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Resumo: O presente artigo tem por objetivo abordar experiências de migrantes, na perspectiva de  compreender as razões 
que levam esses sujeitos sociais a se mudarem de seus lugares de origem à procura de melhores condições de vida, bem 
como a concepção das resignificações do ‘novo’ espaço por essas pessoas, discutindo também alguns aspectos que 
envolvem o uso da fonte oral na reconstrução dessa memória e, na construção do conhecimento histórico, abordando 
aspectos tanto históricos quanto teórico-metodológicos que marcaram o debate nos últimos anos sobre sua viabilidade como 
fonte histórica. 
 

Palavras-chave: História Oral – PEC/SR – Migração. 
 
Abstract: This article aims to address experiences of migrants, in order to understand the reasons why these social subjects 
to move from their places of origin in search of better living conditions and the design of the re-signification ' New 'space 
for these people, also discussing some aspects that involve the use of oral source in the reconstruction of memory and the 
construction of historical knowledge by addressing issues both historical and theoretical and methodological debate that 
marked the past few years about its viability as a source history. 
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As reflexões aqui apresentadas são parte do trabalho de pesquisa que desenvolvo no Mestrado 

em História Regional e Local na Universidade do Estado da Bahia, intitulado Memória e história: 

experiências de migrantes em Serra do Ramalho-Ba (1970-1989).  

Na reconstituição dessa memória, faço uso primordialmente da fonte oral, como via de acesso 

às experiências desses migrantes, resultantes de sua convivência com diversos grupos em sociedade, 

além da investigação da literatura pertencente aos Arquivos da CPT - Comissão da Pastoral da Terra e 

do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e também acervos fotográficos da 

Secretaria de Educação do município referentes ao período correspondente. Esses diversos tipos de 

documentos são ricos por articularem experiências significativas e por elucidarem as relações entre os 

diversos grupos, bem como as estratégias individuais e coletivas. 

O uso da fonte oral se fez viável também mediante a própria problemática, já que não se têm 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/ 
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muitos documentos escritos que poderiam responder adequadamente ao recorte temporal e aos 

objetivos pretendidos com a presente pesquisa. Diferentemente de outras fontes históricas, o trabalho 

com a fonte oral permite um diálogo constante entre entrevistador/entrevistado, o que requer o 

desenvolvimento de métodos que garantam apreender dos processos de visão e de consciência os 

elementos que possam ser incorporados na escrita da história, já que não estamos fazendo somente um 

relato de memórias e sim uma análise dentro do propósito de nosso estudo. Yara Aun Khoury chama 

atenção para a questão de termos consciência da historicidade de nossas produções, partindo de uma 

compreensão de história como processo de disputas de forças sociais que envolvem valores, 

sentimentos e interesses, nos alerta para que analisemos as narrativas orais atentos aos processos de 

visão, de interpretação e de mudança: 

 

Como historiadores comprometidos com a realidade social, trabalhamos 
momentos, processos e lugares da experiência social, procurando compreendê-
los em sua singularidade, explorando-os de maneira relacionada na dinâmica 
social mais ampla. (...) portanto, precisamos criar uma consciência sobre a 
historicidade do que produzimos, consciência que é formada na nossa vida diária 
e na prática profissional. (...) Temos estado atentos a processos de visão 
expressos de modo direto, indireto ou metafórico; a estados de ânimo, explícitos 
ou encobertos, em problemáticas específicas, com vistas a identificar diferenças 
e tendências nas relações entre os sujeitos sociais (2000, p.116,126).  

 
 Esses cuidados são essenciais, pois somos também os construtores da fonte oral. Devemos 

nos lembrar sempre de que não estamos à procura da “verdade”, mas de evidências que nos auxiliem na 

explicação de um determinado fato histórico. Bem sabemos que não existe neutralidade no ofício de 

historiador; para chegarmos àquilo que Jacques Le Goff (2003) chama de “objetividade histórica” são 

necessárias revisões, verificações incessantes, visando uma acumulação de “verdades parciais” que 

mais se aproximam da realidade analisada. 

