269). No segundo caso, temos outras 

estrofes: “Pirapora vale um conto,/ São Francisco, um conto e cem;/ Januária não tem preço/ Pelas 

morenas que tem”. “Januária é terra boa,/ Boa como ainda não vi:/ Tem laranja, tem banana,/ 

Manga-rosa, abacaxi” (SOUSA, 1956, p. 267). Por vezes essa poesia poderia se revestir de pedidos, 

expressar desejos, como na quadra seguinte: “Menina, quando eu morrer,/ Mande fazer minha cova/ 

Na cidade de Remanso,/ Do lado da Rua-Nova”. Em outros momentos, o texto parecia um canto de 

despedida, que poderia tanto ser usado para marcar a saída de uma cidade, numa toada de remeiros, 

quanto expressar, já distante, saudade daquela terra onde se nasceu ou por onde se andou: “Vou-me 

embora desta terra,/ Eu aqui não volto mais;/ Adeus, linda Pirapora,/ Adeus, Campinas Gerais” 

(SOUSA, 1956, p. 267–269).   

Essa poesia das cidades foi bastante valorizada pelos folcloristas por expressar uma 

poesia típica sobre o Rio. Sousa coletou versos que faziam parte do que outros folcloristas 

chamaram de “ABC do São Francisco”, no qual cada verso trata de uma cidade e lhe caracteriza de 

algum modo. “Juazeiro dá lordeza,/ Sento-Sé dá fidalguia,/ Casa-Nova dá pobreza,/ Remanso dá 

valentia” (SOUSA, 1956, p. 268). Embora os folcloristas usassem estes versos para atestar a 

autenticidade da poesia e seu “sabor” local, eles terminam por revelar que o Rio São Francisco era 

um espaço de movimento, de trânsito, de comunicação, distinto da ideia de isolamento que aqueles 

que tentavam resguardar sua autenticidade necessitavam. As variações do ABC em cada versão  20

revelam que havia grande adaptação e inventividade, fosse para conseguir um efeito laudatório, 

 Versões deste ABC do São Francisco foram registradas também por Wilson Lins (1952, p. 114-115; 1983, p. 85-86), 20

que usou um verso para título e epígrafe de um de seus romances (LINS, 1967), Osvaldo de Alencar Rocha e 
Edimário Oliveira Machado (1988, p. 44), Luis Pamplona (2002, p. 158–159). Uma análise antropológica das 
variações pode ser vista em Zanoni Neves (1998, p. 212-217). Parte dos versos foram citadas na canção “Águas do 
sertão”, composta pelos baianos Fernando Lona, Carlos Pitta e Cesar Ubaldo e gravada por Fernando Lona no LP 
Cidadão do mundo (Tapecar, 1977) e Diana Pequeno no disco Diana Pequeno (RCA Victor, 1978).
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fosse para desqualificar o lugar e produzir irritação ou riso, como nas variações relativas a Barra: 

“Barra só dá barão” (PAMPLONA, 2002, p. 159) ou “Na Barra só tem ladrão” (NEVES, 1998, p. 

214). 

Um interessante vestígio é um verso sobre Bom Jesus da Lapa, cidade que recebe 

anualmente em agosto, após as colheitas, romeiros de várias partes do país. Tratava-se de um lugar 

privilegiado para aqueles que queriam caracterizar o São Francisco como espaço de religião rústica, 

medieval. Os ex-votos, os penitentes, os mendicantes, os pagadores de promessas, os beatos, a 

música, tudo era representado como folclore, cultura popular, “sertanejo, graças a deus” 

(CARVALHO, 1937, p. 140). Os versos coletados por Sousa indicam que os visitantes de Bom 

Jesus da Lapa não iam à cidade apenas por motivos religiosos, ou como preferiam alguns 

folcloristas, supersticiosos. “Quem deseja ser feliz,/ Vá na Lapa passear;/ Se passar dois ou três 

dias,/ Nunca mais quer regressar” (1956, p. 268).  Bom Jesus da Lapa foi representada como lugar 

de festa, passeio e diversão, não apenas de crença e devoção. Nas narrativas do rio da unidade, os 

sertanejos não passeavam, muito menos em um lugar sagrado. 

As coletas folclóricas de Sousa são um tipo de vestígio problemático porque, pelo 

método de colecionador do folclorista, o contexto dos versos é abolido do texto e resta ao 

historiador, apenas uma interpretação do texto. Os versos poderiam ser usados em distintos 

contextos, mas no próprio Rio São Francisco eles gozavam de ampla flexibilidade e eram 

difundidos de forma escrita e oral criando uma poética compartilhada que era constantemente 

atualizada e enriquecida graças a processos de memorização facilitados pela rima e por músicas a 

que poderiam estar associados e às práticas de improviso amplamente usadas por cantadores, poetas 

e sambadores. Disponíveis apenas como texto escrito, ainda possibilitam perceber como o São 

Francisco era representado por aqueles que o habitavam. 

“O homem é bom pra escrevê/ e nós melhor para cantá”  
Os vestígios ficam mais interessantes à medida que o trabalho do folclorista permitia 

conhecer melhor o contexto do material coletado. Há uma notável diferença entre os compiladores 

de versos e fragmentos daquilo que queria se apresentar como cultura popular, que os 

descontextualizam e os inseriam numa coleção, arbitrariamente, sem informar sobre o mundo no 

qual eles existiam, e pesquisadores mais rigorosos no trabalho de coleta. Nesse segundo caso está o 

compositor potiguar Oswaldo de Souza que se definiu como um “coletor musical”. 

Em 1948, Souza foi contratado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

comandada pelo político e educador baiano Anísio Teixeira, para realizar um trabalho de coleta 
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folclórica musical, com gravação de áudio in loco. De acordo com seu biógrafo, Cláudio Galvão, o 

superintendente de educação musical da Secretaria de Educação e Saúde do Estado, Marshall 

Lewins, estadunidense, determinou que a pesquisa deveria se realizar nos “arredores de Salvador”, 

enquanto Oswaldo pretendia fazê-lo no “sertão, justamente a região mais rica” (GALVÃO, 1988, p. 

60-62). O secretário Anísio, talvez por ser natural de Caetité, no Alto Sertão da Bahia, município 

com comunicação com o médio São Francisco, especialmente Bom Jesus da Lapa e Paratinga, foi 

convencido por Oswaldo. A primeira tentativa de expedição, acompanhado pelo superintendente 

Lewins e por dois estadunidenses que pretendiam fazer imagens dos locais onde se realizariam as 

gravações, foi frustrada, com desperdício dos recursos e impossibilidade de uso do equipamento, o 

que resultou no afastamento de Lewins do seu cargo. Souza conseguiu mais recursos com o governo 

do estado e empreendeu uma nova viagem, agora sem equipamento de gravação. Sozinho, no sertão 

do São Francisco, em dois de agosto de 1949, Oswaldo de Souza começou a coleta.  

Oswaldo de Souza nasceu em 1904, no Rio Grande do Norte, mudou-se para o Rio de 

Janeiro onde se formou no Instituto Nacional de Música. Atuou como professor de música, 

compositor e pesquisador folclórico e teve várias de suas composições gravadas por artistas do 

rádio, vindo ele próprio a atuar como radialista posteriormente. Uma de suas fontes eram as artes 

populares (GALVÃO, 1988).  

Segundo Galvão, na romaria de Bom Jesus da Lapa Oswaldo de Souza encontrou-se em 

meio ao “mais legítimo som brasileiro”, um “paraíso de brasilidade”. A seguir, ele pegou um vapor 

até Carinhanha-BA, limite com Minas Gerais e prosseguiu no mesmo navio para Santa Maria da 

Vitória-BA, no Rio Corrente, afluente da margem esquerda do São Francisco. Dois dias depois, 

Souza contratou um barqueiro e exigiu que ele subcontratasse “os melhores cantadores de toadas 

que ele conhecesse” (GALVÃO, 1988, p. 60). Não se sabe se o barqueiro seguiu à risca a 

recomendação, mas Souza pareceu bastante satisfeito. Os remeiros  Pedro Lopes Filho, Luís Angelo 

Lopes, Raimundo da Silva e Rafael Alves da Silva  ficaram inibidos com o doutor. Mas Souza, “já 21

habituado com aquela gente simples do sertão”, nas palavras de Galvão, abriu seu estoque de 

“januária”, cachaça produzida na região que recebia alcunha da cidade mineira, e os remeiros 

começaram a cantar para que ele coletasse suas toadas. Quatro dias depois, o coletor musical estava 

em Sítio do Mato, prosseguindo, sempre num intervalo de alguns dias, para outros municípios 

baianos como Paratinga, Ibotirama, Remanso, Barra, Barreiras, Xique-Xique, Pilão Arcado, Casa 

 Foram descritos por Souza (1979b, p. 380-381) da seguinte forma: Pedro tinha 35 anos, nascido em Remanso, mulato 21

e único alfabetizado, Luís era preto, 23 anos, nascido em Sento-Sé, Raimundo, 19 anos, preto, nasceu em Remanso e 
Rafael, 23 anos, mulato. Todos moravam em Santa Maria da Vitória, no Rio Corrente.

262



Nova, Juazeiro, num périplo a bordo de vapores e canoas alugadas. De Juazeiro, após completar 90 

dias de coleta, foi de trem para Salvador, mas levou ainda 10 meses de trabalho numa casa alugada 

na praia da Barra do Gil, na Ilha de Itaparica, Bahia de Todos os Santos, onde revisou e concluiu as 

partituras das músicas coletadas, com um anexo sobre os informantes. Ele conservou o original e 

entregou uma cópia para Anísio Teixeira, que, em fim de mandato, a engavetou. De lá o manuscrito 

só saiu 30 anos depois, quando parte do material foi publicado pelo Ministério da Educação e 

Cultura e pelo Conselho Federal de Cultura (GALVÃO, 1988, p. 60-66), presidido pelo escritor 

baiano Adonias Filho entre 1977 e 1990. 

