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Resumo 

 

Neste artigo buscamos trazer algumas reflexões sobre os projetos desenvolvimentistas 

implementados na América Latina, mais especificamente no campo brasileiro, e as disputas 

territoriais deles decorrentes, em função dos incentivos governamentais dados pelo Estado ao 

grande capital na busca desenfreada pela reprodução de seu sistema. No que tange ao Brasil, 

nossa análise focará a Região Nordeste, por percebermos haver um movimento de 

“redescoberta” do Semi-árido em função dos interesses do grande capital em territorializar-se 

nessa região. Na busca pelo acesso e controle da terra e da água no Semi-árido nordestino, 

muitos tem sido os megaprojetos implantados, como a Transposição do São Francisco, os 

Perímetros Irrigados e os projetos de exploração mineral (Bahia Mineração - BAMIN). 

Embora aparentemente não tenha nenhuma relação com as disputas por terra e água, está em 

franco processo de implantação na região semi-árida o parque eólico sob responsabilidade da 

Renova. Trata-se de mais um empreendimento a quem se atribui a responsabilidade de 

alavancar o desenvolvimento regional. Por traz desta perspectiva desenvolvimentista há 

interesses por parte do capital em obter condições favoráveis à sua reprodução ampliada, 

cujos discursos carregam o imprimátur da verdade absoluta. 

 

Palavras-chave: América Latina. Projetos Desenvolvimentistas. Grande Capital. Semi-árido 

nordestino. Disputas por Terra e Água.  

 

 

Abstract 

 

This article tries to give some reflections on the development projects implemented in Latin 

America, specifically in rural Brazil, and territorial disputes arising out of, depending on the 

incentives given by state government to big business in the frantic search for the reproduction 

mailto:josephdourado@yahoo.com.br
mailto:thomazjr@gmail.com


 
 

2 

of your system. With regard to Brazil, our analysis will focus on the Northeast, for we realize 

there is a movement of "rediscovery" of the Semi-arid in the interests of big business in 

territorialize in this region. In the quest for access and control of land and water in semi-arid 

Northeast, many have been deployed to megaprojects such as the transposition of the São 

Francisco, the Irrigated Perimeters and mineral exploration projects (Bahia Mining - Bamin). 

Although apparently bears no relation to disputes over land and water, is a free process of 

implantation in semi-arid region the wind farm under the responsibility of Renova. It is more 

an enterprise who is assigned the responsibility to leverage regional development. Behind this 

developmental perspective there are concerns on the part of capital to obtain favorable 

conditions for its expanded reproduction, whose utterances carry the imprimatur of absolute 

truth. 

 

Keywords: Latin America. Developmental Projects. Big Capital. Semi-arid Northeast. Land 

and Water Dispute. 

 

 

Resumen 

 

Este artículo intenta dar algunas reflexiones sobre los proyectos de desarrollo implementados 

en América Latina, específicamente en el Brasil rural, y las disputas territoriales que surjan 

de, en función de los incentivos otorgados por el gobierno estatal a las grandes empresas en la 

búsqueda frenética de la reproducción de su sistema. En lo que respecta a Brasil, nuestro 

análisis se centrará en el Nordeste, por que nos damos cuenta que hay un movimiento de 

"redescubrimiento" de la Zona Semiárida de los intereses de las grandes empresas de 

territorializar en esta región. En la búsqueda de acceso y control de la tierra y el agua en la 

región semiárida del Nordeste, muchos de ellos han sido enviados a los megaproyectos, tales 

como la transposición del São Francisco, los perímetros de riego y los proyectos de 

exploración minera (Bahía de Minería - Bamin). Aunque aparentemente no guarda relación 

con las disputas sobre tierras y aguas, es un proceso libre de la implantación en la región 

semiárida del parque eólico bajo la responsabilidad de Renova. Es más una empresa que se le 

asigna la responsabilidad de impulsar el desarrollo regional. Detrás de esta perspectiva de 

desarrollo existe la preocupación por parte del capital para obtener condiciones favorables 

para su reproducción ampliada, cuyas expresiones llevar el visto bueno de la verdad absoluta.  