Sendo assim, é preciso evitar a emissão de julgamentos em nossas pesquisas, essa não é a 

nossa tarefa, pois estamos lidando com a memória de grupos, e com as histórias de vida dessas pessoas. 

Ao trabalhar com história oral, é importante percebermos as narrativas em suas singularidades, nunca 

numa homogeneização dessas experiências, como se elas partilhassem das mesmas visões sobre 

determinado período; embora se forje no social o ato de lembrar, de recordar, é sempre uma atividade 

particular do indivíduo. 

Retomando um pouco, penso ser pertinente tecer algumas considerações acerca do surgimento 
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e uso da história oral. Até o início do século XIX, a história existia como “relato” dos fatos 

acontecidos, ainda não possuía um campo de atuação definido, com teorias e métodos de investigação 

bem sedimentados. Mas é ainda no século XIX, com a Europa no auge de seu desenvolvimento 

econômico e político, decorrentes de sua expansão colonialista, que o conceito de ciência será então 

utilizado pelos intelectuais da época para justificação da suposta “superioridade” dessa nação sobre as 

demais e de suas ações pelo mundo. O surgimento do positivismo neste contexto, bem como a 

formulação do materialismo histórico, impulsionou a ascensão da história à posição de ciência. 

Sob a influência da filosofia e dos métodos positivistas, a história se afirmava como uma 

ciência que tinha como finalidade reconstruir o passado em sua totalidade, a partir dos grandes feitos e 

dos grandes acontecimentos que marcaram a existência do homem. O que se buscava era construir um 

conhecimento baseado na tão pretendida “neutralidade científica”, quer dizer, a omissão do autor de 

seus julgamentos e opiniões na análise do fato histórico, sem a qual não se podia chegar a um 

conhecimento verdadeiro. 

A história positivista, ou história política, teve sua hegemonia abalada somente no final do 

século XIX, com uma série de transformações nas relações sociais e no pensamento filosófico e 

científico que colocaram em questão os fundamentos dessa historiografia, criando condições teóricas 

que levariam a uma mudança de conceitos no campo da história. O movimento dos Annales será 

decisivo nesse contexto. Esse movimento, que nasce na França, começou a se constituir no final do 

século XX, com os historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch, com repercussão em diversos lugares. 

Com o propósito de promover uma renovação teórico-epistemológica no campo da história, as 

reformulações metodológicas apresentadas por esses teóricos iam de encontro à história política e 

oficial dos positivistas, em detrimento do surgimento de outras áreas, como a história econômica, a 

história social e a história cultural como campos possíveis também para a construção do conhecimento 

histórico. 

Em consonância com esse contexto de transformações em que as ciências humanas se 

encontravam, fez-se necessário repensar alguns conceitos, como o de método, objeto e documento, 

primordiais para o trabalho do pesquisador, estes teriam que dar conta de outras realidades sociais que 

se mostravam igualmente importantes e passíveis de estudo. As contribuições dos Annales em relação 

aos novos problemas e novos objetos ampliaram o campo da história, abarcando, assim, outros espaços 

de atuação para o historiador, outras fontes ricas em vestígios do passado, como as narrativas orais, as 

imagens, o imaginário, enfim, fontes que até então não se utilizavam como “porta” de acesso a esse 
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passado por acreditar que só o documento escrito era capaz de fazê-lo. A mudança da perspectiva 

documental anunciada pelos Annales rejeitava a ideia de uma narrativa dos grandes feitos e dos grandes 

acontecimentos. O que se buscava era decifrar as especificidades de outras épocas históricas, onde tudo 

o que tivesse vestígio do passado fosse fonte para a história. 

  Refletindo acerca desse momento, sobre a atuação dos Annales em defesa de uma nova 

concepção de história que se voltava para o estudo das estruturas, das relações que sustentam os 

mecanismos sociais, e a consequente inserção da fonte oral para a pesquisa em história, Marieta de 

Moraes Ferreira entende que: 

 

Ao valorizar o estudo das estruturas, dos processos de longa duração, a nova 
história atribuiu às fontes seriais e técnicas de quantificação uma importância 
fundamental. Em contrapartida, ao desvalorizar a análise do papel do indivíduo, 
das conjunturas, dos aspectos culturais e políticos, também desqualificou o uso 
dos relatos pessoais, das histórias de vida, das autobiografias. Condenava-se a 
sua subjetividade, levantavam-se dúvidas sobre as visões distorcidas que 
apresentavam, enfatizava-se a dificuldade de se obter relatos fidedignos. (...) 
(2002, p. 319).  