Souza fez várias classificações de seus materiais coletados: cantos de remeiros, cantos 

de farinhada, sambas, chulas de samba, chulas, reisados, cocos . Mas ele mesmo afirmou que 22

chulas poderiam fazer parte de uma roda de samba ou serem cantadas fora delas. Ele também 

registrou em cada coleta o nome completo dos informantes, na maioria das vezes seguido de idade a 

cor, pelo menos de acordo sua opinião, origem, além de local e data dos registros coletados pelo 

autor. Segundo o próprio, parte deste material de auxílio em cadernos manuscritos foi perdida. Não 

sabemos se parte dos materiais coletados, especialmente os sambas e chulas que não tinham data 

específica no calendário e poderiam ocorrer todo o ano, foram coletados numa entrevista com um 

informante ou numa festa que ocorria e da qual ele pôde participar. Mas se entende que ele viu 

algumas, pois ele mesmo descreveu a coreografia, sem disfarçar o constrangimento que sentiu com 

a lascívia das umbigadas num samba que participou em Carinhanha .  23

 A classificação das músicas coletadas em gêneros por Souza seguia tanto critérios da prática musical observada e 22

informada, quanto a classificações exteriores aos lugares e que obedeciam a critérios externos aos participantes das 
festas. Por exemplo, cantos de remeiros, cantos de pescaria e cantos de farinhada se referiam a músicas de trabalho. 
Embora usados para ritmar trabalhos coletivos, esses mesmos cantos poderiam ser usados em outros contextos, 
bastando para isso a mudança do andamento da música. Os versos poderiam vestir melodias diferentes ou serem de 
uso exclusivo, especialmente quando eram rezas especias para certas ocasiões como a alimentação de almas, a 
incelença e os cantos de ajudar a morrer. Por vezes, o calendário litúrgico e festivo definia o gênero, casos das 
músicas de reisado, congada, marujadas. A religiosidade não-cristã poderia ser critério musical para os folcloristas, 
caso da classificação do toré indígena e da música de candomblé. É provável que a grande quantidade de sambas, 
chulas de samba e chulas coletadas se deva a uma decisão do folclorista, talvez por considerar aspectos coreográficos 
como a umbigada, a roda, a música de influência africana, mas no médio São Francisco o samba poderia ter 
identificações distintas com diferentes nomes para a mesma coisa e o mesmo nome para práticas distintas, caso de 
lundu, batuque, coco, samba e chula. O improviso em desafios, rodas de samba, cantos de trabalho era chamado de 
“cantar coco” ou “tirar coco”, conforme as fontes de Souza (1979, v. 2). As definições destes conceitos de gêneros 
podem ser encontradas no Dicionário Musical Brasileiro de Mário de Andrade (1989) organizado por Oneyda 
Alvarenda e Flávia Camargo Toni.

 “Assisti a um Samba, em Carinhanha, que tinha caráter muito sensual. A embigada era uma representação quase 23

violenta do ato genésico. A excitação dos nervos provocada pela voluptuosidade da dança, chegava a um paroxismo 
cujo arremate era a embigada desenfreada” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 171). A embigada, umbigada ou imbigada foi 
definida por Mário de Andrade (1989, p. 544), num sentido próximo daquele entendido por Oswaldo de Souza, como 
uma “Coreografia presente em várias danças brasileiras, consistindo na aproximação dos parceiros que se tocam na 
altura do umbigo”. Por ser encontrada em África, descrita em Luanda, Angola, e presente no batuque e no samba, 
descrita no século XIX, há muito se estabeleceu o samba como de origem angola-conguesa (DÖRING, 2016, p. 34). 
Uma discussão mais aprofundada sobre a umbigada pode ser encontrada no estudo de Katharina Döring (2016), 
especialmente capítulos II e III.
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Souza (1979, v. 1, p. 7) queria surpreender “no seu ambiente natural o sertanejo daquela 

região”, mas havia alguns problemas. O primeiro era o tempo, ou o calendário, pois nos meses em 

que esteve no São Francisco entre agosto e novembro não foi possível ver as festas da época, a 

exemplo de reisados, bailes pastoris, marujadas e congadas que ocorriam a partir de dezembro. 

Muitas das festas aconteciam quando chovia e era difícil viajar no período das enchentes do São 

Francisco. O coletor musical viajou na vazante, mas era também época na qual muitos dos 

habitantes do São Francisco preferiam viajar, aproveitando a estiagem e o intervalo entre as safras. 

Outro problema, pelo menos para um coletor folclórico que queria encontrar a música típica, é que 

quem cantava no Rio São Francisco eram as pessoas e nem sempre elas eram nascidas lá. Muitos 

dos informantes de Souza eram da Chapada Velha, Chapada Diamantina, Recôncavo e de outros 

estados como Ceará e Pernambuco. Eram os casos de Sancho Domiciano Rodrigues, mulato de 40 

anos, alfabetizado, que morava em Sítio do Mato-BA, mas nasceu em Santo Antônio de Jesus-BA 

ou de Vitalino de Souza Canêdo, 26 anos, mulato e não-alfabetizado, ogã do candomblé de 

Juazeiro, “bom ouvido e boa memória musical” que nasceu em Mutuípe-BA, ambos municípios do 

Recôncavo baiano (SOUZA, 1979, v. 2, p. 381). Os informantes nativos poderiam aprender 

melodias e letras com os muitos sujeitos que circulavam pelo Rio em vapores, barcas, canoas e 

tropas.  

Outro problema era a dificuldade em caracterizar a música folclórica no sentido de 

popular. Muitos de seus informantes também eram de classes sociais intermediárias e dominantes: 

como o negociante Sancho Boaventura Cursino, de 56 anos, nascido em Macaúbas em 1894, mas 

que era negociante em Sítio do Mato e conhecia uma “infinidade de cantigas tradicionais” e possuía 

“ótimo ouvido e excelente memória musical” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 381); Bertoldo Pires da Costa, 

branco, 63 anos, de Remanso, negociante em Bom Jesus da Lapa; ou da professora do Grupo 

Escolar de Barra, Joana Camandaroba (SOUZA, 1979, v. 2, p. 384-385), cuja família era grande 

proprietária de fazendas e carnaubais em Barra e Xique-Xique, o que pode ter influenciado Souza a 

não descrevê-la como negra, como ela própria fazia, embora também não tenha dado nenhuma outra 

informação sobre ela. Outra professora, Angelina Queiroz, dona Dudu, ajudou Souza a se aproximar 

de “informantes populares”, além de fornecer canções, ela própria (SOUZA, 1979, v. 2, p. 

384-385). Souza inclusive diferenciou os Ranchos de capiaus, grupos pobres de reisado, dos ternos 

burgueses (SOUZA, 1979, v. 1, p. 61). Nas letras coletadas, essa divisão de classe fica evidente em 

um “reis de porta” que Souza (1979, v. 1, p. 58) ouviu em Bom Jesus da Lapa-BA: “Capiau não é 

ruim gente,/ serve bem nas precisão/ nos apêrto dos mais quente/ cum cravinote na mão”. Quem lhe 

informou foi Saturnino Luís Ferreira, de 40 anos, registrado como mulato claro, pequeno 
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comerciante em Bom Jesus da Lapa, que tocava violão, era “Boêmio” e “excelente informante”, 

“Inteligente” e com “bom ouvido e boa memória musical”  (SOUZA, 1979, v. 2, p. 378). 24

A visão folclorizante dos pesquisadores influenciava a coleta do material. A 

preocupação não era registrar a cultura musical encontrada no São Francisco, “flagrada em seu 

habitat natural”, para usar a expressão de Souza, mas em registrar o que o folclorista considerava 

como seus aspectos típicos, o que não incluía a recepção local de músicas de sucesso na rádio, por 

exemplo. Souza destacou o desinteresse geral pela manutenção das tradições. Segundo ele, os 

próprios informantes sentiam que os bailes pastoris ocorriam “sem a animação de outrora, em face 

do pouco entusiasmo do povo por esse tipo de distração como também pela dificuldade que têm os 

organizadores de arregimentar gente que queria participar do conjunto” (SOUZA, 1979, v. 1, p. 

89-90). Ocorria o mesmo em relação à Marujada: “Velhos moradores […] me disseram que as 

Marujadas de hoje já não ostentam o mesmo aparato de exibições de outrora” (SOUZA, 1979, v. 1, 

p. 66). Souza queria registrar o imemorial, o autêntico, mesmo que fossem chulas e lundus de Xisto 

Bahia, fora de moda nas capitais litorâneas, mas ainda em uso no sertão. Mas, diferente de outros 

que escreveram sobre o São Francisco, que esperavam ouvir nos bailes do sertão as “cantorias 

suggestivas, que o radio, o carnaval e as más companhias das capitaes ainda não perverteram” 

(CARVALHO, 1937, p. 135), ou que estranhavam quando ouviam “alguém trautear, com 

entonações locais, uma legítima melodia carnavalesca do Rio de Janeiro e depois falar a sério no 

‘bicho d’água’ ou no ‘minhocão’” (LACERDA, 1964, p. 101), Souza procurava nos registros de 

xótis alguma característica que permitia perceber a nacionalização do schottich  centro-européia ou 

documentava catiras ou cateretês, que não eram dançados no São Francisco, mas foram colhidas 

com os informantes (SOUZA, 1979, v. 2, p. 371–372).  

Alguns anos antes de Souza, na década de 1920, antes do rádio, segundo memória de D. 