 

Palabras clave: América Latina. Proyectos de desarrollo. Gran Capital. Semi-árido del 

Nordeste. Tierra y conflicto por el agua. 

 

 

Introdução 
 

As afirmações que ora fazemos sobre a realidade da América Latina decorrem de propostas 

experimentais e de idéias inacabadas que precisam ser consolidadas através de uma 

argumentação teórica mais consistente. Por conta disso há a necessidade de fortalecer o 

debate sobre o longo e profícuo caminho a ser percorrido para que se compreenda os liames e 

as urdiduras do capital e do Estado, no que se referem ao processo de (re)ordenamento 

territorial latino-americano, no contexto atual. As faces do tecido social latino-americano são 

diversas, e por isso, há que se buscar estabelecer as relações entre os aspectos econômicos, 

políticos, sociais para entender as estratégias usadas pelo capital em seu continuo avanço 

pelo(s) território(s) latino-americano(s). A partir da análise das tessituras do movimento 

sociometabólico do capital nesse território pode-se perceber uma nova geopolítica ligada aos 
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conglomerados agro-químico-alimentar-financeiros na corrida pela disputa de seu quinhão 

dos recursos na América Latina.  

 

O conjunto de estratégias utilizadas pelo capital em seu avanço pelo(s) território(s) latino-

americano tem deflagrado diversos movimentos contrários à mercantilização da vida e dos 

bens naturais como forma de resistência às profundas alterações que a chegada de 

megaprojetos de infraestrutura ocasiona. Esse processo expansionista gera, 

contraditoriamente, fissuras e é através delas que os sujeitos do trabalho buscam imprimir 

ações emancipatórias. Esta capacidade emancipatória dos sujeitos deve ser pensada a partir de 

uma série de elementos, pois, segundo Thomaz Junior (2010, p. 201) “[...] a capacidade de 

resistência e da própria existência de uma classe trabalhadora depende das formas de 

desenvolvimento do capital, portanto as condições históricas e sociais desse processo são 

imprescindíveis para a construção dos homens e das mulheres que protagonizam o que 

procuramos”. Quando pensamos os desdobramentos decorrentes do destrutivismo do capital é 

importante destacar que as transformações não se dão unicamente no plano da paisagem, 

perpassando pelos aspectos econômicos, sociais e culturais, pois a lógica que rege tais 

empreendimentos é outra e cujo viés é pautado na visão economicista, para quem tudo deve 

ser transformado em mercadoria. Há, pois, a urgência em recolocar a relação sujeito-objeto 

em foco, no intuito de compreender a sua complexa realidade bem como suas expressões 

geográficas sob o crivo explicativo teórico. 

 

Ante ao exposto, o presente artigo tem o propósito de apresentar elementos para o debate 

sobre os projetos desenvolvimentistas implementados na América Latina, tendo em vista a 

importância assumida por este território em função de suas riquezas naturais, das facilidades 

oferecidas pelo próprio Estado através de incentivos fiscais, financiamentos e pela 

flexibilidade da legislação ambiental e trabalhista. Essa fração do continente americano tem 

despertado o interesse dos conglomerados agro-químico-alimentar-financeiros pelo fato de 

haver nessa região abundância de terras agricultáveis, água (superficial e subterrânea), mão-

de-obra barata e leis ambientais e trabalhistas flexibilizadas. Ao colocar em questão o modelo 

macrodesenvolvimentista e açambarcador expresso pelos exemplos da IIRSA e do 

agrohidronegócio, esperamos contribuir para colocar em debate o esgarçamento do tecido 

social latino-americano, de modo a geograficizar a realidade vivenciada por sujeitos 

colocados como expectadores de sua própria história pelos personas do capital e pelo Estado. 