 
Essa questão sobre a subjetividade e intencionalidade presentes na fonte oral sempre suscitou 

um amplo debate entre historiadores, desde o estabelecimento da história oral como prática e também 

movimento a partir da década de 1960. Para alguns autores, as críticas dos historiadores tradicionais se 

pautavam principalmente sobre a relação entre a história e a memória, tendo a memória como uma 

fonte não-confiável, “porque era distorcida pela deterioração física e pela nostalgia da velhice, por 

preconceitos do entrevistador e do entrevistado e pela influência de versões coletivas e retrospectivas 

do passado” (FRISCH, HAMILTON  & THOMSON, 1996, p. 66). Complementando essa discussão, 

Marieta de Moraes Ferreira  afirma que, na visão desses críticos, a história oral não seria capaz de obter 

um discurso puro, mas que este traria “deformações ideológicas”, ou seja, “critica-se a noção de que a 

história oral seria uma outra história, uma história alternativa, mais comprometida com a militância 

política do que com o rigor dos métodos acadêmicos” (2002, p. 329). Isso se fez devido à própria 

trajetória da história oral, que desde o seu surgimento esteve ligada às lutas pelos direitos civis, 

travadas pelas minorias de negros, imigrantes e mulheres, atuando como instrumento de construção de 

identidade e transformação social, proposta que não foi bem acolhida pela comunidade de historiadores 

e que relegou a história oral, durante muito tempo, aos profissionais amadores. Marieta de Moraes 
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Ferreira ressalta, ainda, a importância das críticas sofridas pela história oral para a sua afirmação, já 

que os que a praticavam se esforçavam em responder a essas críticas: 

 

As constantes críticas dos historiadores tradicionais à história oral estimulam 
aqueles que a praticam a promover uma permanente reflexão e avaliação de seus 
procedimentos de pesquisa. Esse esforço de resposta às críticas recebidas tem 
resultado num saldo positivo que não deve ser minimizado. Sem deixar de 
reconhecer as dificuldades da história oral, pode-se detectar no método um 
potencial de pesquisa extremamente rico que não deve nos impedir de tirar 
proveito devido de seu uso (2002, p. 326-327).  

 
Essa recusa que negligenciava o uso da memória na construção da narrativa histórica se 

acentuou, sobretudo, na concepção moderna de história, assentada fortemente sobre a ideia de fato. 

Sandra Jatahy Pesavento, discutindo sobre as “fronteiras da ficção” a partir das estratégias de narração 

adotadas por Heródoto e Tucídides na Antiguidade, considera que essa concepção já nasce com a 

Escola Histórica Alemã, em fins do século XVIII e início do XIX, que buscava dignificar o trabalho do 

historiador através de um método crítico capaz de revelar a “verdade” do fato histórico (2000, p. 35). 

Os elementos que fundamentavam a “crítica histórica” eram a precaução com a autenticidade do 

documento, a preocupação com a integridade, a sua correção através da comparação com outras fontes 

para constatar se a versão do documento era realmente confiável. Quando se vai trabalhar com esse 

método crítico, levando em conta todos esses princípios, ocorre de imediato um desprestígio da ideia de 

tradição e de memória, particularmente se essas estiverem associadas à oralidade. 

As alterações no pensamento científico que têm marcado o campo da história iniciada com os 

Annales resultaram ainda num novo entendimento do conceito de realidade e de ciência histórica, o que 

demonstrava que a ideia da existência de uma verdade única para os fenômenos sociais, assim como a 

correspondência direta entre conhecimento e “verdade” estavam sendo repensadas, assim como a 

própria postura do pesquisador perante a sociedade. Este passou a ter como tarefa a compreensão e 

interpretação dos processos sociais, já que o universo de sua ação não é constituído somente por coisas 

materializadas, mas por relações sociais significativas porque assentadas nos valores, nas crenças, nos 

rituais, nos mitos e simbolismos. 