Martins de Oliveira (1976, p. 255–256), dançava-se em Barra, o estadunidense one-step, o samba, o 

 Khatarina Döring (2016, p. 54), discutindo o samba em Salvador e no Recôncavo, destacou para a existência de uma 24

ambiguidade nas classes dominantes em relação ao samba: por um lado, antes da abolição não haveria, por parte dos 
brancos ricos, grande temor quanto às manifestações negras devido à segurança em relação ao seu status, o que se 
modificou na república, quando se pretendia civilizar os costumes, ou, para usar a feliz expressão de Alberto 
Heráclito Ferreira Filho (2003, p. 92), “desafricanizar as ruas” e disciplinar populações negras que então passaram a 
gozar de igualdade jurídica e cívica formal em relação aos brancos. Essa ambiguidade, que João José Reis (2001, 
2002) discutiu como um comportamento da elite senhorial baiana em relação aos batuques do início do século XIX 
— se deviam ser proibidos ou não, numa discussão política — pode também ser vista de um ponto de vista religioso-
moral, pois, poderia haver setores dominantes adeptos de aspectos mais conservadores e escatológicos do catolicismo 
de diáspora do interior da Bahia (COSTA E SILVA, 1982), enquanto outros seriam participantes de vários aspectos 
da música, que os folcloristas, posteriormente, transformaram em “cultura popular”. Não havia por parte dos grupos 
sociais dominantes uma única forma de compreender as festas e práticas culturais dos pobres.
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maxixe e a valsa . Isso indica algo da diversidade musical e da grande recepção dos habitantes do 25

São Francisco em relação a músicas de outros espaços, embora seja bastante difícil compreender 

quais eram as danças referidas: a valsa, possivelmente era a dança já abrasileirada com as 

modinhas. O maxixe certamente se referia às músicas que faziam sucesso na capital federal de 

compositores populares que compunham para o carnaval. Não se sabe se pode-se dizer o mesmo do 

samba, pois pode se referir ao som local — que era mais conhecido como batuque — ou às músicas 

gravadas no Rio de Janeiro que desde o final da década de 1910 era conhecida como samba. 

Possivelmente o “one-step” se refira ao jazz estadunidense, mas não é certo se ela se referia à 

Original Dixieland One-Step, gravada em 1917 conhecida como primeira música jazz lançada 

comercialmente em disco. Na memória de Oliveira não é informado se os ritmos dançados eram 

partituras executadas por grupos locais ou se eram reprodução mecânica de gravações em discos de 

vinil. 

A própria classificação usada por Souza é problemática porque inclui sambas e chulas 

ouvidos em lugares os mais distantes entre si numa mesma categoria de “samba rural baiano”. 

Estudos recentes demonstram grande variação do que tem sido chamado samba de roda da Bahia, 

diferenciando do samba enquanto gênero de músicos urbanos integrados à indústria cultural. De 

acordo com Khatarina Döring (2016, p. 69), o  

samba de roda ocorre em quase toda Bahia, com inúmeras variações estéticas quanto à 
denominação, inserção ritual, coreografia, ritmos, instrumentos e cantos que por sua vez 
estão relacionados aos aspectos geoculturais, ou seja, às dimensões ecológicas, geográficas, 
históricas, religiosas e socioeconômicas nas diferentes regiões. 

Sem material de gravação, Souza precisou confiar na memória para tomar anotações em 

texto e em pauta musical. Todo o material foi reelaborado por ele em algumas semanas de trabalho. 

O próprio coletor musical reconhecia que apenas a gravação permitiria perceber a complexidade da 

música, muito difícil de ser transcrita. A escrita musical é uma interpretação de alguns aspectos do 

acontecimento multifacetado que é a música. A notação musical tradicional europeia tem sido 

considerada insuficiente para representar a multidimensionalidade do samba e de outras músicas 

 Um poema narrativo recolhido por Souza (1979, v. 2, p. 119-120) permite perceber a associação das quadrilhas 25

francesas com civilidade e modernidade ou moda, — “Se eu não fô civilizada/ não é da conta de ninguém” — e uma 
crítica por parte do narrador: “Moça que dança quadría/ e moça de cara dura, com o demonho no coração/ e o satanás 
na cintura”. “Pensarão as dançadêra/ que as ôtra são tabaréu/ elas é que ‘stá bonita/ nêste mundo sem chapéu/ Moça 
que dança quadría/ morrendo não vai pro céu”. Segundo ainda o coletor musical a quadrilha francesa causou horror 
às famílias conservadoras porque nos passos, em francês, havia referências às mulheres como “dame”. Na linguagem 
coloquial da época, mulé-dama era sinônimo de prostituta, mas havia, de modo geral, por parte de muitos habitantes 
da região, uma condenação à dança de modo geral, o que indica distintas formas de lidar com a música e com a 
dança, bem como distintas recepções de elementos associados à civilidade.
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afro-brasileiras, cujas estruturas rítmicas e melódicas por vezes se baseiam em padrões cíclicos e 

improvisações (GRAEFF, 2015, p. 147). Oswaldo de Souza, possivelmente por sua formação, pelas 

técnicas usadas e sem o material de gravação, terminou por interpretar a música ouvida no São 

Francisco a partir de concepções estéticas centro-ocidentais que estilizavam, folclorizavam e 

estereotipavam-na em novos contextos (GRAEFF, 2015). Além disso, deve-se perceber a música 

como um acontecimento onde, a cada interpretação da mesma, ocorriam novas relações sociais e 

novos sentidos poderiam ser produzidos a partir da mesma canção (OLIVEIRA, 2010, p. 51). 

Além desse processo de estereotipação, folclorização e estilização da música, não se 

pode perder o seu contexto que é a associação entre cantar, tocar e dançar de várias dessas músicas, 

ao que alguns etnomusicologos acrescentam o comer, o beber, o preparar a festa e rituais espirituais. 

Oswaldo de Souza se esforçava por reconstituir os contextos musicais, mas o fazia segundo 

informações que lhe eram repassadas e não chegou a assistir reisados, penitentes, alimentadores das 

almas, velórios, bailes pastoris, rituais e festas de candomblé, congadas ou marujadas, mas ainda 

assim ouviu as músicas que seus informantes lhe cantaram e a descrição que delas fizeram.  

Em estudo sobre a poética do samba de roda de Xique-Xique, Nerivaldo Araújo (2016, 

p. 108) compreende o samba como uma performance na qual a dança acompanha a música e o canto 

e acrescenta sentido à poética. Segundo ele, o texto do samba é feito para dançar, deve ser curto, 

breve, alusivo e não pode ser narrativo, além de ter unidades rítmicas (ARAÚJO, 2016, p. 115). 

Döring (2016, p. 116–117), em estudo do samba de roda do Recôncavo, não considera que o samba 

seja show, coreografia ou performance, uma dança que se pode decorar os passos a serem 

executados após ensaio, mas uma relação entre pessoas com sentimentos, desejos e expressões 

faciais. Desse modo, se compreende que as fontes musicais coletadas por Souza eram um registro 

fragmentário de uma prática multidimensional. 
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A partir das coleções de música de Souza é possível perceber um complexo universo 

cultural no São Francisco, muito mais afro-brasileiro do que a narrativa do rio da unidade sugeria . 26

Embora os naturalistas e viajantes do século XIX tenham caracterizado o São Francisco como 

habitado por populações negras  e alguns escritores tenham destacado a presença de negros 27

descendentes de africanos no vale, de modo geral prevaleceu a tendência de negar essa presença no 

São Francisco e ao invés da história, optar pela ideia de que prevalecia uma população mestiça entre 

brancos e indígenas (SILVA, M. S., 2011; NEVES, 2012). Recentes pesquisas historiográficas no 

médio São Francisco tem revisado esse aspecto e ressaltado a grande participação e presença de 

descendentes de africanos na história do vale (FERREIRA, 2008; MARTINS, T. D., 2010; 

SANTANA; 2012; SANTANA, 2018; LIMA, 2017; PINHO, 2001, 2011; OLIVEIRA, 2017; 

NOGUEIRA, 2011; SILVA, G. A. N, 2018). Tanto nas categorizações dos informantes, quanto na 

música, havia uma grande presença e influência africana no São Francisco que a narrativa de rio da 

unidade pretendia apagar. Num momento em que se usava de uma memória embranquecida do Rio 

São Francisco, que ocultava o negro da história do vale, parece que a música feita por eles e 

registrada pelos pesquisadores teimava em impedir que caíssem no silêncio do apagamento. Um dos 

recursos dos narradores do rio da unidade no apagamento do negro do sertão era a comparação do 

 Há na etnomusicologia uma instigante discussão sobre os sambas baianos. Carlos Sandroni (2004) acredita que o 26

samba de roda foi interiorizado para Chapada Diamantina e sertões a partir de Salvador e do Recôncavo de onde 
partiam, para o interior, os africanos escravizados. Nina Graeff (2015, p. 147) levanta a hipótese de que o samba 
chula atualmente encontrado no Recôncavo, por suas características sertanejas e seu significado especial no 
candomblé de caboclo, poderia possuir uma origem étnica e social distinta da do samba corrido e do barravento, 
outros gêneros praticados no Recôncavo. Nina Graeff (2015, p. 146-147) também afirma a similaridade entre a 
música e a performance do samba de roda baiano com manifestações angolanas. Khatarina Döring (2016, p. 70) 
compreende que o samba chula pode ser encontrado no Recôncavo, o samba de viola, no semiárido e na caatinga, o 
samba rural, e na Chapada Diamantina, o chula-e-batuque, com grande variabilidade melódica, poética, rítmica e de 
timbre. A forma como as culturas afro-brasileiras se manifestam seria distinta, pois havia traços de estruturas de 
música banto com mais ou menos combinação com influências indígenas e ibéricas, mais presentes no interior do 
estado, especialmente na forma do cancioneiro ibérico medieval que lhe tornava as letras mais longas e complexas 
(DÖRING, 2016, p. 102-103). Essa presença de estruturas poéticas de origem ibérica no samba de roda de Xique-
Xique foram estudadas por Nerivaldo Araújo (2016). Leonellea Pereira (2020, p. 73) comenta sobre a “ancestralidade 
africana” nas cantigas e nos sambas de roda de Passagem, no município de Barra-BA. Cássio Nobre (2021) afirma 
que as características do samba de roda do Recôncavo possuem padrões rítmicos assimétricos com 15 ou 16 pulsos, 
característicos da música dos povos de língua banto. De modo geral, é possível, seguindo o etnomusicólogo Gerhard 
Kubik (2013, p. ii), encontrar “retentions" e “survivals" das culturas musicais africanas na diáspora negra na 
América. Para um estudo de dois violeiros do samba na Chapada Diamantina e uma crítica à centralidade dos estudos 
sobre samba com base no Recôncavo baiano e numa invisibilização do samba do sertão ver Charles Exdell (2017). 