 

 

Dos processos expansionistas à lutas de resistência: olhares sobre os 

desdobramentos dos projetos desenvolvimentistas implantados na América 

Latina  
 

É nosso intento pensar os projetos desenvolvimentistas em curso na América Latina, numa 

perspectiva contrária àquela dos discursos do Estado e do capital, visto que a ideia de 

“desenvolvimento” para estes centra-se numa concepção economicista, da mercadorização do 

espaço e da vida. Repensar os sentidos dessa compreensão é importante e urgente, e coloca-se 

como um desafio, porque segundo Montenegro (2010, p. 21) o desenvolvimento na 

perspectiva do Estado e do capital tem sido “[...] o foco ao redor do qual giram os principais 

conflitos atuais”.  

 

Utilizando-se da palavra “desenvolvimento” populações tradicionais, camponeses e 

trabalhadores urbanos têm sido expropriados, despojados de seus direitos e impostos a 

mudanças territoriais e culturais significativas. Os megaprojetos desenvolvimentistas 



 
 

4 

geralmente buscam forjar a realidade daqueles que são/serão impactados diretamente por tais 

empreendimentos, de modo a deslegitimar toda e qualquer ação que venha opor-se à sua 

execução. É por isso que propomos compreender os sujeitos expropriados em prol do 

“desenvolvimento” enquanto sujeitos que pensam e produzem territórios, a partir de suas 

mediações sociais como forma de demonstrar que a expropriação de seus territórios da vida 

pode ser direta ou indireta, pois nem sempre o grande capital deixa evidente as estratégias por 

ele utilizadas para continuar seu processo reprodutivo. Como exemplo dessa expropriação 

indireta, temos a expansão das monoculturas (soja, eucalipto, cana-de-açúcar, frutas), a 

aplicação de agrotóxicos (inclusive por pulverização aérea) que comprometem a segurança e a 

Soberania Alimentar e a saúde ambiental, aspectos que contribuem efetivamente para a 

degradação da vida e para o desencadeamento de conflitos.   

 

A concepção de desenvolvimento é usada como retórica para sustentar o planejamento e 

execução de grandes obras, de modo a anular ou deslegitimar quaisquer ações contrárias à sua 

implementação. A retórica do “desenvolvimento sustentável”, por exemplo, é uma das 

máximas que caracterizam o discurso do capital e do Estado ao justificarem o investimento 

em determinados setores, como a construção de hidrelétricas, a produção de agrocombustíveis 

(tidos como energia limpa), a exploração mineira, implantação de parques eólicos, construção 

de rodovias, ferrovias e projetos de irrigação. Não seria exagero afirmar que essa perspectiva 

de desenvolvimento acaba por privatizar os territórios, controla e disciplina aqueles que 

historicamente estiveram vinculados a eles. Debruçando sobre a realidade da América Latina, 

não é difícil perceber como a questão da terra e do território coloca em campos antagônicos 

de disputa camponeses (indígenas, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas), pescadores 

artesanais, trabalhadores urbanos e o grande capital em virtude do processo desintegrador 

promovido por uma visão de desenvolvimento fundada na perspectiva dicotômica e 

fragmentadora da relação campo-cidade. Cabe ainda destacar que estes sujeitos (camponeses 

e trabalhadores urbanos) foram/são historicamente invisibilizados e relegados à margem da 

sociedade que, em contrapartida, vão construindo as resistências plurais à lógica destrutiva do 

capital por meio da mobilização e organização social.  