Nesse contexto, também se abriram novos espaços para o estudo do presente, do político, da 

cultura, passando-se a valorizar o papel do indivíduo no processo social, resultando num estímulo para 

o uso da fonte oral como instrumento que possibilitava uma melhor compreensão da construção das 
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estratégias de ação e das representações de grupos ou indivíduos nas diferentes sociedades. Daí em 

diante, multiplicaram-se as abordagens e enfoques para a pesquisa em história.  

Dessa forma, a narrativa oral começou a ser entendida como linguagem e também como uma 

prática social, que se forja na experiência vivida. Embora o ato de relembrar seja pessoal, a narrativa só 

se faz na experiência social. Alessandro Portelli, também considerando a memória como processo e não 

um depósito de dados, afirma que: 

 

(...) a memória é social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada ou 
verbalizada pelas pessoas. A memória é um processo individual, que ocorre em 
um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e 
compartilhados. (...) Assim, a história oral tende a representar a realidade não 
tanto como um tabuleiro em que todos os quadrados são iguais, mas como um 
mosaico ou colcha de retalhos, em que os pedaços são diferentes, porém, 
formam um todo coerente depois de reunidos  –  a menos que as diferenças entre 
eles sejam tão irreconciliáveis que talvez cheguem a rasgar todo o tecido. Em 
última análise, essa também é uma representação muito mais realista da 
sociedade, conforme a experimentamos (1997, p. 16-17).  

 
Assim, as distorções da memória, a intencionalidade de quem depõe sobre algo não 

constituem mais um problema, constituem, sim, um recurso a mais para o trabalho do historiador, agora 

a atenção deve voltar-se também para os “silêncios”, o “não-dito”, como elementos constitutivos da 

realidade a ser investigada. Se tomarmos esse pressuposto para uma reflexão atualizada do método da 

história oral, devemos considerar que um de seus principais alicerces é a narrativa. Um entrevistado 

não pode falar de algo sem que seja narrado, transmitido a alguém, e para contar, ele transforma aquilo 

que foi vivenciado em linguagem, selecionando os acontecimentos de acordo com um sentido, com o 

que lhe é mais significativo ou que ficou gravado na memória.  

Nessa perspectiva, o projeto que desenvolvo sobre migração em Serra do Ramalho tem me 

revelado muitas nuances no trabalho com a fonte oral. Dentre os meus entrevistados, até o momento  

são nove, escolhi trechos do depoimento do Sr. Miguel Féliz da Silva2, de 70 anos, para inserir neste 

artigo, por ele ser um dos primeiros colonos a morar na Agrovila 13, chegando em 1979 de Santana de 

Mangueira na Paraíba. Penso ser igualmente importante falar um pouco mais sobre meu objeto  de  

pesquisa. Serra do Ramalho tem sua origem num projeto de colonização. O PEC/SR – Projeto Especial 

de Colonização Serra do Ramalho foi criado pelo Incra em 13 de maio de 1975, com o objetivo de 

                                                 
2 Em entrevista realizada pela autora em 12 de outubro de 2009, na Agrovila 13, Serra do Ramalho-BA. 
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reassentar  cerca de 1.400 famílias vindas das cidades de Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado e 

Remanso, em decorrência da construção da barragem de Sobradinho em 19703.  Essa população foi 

vítima de um deslocamento forçado, ou dirigido.  

Na pesquisa que realizou acerca dessa população, Um caso de deslocamento compulsório: o 

projeto de colonização de Serra do Ramalho-Bahia, Ely Souza Estrela denomina esse fenômeno 

migratório ocorrido com essas famílias de camponeses atingidas pela Represa em Sobradinho como um 

deslocamento compulsório, pois não resultou de uma decisão deles em deixar suas moradias, e aponta 

algumas características de classificação que os distinguem:  

 
Assim, o deslocamento compulsório deve ser classificado em função de suas 
causas: decorrentes de conflitos militares ou de perseguições étnico-religiosas e 
decorrentes de projetos de infra-estrutura. As vítimas desses deslocamentos são 
denominadas também em função da motivação: o termo refugiados refere-se aos 
perseguidos por problemas étnico-religiosos ou por conflitos político-militares e 
deslocados, desterrados ou ainda desabrigados para os que perderam seu local 
de moradia e de reprodução social em função dos grandes projetos, que 
resultaram na construção de obras de infra-estrutura. (2004, p. 28).  