 O ouvidor português João Carlos Leitão, que conheceu a Comarca do São Francisco — que abrangia toda o atual 27

território do estado da Bahia na margem esquerda do São Francisco — no período das guerras de independência 
escreveu que ela era “quasi toda povoada de Indios, Mulatos, e Negros” (LEITÃO, 1825, p. 12). Spix e Martius 
descreveram os sertanejos do interior da Bahia e Minas Gerais como mulatos de quarta ou quinta geração e outros 
mestiços de índios com negros e europeus com índios (SPIX; MARTIUS, 1981, p. 76). O viajante James Wells, que 
passou pelo Rio São Francisco em 1875, escreveu que em Barra “Entre os passantes, as peles negras, morenas e 
pardas predominam; os brancos são principalmente os comerciantes do rio, os fazendeiros, os donos de loja e os 
funcionários públicos locais e suas famílias” (WELLS, 1995, p. 50). Outros viajantes destacam que a população, de 
modo geral, é mestiça, com grande presença de mulatos, negros e que havia poucos brancos lá vivendo. No século 
XX, todavia, os mestiços e negros são propositalmente embranquecidos e acaboclados, de modo a ressaltar uma 
identidade mameluca ao sertanejo do São Francisco.
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mesmo, especialmente o Rio São Francisco, com a zona da mata nordestina, em geral, e com o 

Recôncavo baiano, em particular, representados como espaços “realmente” africanizados. Por 

contraste, o efeito esperado era embranquecer e desafricanizar o sertanejo da hinterlândia, o qual se 

desejava que fosse mamelucuo, mestiço entre o português e indígena . 28

Souza, em suas classificações do material coletado, criou uma grande categoria de 

“samba rural baiano”, dividida em samba, chula de samba e chula , sendo que nos sambas, “as 29

melodias são curtas” e as “chula de samba” seriam “melodias que têm desenvolvimento melódico 

mais amplo e que são dançadas na roda de samba, embora tenham vida cancionável independente”. 

Segundo ele, “não existe diferença coreográfica entre as duas” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 171) . 30

Souza coletou 105 documentos musicais entre sambas, chulas de samba e chulas de um total de 339 

que os dois volumes contém, quase um terço. É provável que a música executada no reisado 

também tivesse proximidade com o samba. Pelo menos foi isso que pesquisas etnográficas no 

Médio São Francisco (OLIVEIRA, 2010; SOUZA, 2015) e etnomusicologicas na Chapada 

Diamantina encontraram (EXDELL, 2017), ocorrendo o mesmo com a marujada e com a congada 

no Recôncavo (DÖRING, 2016). 

 Foi a estratégia retórica de Geraldo Rocha: “O vatapá e a famosa cozinha africana que deu renome aos cordons bleus 28

da Bahia, são inteiramente desconhecidos nos sertões do São Francisco ou do Nordeste. O azeite de dendê, 
condimento quasi obrigatório do litoral bahiano, não existe na bacia do grande rio. O linguajar do sertanejo differe 
muito do usado no reconcavo e na capital. O primeiro é rico em palavras indigenas. O segundo é mais abundante em 
termos africanos, revelando a influencia da vasta escravatura importada do continente negro pelos opulentos 
senhores de engenho, que podiam comprar braços, obtendo moeda ou especiarias para trocas na Africa, como o 
assucar exportado para attender ás necessidades mundiaes” (ROCHA, 1940a, p. 20-21). Sobre isso ver Marinélia 
Sousa Silva (2011). 

 Para Mário de Andrade (1989) e possivelmente para Oswaldo de Souza, a chula, embora fosse usada para designar 29

uma “Dança Portuguesa”, era usada no Brasil para designar “apenas uma cantiga” que poderia estar associada a 
diferentes gêneros musicais como o lundu ou o samba. É provável que para Souza, com base nos seus entrevistados, 
designasse como chula ou chula de samba as canções com letras maiores. Alguns pesquisadores acreditam que elas 
seriam produto do encontro entre a poesia oral ibérica e a música angolana. No Recôncavo baiano a chula é o canto e 
o samba chula pode designar um gênero específico do samba, distinto do barravento e do samba corrido, geralmente 
com improviso poético. No São Francisco o improviso era conhecido como cantar côco. Sobre a chula no Recôncavo 
ver estudo de Katharina Döring (2016), especialmente os capítulos III e IV.  Ver também Nina Graeff (2015), Cássio 
Nobre (2021) e Carlos Sandroni (2004).

 Na extensa discussão sobre a etimologia do samba, sugere-se que no sertão baiano a música era conhecida como côco 30

e o acontecimento seria o samba (WADDEY, 2004, p. 105). Desse modo, na Chapada Diamantina, nas folias de reis, 
ocasião de festejos religiosos, a música seria o samba (EXDELL, 2017). Na Ilha do Massangano, descendentes de 
remeiros que praticam o samba diferenciaram as toadas, que os remeiros cantavam na subida do rio, quando 
empurravam a barca com varas, dos batuques da descida do rio, com um andamento dobrado, “a toada duas vezes”, 
quando eles usavam os remos e o trabalho era menos pesado. Uma vez na Ilha após as viagens, os remeiros cantavam 
os batuques. Na toada e no batuque as letras são as mesmas, mas muda o ritmo (OLIVEIRA, 2010, p. 53), ou 
andamento. Na comunidade quilombola Barreiro Grande, em Sítio do Mato-BA, segundo estudo de Shirley Pimentel 
Souza, tanto dona Sisaltina quanto dona Ana diferenciam chula e batuque ou samba: “o ritmo da chula é mais lento”, 
enquanto o “samba tem um ritmo mais agitado” (SOUZA, 2015, p. 75–76). Os quilombolas dessa comunidade 
consideram que herdaram de índios e africanos as tradições do samba de roda, do batuque, da chula, assim como 
outras (SOUZA, 2015, p. 73). Também se encontram no médio São Francisco termos como pisadinha ou miudinho 
(ARAÚJO, 2016), batucada, batuque e samba da umbigada.
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Também é possível perceber que a produção cultural não estava categorizada de forma 

estanque pelos próprios sujeitos. Os mesmos versos, memorizados facilmente graças aos recursos 

mnemônicos , da escrita das rimas e do ritmo, poderiam ser usados nos diversos contextos: casa de 31

farinha, no trabalho de remeiros, no mutirão, no reisado, no batuque, na roda de samba de umbigada 

ou na conversa cotidiana. Havia, claro, algumas músicas específicas com funções rituais, casos de 

músicas de candomblé, incelenças,  São Gonçalo, benditos e rezas específicas, além dos textos de 

congadas, marujadas, reisados e bailes pastoris. Os mesmos festeiros, sambistas, músicos e 

cantadores poderiam se fazer presentes tanto em contextos de festas religiosas em lapinhas, na 

frente de templos quanto em sambas realizados em casa, fazendas, bares, para não falar nos cantos 

de trabalho que serviam para ritmar atividades específicas da desmancha da farinha, da remada nas 

barcas, nas pescarias em lagoas ou apenas para distração ou alívio do trabalho pesado. A música 

estava em toda parte no Rio São Francisco. E o Rio São Francisco estava na música. 

Procurar memórias em registros musicais não pode ser feito sem considerar algumas 

dificuldades. Primeiro, a música, em geral, é pública. Da música participam os intérpretes, cantores 

e instrumentistas, os que compõem, improvisando, compondo/memorizando ou escrevendo, bem 

como os ouvintes que podem participar ou não com palmas, reprovações, estímulos, gritos e 

intervenções, para não falar nos dançarinos, que dialogam com os músicos. Mas ao mesmo tempo, 

poucas coisas podem envolver tanto a memória quanto execução musical que depende de textos, 

ritmos, fórmulas, toques e melodias memorizados a partir dos quais se improvisava. Os recursos 

mnemônicos da música não eram radicalmente distintos dos utilizados em improvisos poéticos e em 

narrativas (DARNTON, 2011; SAUTCHUK, 2012). A música era uma produção social, transmitida 

oralmente e envolvia vários participantes da manifestação que podem se lembrar, e na ocasião, 

memorizar cantos, melodias e dança . Trata-se de uma memória muito distinta daquela que se 32

encontra em um livro ou texto escrito em outro suporte. Enquanto o texto escrito cose e costura 

episódios em uma grande narrativa configurando um sentido geral para acontecimentos isolados e 

selecionados de acordo com uma ordem cronológica, nas lembranças que podem ser captadas numa 

 Um dos remeiros entrevistado por Oswaldo de Souza em 1949 era alfabetizado e os descendentes de remeiros da Ilha 31

de Massangano, em Petrolina-PE, afirmam que os “mais velhos”, remeiros, trouxeram o samba do “rio de cima” e de 
lá traziam “cantigas de velador, forrós das véias, batucadas dos carnavais” e “uns caderninhos com as músicas” que 
poucos liam, mas a maioria aprendia cantando (OLIVEIRA, 2010, p. 48).

 Nina Graeff (2015) define música tradicional como baseada em lealdade às fontes e aos princípios, embora não às 32

formas e circunstâncias, transmissão oral das regras, técnicas e repertórios, se vincula a um contexto cultural, a um 
cenário no qual eles têm função, ocupa uma posição específica; porta valores e virtudes que lhes dão sentido e 
eficácia dentro do contexto; está inseridos a uma rede de práticas e crenças, rituais, de onde vem sua essência e razão 
de ser. A partir dessa definição, feita para o samba de roda do Recôncavo baiano por uma etnomusicóloga, é possível 
pensar a música do São Francisco registrada por Oswaldo de Souza como uma manifestação cultural complexa e 
multifacetada que dependia de uma memória coletiva e de um contexto social. 
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música temos apenas fragmentos, indícios. O aspecto poético da parte textual da música deixa 

amplas margens de interpretação para o ouvinte, ou leitor de sua transcrição, e depende de um 

contexto cultural desaparecido. No texto escrito, o autor tem maior poder para definir o sentido. Na 

música, os mesmos textos poéticos e musicais poderiam ser recontextualizados, ganhar novos 

sentidos ou permanecer, para ouvintes e cantores, opacos, enigmáticos, mas agradáveis aos ouvidos 

e facilmente memoráveis. Não só as memórias são históricas, como também o são as formas e os 

sentidos de lembrar. Uma música pode ganhar sentido como acontecimento a cada ato de 

interpretação. 