 

Na América Latina, a diversidade de assuntos que exigem mergulhos teóricos é enorme, 

dentre os quais destacamos a venda de terras para empresas estrangeiras, a expansão do 

agrohidronegócio (MENDONÇA e MESQUITA, 2007, THOMAZ JÚNIOR, 2010) e a 

criação por parte do Estado de toda uma infraestrutura para proporcionar as condições 

adequadas à territorialização do capital e a sua conseqüente reprodução. Segundo Jorge 

Montenegro (2010, p. 13), a realidade latino-americana envolve  

 
Conflitos pela concentração fundiária, conflitos pela demarcação de terras indígenas, conflitos 

pela preservação ambiental, conflitos pela extração devastadora de recursos naturais, conflitos 

pela construção de megainfraestrutras, conflitos pela expansão do agrohidronegócio, conflitos 
pela produção de alimentos, conflitos pela manutenção de formas de vida tradicionais, conflitos 

pela expropriação, expulsão e exclusão dos camponeses e dos povos e comunidades 

tradicionais, conflitos pela implementação de estratégias de desenvolvimento 

(MONTENEGRO, 2010, p. 13). 

 

A gama de megaprojetos revela uma verdadeira corrida pela recolonização da América Latina 

em função da busca pelo domínio dos recursos minerais, da geração de energia, da produção 

dos agrocombustíveis e das demais commodities agrícolas. Essa “redescoberta” ocorre num 

contexto em que o acesso e controle da água têm assumido cada vez mais destaque, 

impulsionando o avanço das grandes corporações que buscam controlar esse bem natural por 

meio de diversas maneiras, inclusive com a chancela do Estado. A Integração para a 
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Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) é mais um dos megaprojetos 

que buscam forçar uma integração regional, sem, contudo, considerar as populações que 

vivem nessa região (12 países) ou ate mesmo resolver a questão agrária tão marcante nessa 

região. Esses megaprojetos de infraestrutura são caracterizados pela concepção de 

modernidade, sendo a eles atribuída a responsabilidade de superação das mazelas sociais e 

pela modernização do território. Os desdobramentos desses empreendimentos são os mais 

diversos possíveis, levando os países a se tornarem 

 
[...] provedores de matéria-prima para as grandes corporações transnacionais, o que provoca 

enormes impactos socioambientais e a violação sistemática dos direitos humanos das 

populações que habitam os lugares onde se constroem os projetos. (CECEÑA; AGUILAR; 

MOTTO, 2007). 

 

As reflexões que suscitamos a partir deste artigo são pautadas no rigor teórico-conceitual e na 

cautela que caracterizam o espírito dialético ao argumentar sobre assuntos e/ou processos em 

franca expansão, como é o caso dos projetos desenvolvimentistas na América Latina, de 

modo a fugir das armadilhas e sutilezas dos discursos hegemônicos. Resguardadas as devidas 

particularidades, quando se trata do Brasil, verifica-se que em todo o território nacional, são 

encontrados exemplos de empreendimentos idealizados sob a cortina desenvolvimentista, mas 

que de fato apenas atendem ao lobby dos grandes atores hegemônicos.  

 

Pensar os (des)compassos que caracterizam os projetos desenvolvimentistas na América 

Latina, e de modo específico no Brasil, exige uma reflexão cuidadosa no sentido de não 

desconsiderar os elementos que estão postos para a análise da realidade, suas contradições e 

seus processos estruturantes. Isso significa dizer que não é possível compreender os 

fenômenos que estão postos no território latino-americano a partir de uma análise 

fragmentada, desconexa e sem mediações regionais. Com isso quer se enfatizar a urgência em 

adotar uma abordagem articulada das múltiplas realidades vivenciadas na América Latina, de 

modo a superar as fronteiras físicas e administrativas, pois o movimento do capital 

desconhece tais delimitações e cujos desdobramentos atingem a todos, embora de maneira 

diferenciada. 