 

 

Usando da publicidade, a CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, empresa 

responsável pela construção da represa, buscou criar um clima de aceitação e otimismo, mesmo sem 

esclarecer os reais objetivos relacionados à construção da barragem e o plano de transferência da 

referida população que vivia em torno da área para a área do projeto, então apresentado pelo Incra 

como solução viável ao problema. 

Aos poucos, as promessas se mostraram incompatíveis com a realidade encontrada no ‘lugar 

de destino’, o que provocou descontentamentos e revoltas nos deslocados, levando muitos a desistir e 

vender ou trocar os seus lotes para irem embora da região. Diante disso, o Incra modificou sua política, 

começou a “doar” os lotes às famílias de sem-terras de diversas regiões do Nordeste e Centro-Sul do 

país que, de alguma forma, souberam da existência do PEC e da situação de indecisão na qual esse 

projeto se encontrava. Usei a palavra doar entre aspas porque, na verdade, os lotes foram passados para 

os colonos para que fossem pagos em parcelas até que se obtivesse o título definitivo da posse da terra. 

Quando perguntado se deveria ou não pagar pelo lote “doado”, o Sr. Miguel relata que:  

                                                 
3 A Represa de Sobradinho constitui-se num lago artificial, formado no Rio São Francisco, com área de 4.500 quilômetros 
quadrados e capacidade para 37,5 bilhões de metros cúbicos de água.  
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Paga, a gente paga, após uns três, quatro ano mais, mais ou menos vei uma, 
como uma taxa pra gente pagar né, a gente ficou pagano naquela época, a gente 
pagava parcelado né.(...) Porque a gente antes de cinco ano, eu, uns três anos 
mais ou menos, eu recebi o título provisório, em cada agrovila foi premiado três 
pessoas, eu mesmo fui um. Eu recebi um título provisório e após os dois anos eu 
recebi, a gente, todos nóis recebemo os título definitivo e agora ali você pode 
registrar o título como de fato o meu é registrado, você é dono, pode escriturar 
então, como já tem muitas escrituras e, e permanece seno o dono porque a gente 
já tem, é registrado em cartório público4.  

 
A partir de 1976, outras famílias provenientes de outras regiões do país, movidas pelos mais 

variados interesses, também chegaram a Serra do Ramalho, que acabou se tornando um ‘caldeirão’ de 

povos com culturas diversificadas. Uns vieram pelas notícias que lhes davam em relação ao projeto, 

alguém que visitava a área e sabia da proposta de “apoio” do Incra aos reassentados; é o caso do Sr. 

Miguel e seus companheiros, que vieram porque souberam, por meio de um parente mato-grossense, 

que já estava assentado no projeto e foi visitá-los, contando que era um bom lugar. Inicialmente, eles 

vieram só conhecer e decidiram ficar, fizeram as inscrições junto ao Incra e depois foram buscar as 

famílias.  

O grupo de paraibanos que chegaram a Serra do Ramalho no período foi significativo. 

Segundo o Sr. Miguel, somente para a Agrovila 13 foram: “Doze família, tudo família mesmo, de 

primo a irmão e, depois foi que vieram chegano os outros. Chegou aí um ponto, daí a gente fez como 

diz um orçamento, um balanço aí, só da família, só paraibano, deu trezentos e poucas pessoas aqui”. 

Nessa entrevista fui surpreendida pelo orgulho com que o Sr. Miguel fala de sua vida camponesa: 

“Toda vida trabaiei na agricultura. Nasci, como diz a história, e me criei nesse ramo. [risos] É meio 

fraco, mas...”. E também pelo seu potencial como homem politizado, em argumentar que os problemas 

e as dificuldades do Projeto resultaram da falta de assistência dos governos em olhar o lado dos 

trabalhadores, porque, para ele, a terra é fértil, o que precisa é de projetos de irrigação, de uma política 

que agregue o pequeno produtor. Talvez isso resulte de seu envolvimento na comunidade, nas 

atividades da Igreja ou nas reuniões de bairro. 