É pouco provável que os habitantes do São Francisco fossem às festas e rezas para falar 

de seu passado em seu canto. Mas como não podiam fugir dele, ele aparecia como indício. Nas 

músicas coletadas por Souza havia referências ao Rio navegado. Em algumas é possível visualizar 

nos versos o movimento da barca se aproximando de figuras distantes das margens. É o caso da 

toada de remeiro “Barca grande vai no pano,/ figura de jacaré;/ agora qu’eu ‘stô sabendo/ as moça 

do córgo quem é” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 14). Segundo Souza, o “córgo" ou córrego é como 

chamavam os afluentes do São Francisco, no caso em questão, o Rio Corrente, tributário da margem 

esquerda. Os versos “agora qu’eu ‘stô sabendo/ as moça do córgo quem é” sugerem um 

reconhecimento, um reencontro, atestando o grande movimento de vai e vem de pessoas pelo São 

Francisco. 

As toadas dos remeiros estão cheias de referências visuais às águas, aos portos e à vida 

fluvial, caso da toada “Pisei na tábua da barca/ ô iaiá/ vi o ronco do vapô/ si não fôr na barca nova/ 

iaiá/ na velha também não vô” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 30–31).  As barcas eram as embarcações 

movidas a remo e vara, enquanto o vapor eram os navios das companhias públicas e privadas de 

navegação. Por vezes, as referências são enigmáticas, oníricas, talvez com referências religiosas ao 

Paraíso, caso da toada “Vô descendo rio abaixo/ que Deus criô para mim/ as águas viraram leite/ e 

esta barca em jardim” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 19). Outras vezes, parece que o Rio era invocado 

para produzir um efeito humorístico, caso da seguinte toada: “Solo: Vosmicê, siá Rosalina,/ Coro: 

chorô, Rosalina chorô/ Solo: veja as coisa como é/ Coro: chorô, Rosalina chorô/ Solo: no rio de São 

Francisco/ Coro: chorô, Rosalina chorô/ Solo: só tem peixe e jacaré” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 39). 

Em outros, talvez para dar um recado, elas faziam referências a locais de perigo da rota de 

navegação, como na toada: “Solo: Seu piloto do navio/ Coro: pilão roncá/ Solo: agulha de mariá/ 

Coro: pilão roncá/ Solo: eu não vô na barrafunda/ Coro: pilão roncá/ Solo: com medo do tremedá” 

(SOUZA, 1979, v. 2, p. 238). Também nota-se que o coro, cumprindo a função de canto coletivo 

responsorial, além de envolver mais participantes no processo de cantar, marcar o andamento da 
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música, possui a função de permitir um intervalo para o solista improvisar ou rememorar os versos. 

A estrutura do canto também permite incluir em músicas quaisquer quadras que tenham uma 

métrica minimamente ajustável. 

Havia muitas referências às cidades ribeirinhas. As coletas de Souza indicavam, de 

modo geral, simpatia por algumas cidades, rememoradas como destino ou como local de belas 

mulheres. Numa toada os remeiros cantaram:“Juazeiro/ é banhada em ouro/ vale um tesouro, ouro 

de prata e metá” (SOUZA, 1979, v. 1, p. 46). Na outra, também faziam referência à última grande 

cidade do trecho baixo do rio navegável antes das cachoeiras: “Solo: Vamos lá meu bom piloto,/ 

Coro: eu quero vadiá!/ Solo: as águas mesmo me ensina,/ Coro: eu quero vadiá!/ Solo: chegando no 

Juazeiro/ Coro: eu quero vadiá!/ Solo: trevessá pra Petrolina” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 21-22). Ao 

contrário das poesias sarcásticas do ABC do São Francisco citadas acima, nas toadas havia 

principalmente elogios às cidades: “Sento-Sé vale um conto/ O Remanso um conto e cem/ Juazêro 

vale tudo/ pelas morena que tem” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 27). Se os remeiros ouvidos por Souza 

não gostavam de cantar toadas com críticas e humor em relação às cidades ribeirinhas, como os de 

outras barcas faziam, como foi visto acima, se um certo decoro era imposto pelo barqueiro-patrão 

ou se os remeiros selecionaram o repertório a ser cantado para o doutor e guardaram versos usados 

para ofender, nunca se saberá. 

Outras letras faziam referência ao regime das águas, como nesta na qual a cheia e a 

vazante servem para comparação com sentimentos humanos: “Solo: O rio quando enche e vaza,/ 

deixa a coroa descoberta,/ vai um amor, fica outro,/ nunca vi coisa tão certa” (SOUZA, 1979, v. 2, 

p. 25). O Rio, como a vida, é movimento, transformação . No Rio, como na vida, o passado é 33

irreversível. A coroa de areia do Rio “descoberta”, que pode remeter a vazio, deserto, mas quando 

os dois versos seguintes tratam do caráter passageiro do amor, ele pode transmitir solidão, 

desamparo, fragilidade. 

Um samba coletado por Souza em Sítio do Mato com o “sambista exímio” Lázaro 

Antônio de Oliveira, preto de 21 anos (SOUZA, 1979, v. 2, p. 381) que faz referência a um 

importante peixe do São Francisco, é um excelente exemplo para perceber como as letras não só 

eram feitas para dançar como poderiam ganhar muitos sentidos em um contexto de festa. Trata-se 

do seguinte samba: “Rodô, rodô, piranha,/ tornô a rodá, piranha;/ bota as mãos na cabeça, piranha!/ 

bota as mão nas cadeira, piranha!/ dá um geitinho no corpo, piranha - ê!/ embigadas nas outras, 

piranha!” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 186). A dançarina que entrava na roda não apenas dançava como 

 Sobre as possibilidades de interpretação poética do uso dos vários tipos de água ver Gaston Bachelard (1942).33
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adaptava sua coreografia ao imperativo do canto. Nerivaldo Araújo, que registrou um samba 

parecido em sua pesquisa com o grupo É na pisada de Xique-Xique, comentou a dança da mulher 

na roda como “jogo de sedução”, pois a piranha “sempre foi considerada como um animal voraz, 

astuto, sagaz, que envolve e devora sua presa”. Ele interpretou que na dança, quando “relacionada a 

essa espécie de peixe, a mulher passa a assumir suas qualidades, sendo considerada como perigosa, 

aquela que desvirtua o homem, que o seduz” (ARAÚJO, 2016, p. 179). É possível também que para 

além da sensualização, essa música fosse uma oportunidade de mostrar maestria com o corpo na 

pisadinha . 34

A música, além de fazer parte do trabalho, como nas toadas e batuques dos remeiros, 

usados para ritmar o uso das varas e dos remos, poderia ser usada em farinhadas e pescarias . Um 35

canto de pescaria coletado por Souza indica que nos cantos de trabalho não apenas se fazia 

referências ao mesmo como se poderia mandar recados: “Coro: Abre a roda, paqueteiro,/ olha o 

peixe na lagoa;/ quem tem rêde mata peixe,/ quem não tem rema canoa//Solo: Pescadô qu’está 

pescando/ pesca na pedra do meio/ me pega aquela menina/ vistidinha de vermêio” (SOUZA, 1979, 

v. 2, p. 45). Este exemplo é bastante ilustrativo para perceber a mudança do sentido da letra quando 

cantada, pois a presença ou não de uma “menina vestida de vermêio” pode dar lugar a lembranças, 

imaginação, ou sedução, ciúmes, aproximações, rejeições e conflitos.  

O trabalho poderia ser tema das letras, como na toada seguinte: “Solo: vô acuiê meus 

ligume,/ Coro: sereia,/ Solo: c’a lagarta já comeu/ ô sereiá” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 26–27).  A 

relação entre trabalho e samba também foi objeto de uma letra nas coletas de Souza: “Ô vida 

danada/ é a vida do sambadô/ de dia ‘stá no trabalho/ de noite 'stá no tambô” (SOUZA, 1979, v. 2, 

p. 207). Esta letra poderia ser usada tanto para questionar uma estereotipação do samba como 

prática de quem não trabalhava, como poderia ser usada num tom irônico. 

A percepção da caatinga como espaço diferente da barranca apareceu em um samba: 

“Catingueiro, vai t’imbora/ que a caatinga já chuveu/ a mandioca deu farinha/ tatu-pena já comeu” 

(SOUZA, 1979, v. 2, p. 214). Sabe-se que muitos habitantes das caatingas iam em busca de trabalho 

 O texto possui poucas variações: “Dançou, dançou, piranha/ Tornou dançar, piranha/ Com a mão na cabeça, piranha/ 34

Com a mão na cintura, piranha/ Dá um jeitinho no corpo, piranha/ E uma umbigada na outra, piranha” (ARAÚJO, 
2016, p. 179). Uma outra música informado pela professora Alzira Camandaroba de Queiroz, professora de Pilão 
Arcado, mas que era de Xique-Xique e Barra, para o coletor potiguar (SOUZA, 1979, v. 2, p. 386) também foi 
registrada por Nerivaldo Araújo. Trata-se da música: “Lê-lê-lê, juàzero,/ pra que tu botou juá?/ Pra cair em tua 
cabeça/ pr’acabá de te matá” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 215). A outra versão é “Lê lê, juazeiro, oiá, oiá/ Lê lê juazeiro/ 
Pra que tu bota juá/ Pra cair na minha cabeça/ Pra acabar de me matar/ Lê lê, juazeiro, oiá, oiá” (ARAUJO, 2016, p. 
240). A pisadinha em Xique-Xique (ARAÚJO, 2016) é semelhante ao miudinho no samba do Recôncavo (GRAEFF, 
2015).