  

Há, deliberadamente, o desejo do Brasil em assumir a liderança política-econômica na 

América Latina, como uma estratégia para conseguir barganhar maior visibilidade e poder de 

voto nos conselhos internacionais. A IIRSA (Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura 

Regional Sul-Americana) anunciada em 2000 é um exemplo marcante do projeto que vem 

sendo liderado pelo governo brasileiro para conseguir criar as condições adequadas para 

desenvolvimento econômico atualmente em curso no país e no território latino-americano e 

criar redes de comunicação e de infraestrutura regional para ampliar a capacidade de 

reprodução do capital. Sobre esse assunto, Verdum (2007) nos afirma que 
 

As obras de infra-estrutura que integram as estratégias de desenvolvimento econômico [...] são, 

de fato, formas de produção vinculadas a um sistema econômico caracterizado pela produção e 
reprodução ampliada de capital, e dominado por grandes corporações empresariais e 

financeiras, em acelerado processo de fusão, concentração e transnacionalização (VERDUM, 

2007, p. 11). 

 

O Brasil vem passando por um surto desenvolvimentista sustentado por campanhas midiáticas 

que buscam camuflar as disputas territoriais e, em outros casos, descaracterizar e deslegitimar 

as lutas dos movimentos sociais, em suas diversas escalas e territorialidades. O Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) cuja centralidade são as obras de infraestrutura nos setores 

de comunicação, transporte e energia, não conseguiu dar retornos satisfatórios, haja vista que 
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muitas das obras não cumpriram o cronograma como é o caso da Transposição do São 

Francisco, obra extremamente onerosa sob o ponto de vista econômico, polêmica e contestada 

pelos movimentos sociais. Os conflitos protagonizados pelos trabalhadores da usina 

hidrelétrica de Jirau e os movimentos indígenas contrários à construção da usina de Belo 

Monte são mais indícios de que o modelo macrodesenvolvimentista adotado pelo Estado 

impõe os trabalhadores e populações tradicionais uma situação degradante e de super-

exploração, tudo em nome do “desenvolvimento”. Uma questão que deve ser analisada com 

atenção é o fato do Estado, por meio de vultosos investimentos, patrocinar e/ou sustentar as 

sucessivas crises por que vem passando o sistema sociometabólico do capital. Assim, os 

investimentos em grandes obras servem mais ao grande capital que à população, visto que os 

sinais de alerta da crise por que passa o capital exigem que o Estado assuma a 

responsabilidade de tentar camuflar suas causas e efeitos. 

 

Após a década de 1970, com o processo de reestruturação produtiva do capital, a América 

Latina vem passando por intensas transformações em seu território, no intuito de favorecer a 

criação de novos arranjos territoriais que sejam capazes de facilitar a ação do grande capital 

mediante a implantação de projetos desenvolvimentistas. Nesse cenário político-econômico, a 

presença de órgãos como o FMI, o Banco Mundial e as grandes corporações transnacionais 

desvela muitos dos interesses camuflados dos atores hegemônicos que se utilizam do discurso 

desenvolvimentista para justificar sua presença e atuação. As estratégias utilizadas para 

favorecer os atores hegemônicos são as mais variadas possíveis como se verifica com as 

chamadas Parcerias Público-Privadas, demonstrando a associação entre o Estado e o capital. 

 

As especificidades assumidas pelo processo de expansão do capital no pós-1970, representa 

um novo e audacioso projeto de reestruturação, de caráter civilizatório e desenvolvimentista, 

possuindo múltiplas escalas e territorialidades. Desde então, o conceito de “desenvolvimento” 

passou a ser utilizado de maneira mistificada, como se este fosse um estágio a ser alcançado 

por todos os povos numa perspectiva monolítica, largamente difundida e baseada nos ideais 

capitalistas ocidentais. Vale ressaltar ainda que a concepção de desenvolvimento foi, ao longo 

do tempo, costumeiramente confundida com a ideia de crescimento econômico, aspecto 

causador de diversos problemas em função da desvalorização de práticas tradicionais de 

modos de vida como a agricultura camponesa, o artesanato e o extrativismo vegetal. No que 

tange à America Latina é notório que este desenvolvimento seja colocado sob 

responsabilidade da produção de commodities, do setor sucroalcooleiro, da construção de 

hidrelétricas, pois estes segmentos são utilizados como plataformas de governo, constituindo 

em alguns casos, as chamadas Parcerias Público-Privadas (as PPPs).  