Esses migrantes enfrentaram muitas dificuldades, o projeto ainda estava em seu 

desenvolvimento, faltava água tratada, estradas limpas, comércios, de forma que os alimentos tinham 

que ser comprados em Bom Jesus da Lapa, uma cidade próxima, ou na Agrovila 10, o deslocamento era 
                                                 
4 Entrevista realizada em 12 de outubro de 2009. Local: Agrovila 13, Serra do Ramalho-BA. 
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feito, muitas vezes, a pé ou a cavalo. O Sr. Miguel também relata sobre todos esses agravantes, 

inclusive sobre as mortes de quarenta e seis crianças em 1981, na Agrovila 13, acometidas de diarréia e 

vômito decorrentes do uso da água salobra e sem tratamento distribuída nas agrovilas, destacando que:  

 

Era uma água... a gente aqui sofreu o que nem queria, porque aqui a gente comia 
mal, teve época de eu ir fazer a feira na dez de animal, de pés, uma vez eu fui de 
a pés porque, com o carro na porta, que a gente tinha um carro aí só não pudia 
que não tinha estrada, choveno muito, muito e não dava pra gente ir de carro e 
eu fui de pés fazer a feira na dez que tinha uma Cobal lá.(...) A gente se 
obrigava, num foi só eu, foi diversas pessoas que as vezes você tinha o dinheiro 
mas num tinha o que, aonde comprar, tinha que se obrigar a comprar na dez ou 
então ia passar necessidade.  

 
A memória desses primeiros tempos, relatada pelas pessoas que os vivenciaram é sempre 

carregada de nostalgia, conformismo, dor ou pesar. Relatos que evidenciam as práticas sociais 

constitutivas dos novos espaços habitados. Fica ainda evidente a gratidão que uns sentem pelos outros, 

os que ajudaram nos momentos de grande necessidade, estou me referindo aos ‘laços de solidariedade’ 

e aos ‘laços de parentesco’ que são forjados entre eles nesses espaços. São recorrentes nas entrevistas 

referências a batizados de filhos entre irmãos, tios, vizinhos, assim como aos mutirões para a 

construção de casas, ou colheitas nas roças, envolvendo essas mesmas pessoas que vão se ‘dando a 

mão’ para sobreviver às intempéries da vida cotidiana.  

Concluindo, é sabido que, através das narrativas orais, não atingimos o conhecimento total do 

passado e dos fatos tais como aconteceram. Entretanto, mais do que simples versões do passado, as 

entrevistas e depoimentos produzem conhecimentos que nos auxiliam na compreensão da realidade.  As 

narrativas orais se tornam imprescindíveis para o estudo regional e local, principalmente se forem a 

única fonte visualizada para determinadas pesquisas. Sobre esse tipo de fonte, em particular, Raphael 

Samuel considera que: 

 

Há verdades que são gravadas nas memórias das pessoas mais velhas e em mais 
nenhum lugar; eventos do passado que só eles podem explicar-nos, vistas 
sumidas que só eles podem lembrar. Documentos não podem responder, nem, 
depois de um certo ponto, eles podem ser instigados a esclarecer, em maiores 
detalhes, o que querem dizer, dar mais exemplos levar em conta exceções, ou 
explicar discrepâncias aparentes  na documentação que sobrevive. A evidencia 
oral, por outro lado, é infindável, somente limitada pelo número de 
sobreviventes, pela ingenuidade das perguntas do historiador e pela sua 
paciência e tato (1989, p. 230).  
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Contudo, não devemos ignorar a importância e variedade de outras fontes para a história 

regional e local; uma vez que um projeto tenha se iniciado, estas são infinitamente variadas, incluindo 

tanto achados arqueológicos como restos literários, cultura material, manuscritos e arquivos. Quanto 

maior o número de fontes, maiores são as possibilidades do historiador em delimitar seu objeto, sua 

temporalidade, traçar novos mapas, para uma melhor compreensão e interpretação do seu problema de 

estudo.  
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