 Há uma referência ao trabalho artesanal no samba: “vô mandá tirá cipó/ pra fazê balaio mió” (SOUZA, 1979, v. 2, p. 35

213).
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nas cidades e fazendas da beira do São Francisco em estiagens (MARTINS, D. D., 2010) e o samba 

acima não só indica sua presença e a percepção de que eles eram diferentes, como sugere, com um 

recado, que eles já devem voltar e se ocupar de suas roças. Essas músicas revelam um São 

Francisco como espaço banal, vivido, de tempo lento, do qual se guardavam recordações de 

viagens, epidemias , do trabalho, de sociabilidades complexas, amores e acontecimentos da 36

memória coletiva .  37

Os vestígios folclóricos permitem perceber, de modo geral, que havia uma grande 

heterogeneidade na forma como os habitantes do espaço rememoravam o Rio São Francisco. A 

análise do “Baile pastoril de Barra” permitiu perceber que em cada município se percebia de forma 

distinta o Rio São Francisco, à luz da história local. Mas isso não significa que essa cultura 

municipal não era conflituosa. Ela expressava uma percepção do Rio São Francisco como espaço 

banal no qual se vivia, um lugar de uma história local, relacionada à cidade. Mas também ele é 

vestígio de uma hegemonia, na medida em que a identidade narrativa de Barra se caracterizaria por 

seus “filhos ilustres”, sua “nobreza” e seu “pacifismo”, e não por seus escravizados e livres pobres, 

conflitos, desigualdades e racismo. O tempo lento do espaço banal do São Francisco não pode ser 

lido como idílico e comunitário, ele também é desigualdade, dominação, resistência e conflito. Mas 

essas narrativas produzidas pelos habitantes que tinham o Rio São Francisco como uma importante 

referência eram distintas, em termos de horizontes e interesses, de contexto político e cultural, das 

narrativas dos planificadores do rio da unidade. 

A narrativa do rio da unidade era estranha, nesse momento, a partir dos vestígios 

investigados, à memória do espaço habitado. O Rio São Francisco era um lugar memorável  para 38

 É o caso da toada de remeiros que fazia referência a uma epidemia que assolou Barra: “Tomara que esta peste já se 36

acabe/ As mulé-dama da Barra/ Estão tôdas passando mal/ As barcas passam por fora/ só incostô ‘Humaitá’” 
(SOUZA, 1979, v. 2, p. 40). 

 Em pesquisa sobre a poética do samba de Xique-Xique, Araújo (2016, p. 129) identificou na poesia do samba de roda 37

que o Rio São Francisco era representado como lugar de encontros secretos, de sensualidade, onde havia fuga da 
moral vigente. Havia referências a peixes, como a piranha, revelando a proximidade dos sambadores com o São 
Francisco (ARAÚJO, 2016, p. 160, 181). A espacialidade da memória desses textos é extremamente complexa e 
ampla, revelando grande circulação de pessoas e das composições. Um exemplo é o Romance do Boi Bargadinho 
que foi coletado duas vezes por Oswaldo de Souza (1979, v. 2, p. 59-61), uma com Hermelino Pereira Antão em 
Carinhanha, sem maiores informações, e outra em Paratinga (SOUZA, 1979, . v. 2, p. 84-85) com Miguel Arcanjo 
Mendes, grafado como mulato de 34 anos, lavrador e não-alfabetizado que nasceu em Macaúbas (SOUZA, 1979, v. 
2, p. 382). Coletei uma variação deste romance em Uibaí-BA em 2003, conhecida por ABC do Boi Bargadinho. Em 
dissertação de mestrado (MARTINS, 2012, p. 145–146) foi reproduzida a versão de João Luís Ferreira dos Santos, 
segundo o qual a autoria seria de Firmino Serra Grande. O pesquisador Liandro Antiques gentilmente corrigiu e 
indicou que o poema era de autoria de Vitório de Araújo Teixeira, professor de Lagedinho, na Chapada Velha, e 
poeta. Os sobrinhos de Vitório informaram a Liandro que o poeta compôs o poema em 1910, quando ocorreu a 
história narrada no romance/ABC e identificaram os vaqueiros e o fazendeiro referidos no texto, todos moradores nas 
proximidades. 

 Paul Ricouer afirmou que os lugares habitados são por excelência memoráveis. O fato de serem habitados os torna 38

lugares de memórias que remetem a acontecimentos e traumas, a memórias individuais e coletivas. Eles servem para 
relembrar episódios (RICOEUR, 2003, p. 51-52).
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seus habitantes não por sua suposta função na unidade nacional, mas por ser o espaço que 

possibilitava a própria vida, o movimento, e que remetia a lembranças, mas também a 

acontecimentos que deveriam ser esquecidos. Na medida em que remetia ao espaço banal, habitado, 

a memória do Rio São Francisco feita por quem lá habitava era mais heterogênea, mais pessoal, 

mais íntima e percebia nele diferenças, captava nuances que a narrativa do rio da unidade teimava 

em apagar. O Rio complexo, mutável e movente dos seus habitantes incomodaria a memória do rio 

da unidade que os intelectuais necessitavam idealizar para justificar seu projeto de meio técnico-

científico. A esses intelectuais era necessária uma memória que tornasse o futuro de terra da 

promissão e as ações públicas exigidas no presente para criar esse futuro algo não só natural como 

necessário. Não convinha aos intelectuais do rio da unidade um Rio habitado, cheio de vida, cultura, 

pluralidade de sentidos, interesses e horizontes conflitantes. Era preciso um rio idealizado para 

convencer a opinião pública de que o projeto do meio técnico-científico era a única opção possível. 

Para isso, os narradores do rio da unidade menosprezaram toda a diferença de percepções dos 

habitantes do vale. O pensamento único de aproveitamento econômico e transformação capitalista 

do espaço banal dos habitantes do Rio São Francisco precisava de uma memória única. 

Não se trata, todavia, de uma oposição simples, entre uma memória dos ribeirinhos, por 

um lado, e de uma memória dos tecnocratas, por outro. Tratava-se de contextos políticos distintos. A 

memória necessária para conflitos municipais ou estaduais, relacionadas a questões político-

administrativas era distinta da narrativa urdida para tratar de questões sobre eletricidade, irrigação e 

colonização que ocorriam no âmbito do Estado nacional, do mesmo modo que os conflitos locais 

por propriedades, terra e água mobilizavam outros tipos de memórias e narrativas referentes a uso, 

posse e propriedade do solo. E nos municípios do Rio São Francisco, as memórias coletivas sobre 

esse espaço eram distintas daquelas que se tornaram oficiais na configuração e justificativa do 

Plano de Aproveitamento Econômico para o Vale do São Francisco e que terminaram por colocar 

as casas, cidades, fazendas, vilas e outros espaços memoráveis dos habitantes do Rio de alguns 

trechos, debaixo de milhões de metros cúbicos de água. As memórias, expectativas, interesses e 

valores da maioria dos habitantes do São Francisco não foram levadas em conta pelos homens, 

quase sempre brancos, que decidiam seus destinos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Na mata, nos rios, nos marimbus, em cada palmo de terra, tentou reconhecer e recorda cada árvore. 
Sua memória se tornou um mapa das trilhas e dos caminhos que conformava seu lugar. Precisava 

conhecer cada declive, cada cova aberta e fechada, cada movimento da terra, de partida e chegada, 
cada animal de casa ou da mata. Saía de manhã, se perdia na exploração de todos os cantos que 

alcançava. Voltava suja, exausta, com a roupa cada vez mais puída. Ninguém perguntava por onde 
havia andado, não adiantava, sabiam que não iria responder” 

Itamar Vieira Junior, Torto arado 

O que se procurou demonstrar até aqui é que nos anos 1930 e 1940 o Rio São Francisco 

deixou de ser apenas um objeto de estudo das ciências da natureza e se tornou um objeto histórico, 

passou de um espaço que representava um futuro auspicioso de progresso e se tornou um lugar cujo 

passado constituía uma parte fundamental da identidade nacional. Dois movimentos importantes 

ocorreram para essa transformação: primeiro, na historiografia, a qual passou a receber críticas por 

ser considerada uma crônica de fatos políticos administrativos e a sofrer influências e pressões para 

assimilar inovações das ciências sociais, da geografia e da economia, passando a se preocupar mais 

com leis gerais, determinismos vários e com ocupação territorial, desenvolvimento econômico e 

novas definições de identidade nacional. Segundo, houve uma transformação global a nível técnico, 

econômico e político que reverberou em uma série de fatores que fizeram com que se olhasse para o 

Rio São Francisco como um espaço importante. O período nacionalista após a crise de 1929, as 

crescentes preocupações com soberania e segurança nacional motivadas por invasões e ocupações 

de países até então soberanos como Polônia, Etiópia e China, demanda por eletricidade, necessidade 

de industrialização da agricultura e de maior integração do mercado interno, além de incorporação 

civil dos habitantes do interior, todas essas demandas fizeram parte do que se chamou de a 

“descoberta do São Francisco” ou de “questão hidráulica”. À medida em que o Rio São Francisco, 

visto ora como fronteira civilizada do Brasil frente ao seu território deserto no planalto central, ora 

como recurso não aproveitado que poderia resolver o problema do mercado interno criando 

demanda a partir de populações de colonos que produziriam e consumiriam mercadorias ao mesmo 

tempo em que solucionaria o problema das populações flageladas pelas secas, se tornava objeto de 

discussão, era preciso conhecê-lo. E isso passava por narrá-lo, produzir-lhe uma memória. Todavia, 

a memória era pensada para ele através das lentes do projeto de desenvolvimento econômico, 

levando pouco em consideração as dimensões não-econômicas da vida no vale e menos ainda os 

aspectos que hoje chamaríamos de democráticos, ou seja, a consulta aos interesses, expectativas e 

planos dos habitantes do espaço do São Francisco. 
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Procurou-se demonstrar que os intelectuais não descobriram o Rio São Francisco na 

república ou no império, assim como não descobriram o território. Antes deles, seus habitantes já 

tinham demandas — como a província do São Francisco — e participavam de redes capitalistas de 

comércio. As comunicações já usavam de técnica do período, como navios a vapor, telégrafos, 

locomotivas, automóveis e aeroplanos, e havia no vale indústrias e pequenas hidrelétricas. Os 

engenheiros eram contratados pelo Estado em parceria com a iniciativa privada que já possuía 

negócios, interesses ou expectativas para abrirem estradas de rodagem, realizarem planos ou obras 

ferroviárias e fluviais, telégrafos e estudos de potencial hidrológico e mineralógico. Vários desses 

intelectuais estudados aqui estavam envolvidos nesses projetos de cunho econômico e político, 

ainda que a economia por vezes fosse especulativa ou fictícia, no sentido de mercados futuros, e a 

política fosse tanto a eleitoral, pelos partidos, quanto o controle estratégico do território pelo 

Estado. Engenheiros como Teodoro Sampaio, Luis Flores de Morais Rêgo, Agenor Miranda ou 

Geraldo Rocha eram remunerados pelo Estado e pelo capital privado para pensarem o território, 

sendo que alguns deles, como o caso do último, tinham interesses privados diretamente envolvidos 

no aproveitamento econômico do Rio São Francisco. Ele ecoava certamente interesses de grupos 

proprietários da região em verem a atualização técnica das redes produtivas e comerciais do Rio 

São Francisco, mas se este grupo era poderoso do ponto de vista político, não representava 

numericamente a maior parte da população do vale, nem era homogêneo entre si. 