 

Segundo o discurso do Estado esse cenário de prosperidade seria comprovado pelo sucesso 

alcançado por alguns setores da economia. Porém, esse sucesso falseia a realidade vivenciada 

por muitos países latino americanos que sofrem com as medidas impositivas dos órgãos 

financiadores internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, que utilizam como moeda de 

troca para conceder o socorro financeiro a realização de ajustes fiscais e cortes de verbas para 

setores essenciais como saúde e educação por parte dos países. Ao contrário dos discursos 

propalados pelo Estado, a América Latina possui muitos exemplos que revelam em seu bojo a 

crise estrutural do capital, bem como os novos horizontes da dimensão da irreformabilidade 

do capital (MÉSZÁROS; 2007, THOMAZ JUNIOR; 2011, p. 2). Em função da dominação do 

tecido social pelo capital, da sua “irreformabilidade e incontrolabilidade” (MÉSZÁROS, 

2007, p. 57), há a intensificação das disputas territoriais expressas pelos processos de 

territorialização-desterritorialização-reterritorialização. Nesse cenário de crise estrutural do 

capital, novos territórios são criados e, consequentemente, “novas” formas de gestão do 
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trabalho são introduzidas, fomentando um intenso processo de expropriação, subordinação, 

controle e degradação das relações de trabalho. (THOMAZ JUNIOR, 2009). 

 

Aqui, abre-se um parêntesis para ressaltar um aspecto preponderante para essa reflexão que é 

o fato da água assumir cada vez mais importância no âmbito das estratégias do capital em seu 

processo de reprodução ampliada. Os megaprojetos do capital e do Estado cada vez mais 

articulados estão movendo-se pelo território na busca pelo acesso e controle dos recursos 

hídricos. Tal realidade coloca-se à vista pela territorialização do capital na América Latina, 

reconhecidamente detentora de grandes reservas de água doce.  

 

No contexto atual, em que a água vem passando por um processo camuflado de privatização, 

o domínio sobre esse território significa o acesso a um recurso cada vez mais dotado de valor 

econômico, haja vista que a água constitui um elemento fundante para a execução dos 

projetos desenvolvimentistas, tais como as usinas hidrelétricas (UHE’s), a mineração, o 

biocombustível, a produção de commodities (soja e milho principalmente), a indústria, o 

turismo entre tantos outros. De acordo com Wilkinson (2010, p. 2) “existe una fuerte 

interconexión entre el despertar de grandes países en desarrollo y el creciente carácter 

estratégico de un conjunto de recursos naturales, sean éstos minerales, alimentos, 

combustibles, energía o agua”. Para Porto Gonçalves (2008, p. 202), “o discurso da escassez 

de água está longe de ser neutro ou ingênuo sendo, sim, um discurso interessado. [...]. Na 

medida em que algo é pensando (e instituído) como escasso, acredita-se, poder ser objeto de 

compra e venda, pode ser objeto de mercantilização, [...]”. Ao tratar da problemática que 

envolve o processo de privatização, contaminação e lucro relacionados à água, Shiva (2007, p. 

17) nos diz que “[...] la história de la escasez del água ha sido uma historia de avaricia, de 

tecnologías negligentes y de tomar más de lo que la naturaleza puede reponer y limpiar”. 

 

Dentre os impactos interpretação dos projetos desenvolvimentistas pode-se mencionar a 

intensificação do fluxo migratório campo-cidade e cidade-campo, com o consequente 

aumento da população urbana, expulsão de camponeses de suas terras e desagregação da 

produção familiar, tradicional, existente nas áreas desapropriadas por conta da inserção da 

agricultura empresarial. Para Verdum (2007, p. 16) “[...] as grandes obras de infra-estrutura 

são os principais vetores de promoção e indução da expansão da fronteira (frontier) política e 

econômica do capitalismo (privado e estatal), para regiões até então relativamente isoladas 

marginais [...].” ocasionando transformação nas formas de apropriação, produção e gestão dos 

territórios. 