À medida em que avançaram as discussões sobre o aproveitamento econômico do Rio 

São Francisco, as fontes pesquisadas permitem perceber que se aprofundavam e complexificavam 

os entendimentos sobre o seu passado em diálogo com as mudanças recentes na historiografia que 

rejeitavam as crônicas político-administrativas e optavam por narrar a formação do território, da 

economia, da sociedade ou rede urbana e da cultura, vista como folclore. Mas à medida em que se 

usava o passado do Rio São Francisco para justificar visões ou projetos de futuro, geralmente 

imaginando naquele espaço a implantação de um meio técnico-científico, mais o passado do Rio se 

diversificava, se fragmentava. Tal qual o estudo de Christopher Hill sobre a bíblia inglesa e as 

revoluções do século XVII que afirmou que “Quanto mais se discutira a Bíblia, menor parecia ser o 

consenso obtido” (HILL, 2003, p. 390). Parafraseando o historiador britânico (HILL, 2003, p. 264), 

quanto mais se usava o passado do Rio São Francisco para justificar crenças, práticas, ações, 

posições e projetos, mais se fragmentava sua memória. Daí que a opção da Comissão do Vale do 

São Francisco por uma entre as várias interpretações do passado do Rio, representou um regime 

memorial na medida em que era uma versão do passado usada para justificar uma ação pública de 

grande alcance no interior do país, cuja maior realização foi a barragem de Três Marias, mas isso 
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não representou uma memória amplamente compartilhada no espaço do São Francisco. A memória 

oficial era frágil demais para ser um memória compartilhada pelos habitantes do Rio. 

Como foi visto, alguns elementos consensuais e vagos eram compartilhados pelos 

escritores que se referiram ao Rio São Francisco como um todo, mas pareciam ausentes nas 

representações do Rio pelos seus habitantes, pelo menos a partir das coletas folclóricas realizadas, 

na qual estava ausente a associação entre o São Francisco e a identidade ou unidade nacional. Se foi 

na era Vargas que o conceito rio da unidade se generalizou, desde o século XIX se percebia o Rio 

como elemento de unificação do Estado, caso de Saint-Hilaire, concepção mantida por João 

Capistrano de Abreu e Sérgio Buarque de Holanda, que enxergavam a rede fluvial de caminhos 

entre várias bacias o fator de unificação ou pelo menos de meios de comunicação interna. Diferente 

deles, João Ribeiro, mas principalmente Euclides da Cunha, Noraldino Lima, Vicente Licínio 

Cardoso, Orlando Carvalho, Medeiros Neto, Carlos Lacerda e Geraldo Rocha, destacaram o Rio 

São Francisco como um elemento central na história e identidade do Brasil, destacando-o de vários 

sertões, embora possuindo diferentes interpretações sobre o que era unidade, nação ou de seu 

passado. 

Foi nos anos 1930 que se consolidou o epíteto formulado para ele na década anterior por 

Vicente Licínio Cardoso, o “rio da unidade”, que segundo seu autor se se inspirava na leitura de Os 

Sertões de Euclides da Cunha, que compreendia existir no vale o “cerne da nacionalidade”. Mas as 

conferências de Cardoso, escritas em meados dos anos 1920, quando tiveram pouca repercussão, e 

publicadas após sua morte trágica numa coletânea por uma editora de prestígio, ainda assim não 

convenceram alguns daqueles que escreveram sobre o assunto, caso de Rego, Lima Sobrinho e 

Miranda. A mudança do epíteto, acrescentado o nacional no rio da unidade, operação de Orlando 

Carvalho que remetia a Noraldino Lima, certamente contribuiu para a disseminação de seu uso, mas 

provavelmente foi sua veiculação na imprensa controlada pelo Estado Novo que contribuiu para sua 

difusão e adoção. Do mesmo modo optou-se por vinculá-la a um falecido professor da Politécnica 

da capital federal ao invés de considerar seu autor um jornalista mineiro da imprensa oficial 

estadual. O Rio São Francisco era prioridade do ministro da agricultura, Apolônio Sales, 

pernambucano, o qual tinha em Petrolândia-PE, nas proximidades da cachoeira de Paulo Afonso, o 

projeto de um núcleo de colonização da Marcha para Oeste. No apagar das luzes do Estado Novo, 

foi criada a CHESF. As brochuras publicadas pelo Ministério da Agricultura no período da ditadura 

não só usavam o epíteto “rio da unidade nacional”, ao comentar sobre os projetos de meio técnico-

científico, como colecionavam passagens nos jornais governistas que usavam o epíteto em textos de 

apoio às ações da ditadura. Assim, após anos de propaganda na imprensa, o termo “rio da unidade 
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nacional” se associou de modo tão automático ao São Francisco, que parecia natural usá-lo. Mas 

como visto a princípio, isso estava restrito a grupos políticos e intelectuais, como os deputados de 

vários partidos e lugares. Mesmo quem com ele não concordava, não poderia deixar de se referir ao 

termo, caso do historiador paulista Sérgio Buarque de Holanda. 

Quanto mais o São Francisco se tornava objeto de discussão sobre aproveitamento 

econômico, mais ele demandava uma memória coletiva capaz de identificá-lo, defini-lo, caracterizá-

lo, algo essencial para governá-lo. A ideia de rio da unidade nacional foi criada para justificar a 

prioridade de uma região sobre outras em ser atendida por uma política pública de aproveitamento 

econômico e planificação. Ela servia a interesses e expectativas de sujeitos e grupos que 

compartilhavam um projeto de meio técnico-científico para o Rio São Francisco. Mas havia pouco 

acordo sobre o que significava rio da unidade nacional e a CVSF passou a combiná-lo com outro 

epíteto, rio da integração, usado como sinônimo, mas entendendo mais o que o Rio São Francisco 

poderia ser do que o que ele efetivamente era. Quando a CVSF surgiu, o “rio sem história” de 

Cardoso já possuía várias narrativas. Mesmo assim, a CVSF demandou uma enorme quantidade de 

novos estudos geográficos, topográficos, econômicos, hidrológicos e sociológicos. 

A narrativa mais eficaz em definir uma memória do Rio São Francisco associada com a 

identidade nacional, com o Nordeste e com a batalha dos Guararapes, bem como colocando sua 

exploração econômica como um elemento essencial para a segurança nacional e a unidade política 

do Brasil foi a de Geraldo Rocha. Rocha atrelou o aproveitamento econômico do Rio São Francisco 

com a soberania do país, uma obsessão do Estado Novo, quando era plausível, pois nos anos 

anteriores à publicação do livro países soberanos como Etiópia, Polônia e China foram invadidos 

por potências imperialistas e se temia que o Brasil tivesse o mesmo destino. Também havia o temor 

de movimentos internos por autonomia, como o episódio de violência da chamada revolução 

constitucionalista de São Paulo em 1932. 

Rocha também foi bem sucedido porque, ao contrário de Lacerda ou Medeiros Neto, 

compreendia o São Francisco para além da realidade nacional, ao mesmo tempo em que, se não 

forneceu uma monografia histórica sobre o tema, como fizeram os dois acima e Rêgo ou Cavalcanti 

Proença e Orlando Carvalho, o narrou sob a perspectiva íntima, a partir de memórias pessoais. Era 

ao mesmo tempo um analista de geopolítica internacional e um sertanejo contador de histórias de 

sua gente. 

Rocha situou o problema do Rio São Francisco em um plano internacional e o 

comparou a rios mais ou menos semelhantes, desde o Níger ao Tennessee, o Papaloapan, o Nilo, o 

Columbia, o Reno e o Indo. Como engenheiro, essa exibição de conhecimento sobre bacias, obras 
279



hidráulicas e planejamento econômico criava dois efeitos. Primeiro, persuadia o leitor que a 

proposta de meio técnico-científico do autor estava baseada em sólida informação atualizada de 

outros vales do mundo. Segundo, criava uma sensação de anacronia, pois, comparando aos demais 

rios “civilizados”, o São Francisco e o Brasil estavam atrasados. Era o “único rio do mundo” que 

não fora aproveitado racionalmente. Isso tornava a planificação justificável sob o prisma de que o 

Brasil precisava urgentemente pertencer ao rol dos países civilizados se não quisesse pertencer ao 

catálogo das colônias. 

Por outro lado, para além de engenheiro, como Euclides, Cardoso ou Rêgo, Rocha se 

via como sertanejo, nascido nas margens do grande rio. Seu texto intercalava dados de represas e 

volumes de canais com anedotas, memórias e histórias que “apenas” um sertanejo seria capaz de 

contar. Mais do que ter visto o sertão, o que atestava veracidade ao argumento, Rocha tinha vivido 

ele. Conhecia os vaqueiros, os remeiros, com eles se identificava e em nome deles pretendia falar. 

Exaltando o sertanejo, símbolo da sub-raça brasileira, Rocha possuía um conhecimento que os 

bancos escolares da Politécnica não proporcionavam, apesar de não viver no sertão há décadas, 

apenas o visitando. 

Mas se o discurso de Rocha foi eficaz em termos do convencimento, possivelmente isso 

se deve menos às anedotas sobre a justiça de São Romão e as citações de estatísticas e mais à 

coerência de seu projeto de meio técnico-científico com os interesses tanto do Estado, interessado 

na integração do mercado interno, quanto dos ruralistas da Sociedade Nacional de Agricultura. 

Latifundiário ele também, Rocha propunha que o Estado construísse grandes obras que direta ou 

indiretamente beneficiariam os grandes proprietários de terras, ainda que as valorizassem para 

venda ou lhes indenizassem. O projeto do livro de Rocha era uma alternativa à demanda de reforma 

agrária e era coerente tanto com interesses urbano-industriais, quanto com o de pecuaristas e 

latifundiários do São Francisco. 

Todavia, é preciso problematizar o livro de Rocha como matriz fundadora da CVSF. 

Como foi visto, mesmo elogiado, citado e recomendado como livro de história, o livro O Rio de São 

Francisco não foi capaz de convencer a equipe técnica da CSVF de que seu plano de eclusas e a 

barragem de Boqueirão eram exequíveis. A CVSF recomendou o livro de Rocha como obra 

histórica e necessária para compreensão do problema do aproveitamento econômico do Rio São 

Francisco. Mas como projeto de engenharia ela nasceu ultrapassada. Pelo menos foi essa a 

justificativa de Lucas Lopes, engenheiro indicado pelo PSD mineiro para direção de obras da CVSF 

que considerou a barragem de Três Marias, entregue à CEMIG, era mais conveniente do que a 

barragem de Boqueirão proposta por Geraldo Rocha. 
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Houve dificuldade em se considerar que havia nos anos 1950 uma memória hegemônica 

ou regime memorial sobre o tema do Rio São Francisco. O fato de o livro de Geraldo Rocha ter sido 

escolhido como o principal texto sobre o Rio São Francisco e de os epítetos rio da integração ou rio 

da unidade nacional terem se generalizado entre setores intelectuais não significava que as 

memórias contidas no livro e oficializadas em documentos da CVSF fossem hegemônicas como 

memória pública. 

Daí a resistência desta tese em considerar que a narrativa do rio da unidade nacional 

tenha configurado um regime memorial ou uma memória hegemônica a respeito do Rio São 

Francisco. A análise dos livros que abordaram a história do Rio São Francisco publicados entre os 

anos 1930 e 1950 demonstra que o debate sobre o aproveitamento econômico do vale, embora 

tivesse alguns consensos gerais, como de que era urgente transformar o espaço do São Francisco em 

um meio técnico-científico e integrá-lo à civilização técnica, ao mesmo tempo em que considerava 

esse espaço como autêntico, rústico, nacional, também possuíam grandes divergências.  

Para começar, nem todos compartilhavam com o significado de rio unidade de Vicente 

Licínio Cardoso. Alguns consideravam que a unidade seria nacional, no sentido étnico-racial ou 

cultural, não no sentido político do engenheiro fluminense. Outros compreendiam que a unidade 

teria sido econômica, outros que o Rio poderia exercer esse papel se devidamente transformado, 

mas não o fazia nesse período. E havia quem se opusessem à ideia da unidade em si. Após 1945, os 

sentidos sobre o que seria a unidade conferida ao Rio se multiplicavam, uns vendo a política, outros 

a econômica, outros a cultural. Também se notou uma grande diferença entre os autores que 

escreveram o São Francisco sob uma ótica nordestina, ou pernambucano-sergipana-alagoana, que 

privilegiava o recorte baixo do curso do vale, compreendiam que ele conectava o sertão e o litoral, 

enquanto outros, geralmente numa ótica do Rio a partir de seu trecho mineiro-baiano ou médio, 

entendiam que a unidade era entre o sul e o norte. Quem olhasse pelo trecho médio a partir da 

margem direita o via como um rio que corria no semiárido. Outros que o enxergassem pelos 

afluentes da margem esquerda, vindos do planalto central viam grandes possibilidades agrícolas em 

terras consideradas desertas dos gerais. As interpretações sobre o que significava rio da unidade 

eram múltiplas e estavam em disputa. Sobre ela discursavam filhos de grandes proprietários de terra 

como Luis Viana Filho e Teodulo Lins de Albuquerque, mas também comunistas, a exemplo de 

Carlos Marighella e Gregório Bezerra. Para esses quatro, o rio da unidade nacional significavam 

coisas muito distintas e faziam interpretações muito díspares sobre o que era sua história. 

Obviamente no momento em que uma autarquia federal de planejamento econômico 

regional como era a CVSF emitia em seus documentos um discurso sobre o passado, há um caso de 
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oficialização da memória. A versão desta memória escolhida foi apenas uma das várias possíveis. 

Todavia, nos anos 1950 no Brasil, pouco se fez em termos de memória ou história pública em torno 

do São Francisco. Uma memória oficial existia, mas não havia nem programas educativos e 

culturais, nem ações públicas robustas de difusão dessa memória. O passado do Rio São Francisco 

era usado no âmbito de uma esfera pública para convencer sobre determinados problemas e 

justificar projetos específicos. Não havia grande preocupação nem em convencer os habitantes da 

bacia, nem em conhecer o que pensavam sobre os projetos de meio técnico-científico. Eles eram 

objeto do planejamento, interpretados pelos engenheiros e intelectuais como recursos humanos, não 

eram vistos como sujeitos. 

A tentativa de perceber se os habitantes do Rio São Francisco compartilhavam da 

memória do rio da unidade encontrou uma dificuldade nas fontes indiretas, coletas folclóricas. 

Nelas se percebe que o Rio São Francisco foi objeto de muitas representações em bailes pastoris, 

quadras poéticas, toadas de remeiros e chulas de samba ou batuque. Nota-se uma percepção distinta 

do Rio São Francisco por aqueles que o habitavam. Eles compreendiam o Rio São Francisco de 

forma distinta, um espaço de múltiplos lugares, onde existiam muitas experiências, um lugar de 

encontros, despedidas, recados, festas, trabalho, viagem, trânsito. Ele conformava identidades 

territoriais e distinguia os catingueiros dos ribeirinhos, assim como era capaz de unir em suas 

diferenças tanto municípios quanto estados, pois o Rio São Francisco poderia ser compreendido 

como lugar de origem comum, independente do estado ou do município. Mas nos vestígios 

examinados, embora houvesse razoável quantidade de referências ao Rio, ele não era compreendido 

como local de unidade nacional ou política do estado, nem como espaço que carecia de 

planejamento para integrar o Brasil. Pareciam duas formas radicalmente distintas de compreender o 

Rio São Francisco, as de quem o habitava e as de quem o enxergava como recurso econômico, o 

que incluía os próprios habitantes, vistos como força de trabalho. 

Para Milton Santos (2017), as empresas e o Estado, ao transformarem ciência em 

técnica o fazem com pretensões de criar um espaço racional ideal, mas suas ações se chocam com 

ações locais — basicamente a paisagem, os objetos e os habitantes que conformam o espaço. A 

planificação prevista por engenheiros e intelectuais que sonham com o espaço como tábula rasa 

onde podem inscrever suas concepções entra em contradição com as rugosidades de um espaço 

habitado, saturado de memória e significado. É um jogo de desterritorialização e reterritorialização 

pelas ações de ambos. Desse modo, ao abordar o São Francisco dos planificadores, entende-se que o 

Rio era uma representação necessária pelas ações de ambos. O que os engenheiros queriam era 

transformar o espaço e para isso construíam três representações do tempo: um passado de origem e 
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manutenção da unidade brasileira vinculada ao Rio São Francisco, um futuro no qual esse espaço 

seria um meio técnico-científico e um presente no qual se fazia necessário uma ação pública de 

aproveitamento econômico. A memória ajudava a enquadrar o problema do aproveitamento 

econômico e a projetar o futuro. Ao desconsiderar as ações locais e a ordem local de objetos e 

sujeitos, os planejadores ignoraram outras memórias e espaços ali vividos. O espaço habitado dos 

são-franciscanos era cotidiano, marcado por diferenças técnicas, por conflitos de toda ordem, por 

lutas de classes que envolviam racialização, dominação e atualização de hegemonia. Em certo 

sentido, o rio da unidade nacional do projeto de meio técnico-científico projetava em suas narrativas 

de rio da unidade um apagamento da memória do espaço banal dos homens e mulheres e lá 

habitavam. 

Os habitantes do Rio São Francisco tinham suas próprias memórias, nas quais se 

expressavam e justificavam posições em determinados conflitos e em outras formas de se pensar o 

espaço. O Rio São Francisco dos seus habitantes não era um espaço folclórico, marcado pelo mito 

ou pelo sagrado. Antes era um espaço banal, no qual se vivia, transitava, trabalhava, amava, sentia 

saudades e no qual se ia se voltava, espaço memorável como são os espaços habitados. Os 

engenheiros e intelectuais parecem ter mobilizado mais mitos e elementos religiosos, como as ideias 

judaico-cristãs de êxodo, deserto, terra da promissão, profecia e salvação do que os habitantes do 

vale, geralmente vistos pela visão folclorizante como supersticiosos, pouco racionais. A memória 

dos habitantes do Rio São Francisco era a memória do trabalho, da vida e dos afetos, pois tratava-se 

do local onde se vivia. Daí que parece que a memória oficial, que era da CVSF, e hegemônica, pois 

justificava ações públicas de grande envergadura e com vasto impacto na vida do vale, não logrou, 

na época se tornar uma memória compartilhada pelos moradores do vale. Talvez menos por 

limitações técnicas, como a restrição dos meios de comunicação ou a inexistência de uma rede de 

escolas, e mais por que os habitantes do Rio São Francisco não eram vistos pelo Estado brasileiro 

como merecedores de interlocução. Suas elites, como os deputados Novaes e Albuquerque, Rui 

Santos ou Luis Viana, seus representantes intelectuais como Geraldo Rocha já faziam parte do 

consenso em torno da implantação do meio técnico-científico no espaço do São Francisco. Eles 

pareciam bastar. A república democrática de 1945 não parecia se preocupar muito em levar em 

conta o que pensavam as pessoas que seriam afetadas diretamente por suas ações públicas. A 

história posterior e a resistência e recusa das populações locais em relação aos grandes projetos 

quando eles saíram do papel e se tornaram realidade é exemplar em demonstrar como o rio da 

unidade nacional representava pouco na sociedade brasileira. É desse período que surgiu um novo 

epíteto para o Rio, o Velho Chico, cujos registros escritos começam se difundir nos anos 1970. O 
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diferente significado de Velho Chico em relação ao rio da unidade nacional ou rio da integração, no 

entanto, é outra história. 
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