 

Por estarem fundamentadas no incentivo ao agrohidronegócio, as ações do Estado produzem 

efeito inverso porque criam “territórios modernos”, nos quais o acesso a terra e a água são 

restritos. Essa realidade torna-se um obstáculo para a maioria dos camponeses, que diante à 

mercantilização/privatização disfarçada dos recursos hídricos e da concentração da terra, 

acabam forçados a migrarem para as periferias urbanas ou para outros estados, onde passam a 

vender a sua força de trabalho, sendo que em outras situações, tornam-se mão-de-obra nos 

perímetros irrigados.  

 

Nesse sentido, a geografia assume um papel de destaque na “leitura” da realidade, tornando-se 

um instrumento que permite analisar profundamente os desdobramentos do modelo de 

desenvolvimento adotado para o país, as diversas relações sociais e de poder materializadas 

no território, bem como as dinâmicas territoriais do capital e do trabalho, possibilitando 

identificar as estratégias adotadas pelo agrohidronegócio em seu processo de territorialização. 

Ainda nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que a geografia dispõe de um 
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instrumental capaz de fornecer os elementos para que se possa compreender as contradições 

existentes entre as formas espectrais e as formas regressivas inerentes ao metabolismo 

societário do capital, particularmente no tocante ao desenvolvimento destrutivo das forças 

produtivas, as relações de produção e de trabalho, e quais os seus desdobramentos para a 

classe trabalhadora.  

 

 

O Nordeste brasileiro no contexto dos projetos desenvolvimentistas: um 

olhar sobre o Semi-árido baiano 
 

Na atual conjuntura, tem-se assistido que a “velha indústria da seca” é reeditada através da 

transposição do Rio São Francisco (SIQUEIRA, 2008) e de outras obras do PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento) como os projetos de irrigação Baixio do Irecê e Salitre, de 

todo o complexo que sustenta esses megaprojetos, suscitando novas discussões e debates 

sobre a atuação do Estado. As obras da transposição deixam transparecer “a política de 

inspiração autoritário-desenvolvimentista” (GONÇALVES e OLIVEIRA, 2009, p. 119) do 

Estado, favorecendo o processo expansionista do capital, em sua peregrinação destrutiva pelo 

território. Sendo assim, o novo e o velho Nordeste ainda se mesclam, mesmo que a despeito 

da modernização de algumas frações do território, nos quais os investimentos estatais atestam 

como ocorre a filiação do Estado às diretrizes da reestruturação produtiva do capital. Enfatiza-

se que o vale do São Francisco tornou-se alvo de interesse de grandes investidores 

internacionais, como a companhia mexicana Citrofruit, a gigante indiana Jain, as norte 

americanas Pepsi e Bolth House e o grupo holandês Rabobank, maior banco agrícola do 

mundo, que mapeou as potencialidades do Vale do São Francisco. Essas distintas 

territorialidades nos fornecem elementos para compreender como a reprodução do capital se 

dá de maneira desigual e combinada. O processo de reorganização espacial verificado no 

Semi-árido baiano, na qual formas tradicionais de apropriação e produção do espaço são 

consideradas como arcaicas e passíveis de serem superadas, revelam como o movimento do 

capital tem provocado a eliminação ou restrição dos usos anteriores e plurais da água e da 

terra, impondo situações de desrespeito à população e às leis ambientais. 

 

Ao longo dos últimos cinco séculos, a Bacia do São Francisco vem sofrendo agressões, 

sobretudo, por meio dos grandes projetos resultantes das “políticas desagregadoras e setoriais 

do Estado, favorecendo as elites representadas pelo setor agrário/agroindustrial, e algumas 

indústrias, especialmente do setor elétrico, [...]” (ANDRADE, 2002, p. 08). Territórios da 

vida são reduzidos a jazidas minerais, ou ainda, a territórios do agrohidronegócio, colocando 

em conflito formas de relação homem-natureza e homem-homem diferenciadas.  

 

Considerando os últimos cinco anos, percebe-se um aumento significativo no número de 

conflitos pela água no Estado da Bahia (Gráfico 1), sendo que esse acréscimo ocorre 

justamente em função da mobilização das populações afetadas, direta ou indiretamente, pelos 

empreendimentos cujo slogan usado é o de promoção do crescimento econômico. 

 

De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2010), foram verificados na 

Bahia, em 2010, a ocorrência de 15 conflitos por água envolvendo 5.230 famílias, revelando 

um crescimento significativo, em relação ao mesmo período de 2009, quando este número foi 

de 1 conflito e 30 famílias envolvidas, com destaque para a bacia do rio São Francisco, onde 

concentra-se parcela significativa dos conflitos por terra e água na região semi-árida. Atrelado 

aos conflitos por água, o Nordeste brasileiro foi a região com a maior ocorrência de conflitos 

por terra, com 54% dos casos verificados em todo o Brasil
1
. Na Bahia, a Bacia do Rio São 
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Francisco concentra grande parte dos projetos desenvolvimentistas implantados pelo Estado e, 

consequentemente, dos conflitos por terra e água. 

 

   

 
 

 

 

Quadro 1 

Conflitos por terra e água – Ano 2010. 

Região 

Conflitos por água Conflitos por terra 

Conflitos Nº de Famílias Conflitos 
Nº de Famílias 

atingidas 

Brasil 87 39.442 638 49.950 

Nordeste 38 14.158 279 37.099 

Bahia 15 5.230 43 4.327 

Fonte: Caderno de Conflitos no Campo, CPT, 2010. Org.: DOURADO, J. A. L. 

 

 

A geografia dos conflitos na Bahia revela, em sua dimensão territorial, que tais conflitos 

ocorrem predominantemente em três regiões bem delimitadas: Região Metropolitana de 

Salvador, Sul do Estado e Vale do Rio São Francisco. Em se tratando desta última região, os 

conflitos assumem singularidade, pois muitos deles ocorrem no interior dos projetos de 

irrigação pública, nos quais as “cercas” criadas pelo Estado delimitam a área onde os efeitos 

das “secas” são minimizados. Não se deve esquecer dos casos em que os conflitos ocorrem 

em função dos desdobramentos dos projetos voltados para a exploração de minérios, pois dos 

15 conflitos por água ocorridos na Bahia, 6 casos tiveram como elemento desencadeador a 

mineração em Caetité (extração de urânio pela INB e a implantação da BAMIN).  

 

A introdução da agricultura modernizada (soja, fruticultura irrigada, silvicultura, entre outras) 

não alterou a estrutura fundiária da Bahia. Vê-se que a concentração de terras no estado é uma 

realidade, mesmo na bacia do São Francisco onde estão localizados diversos projetos de 

irrigação implantados pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do 

Rio Parnaíba (CODEVASF), haja vista que, a atuação do Estado, através das políticas de 

desenvolvimento regional/territorial, tem contribuído sobremodo para manter e/ou estimular a 

concentração da estrutura fundiária (Tabela 2).  
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Tabela 1. 

       Bahia – Mudanças Da Estrutura Fundiária Por Classes De Área De 1992, 1998 E 

2003 

Classes de Áreas 

1992 1998 2003 

Nº de 

Imóveis 
Área (ha) 

Nº de 

Imóvei

s 

Área (ha) 
Nº de 

Imóveis 
Área (ha) 

TOTAL 

269.530 21.680.963,90 381.82

5 

30.550.947,90 477.829 31.003.684,30 

P
eq

u
en

a 

Menos de 1 4.532 2.638,6 10.490 6.068,2 16.041 9.621,1 

1 a menos de 2 14.710 18.812,5 25.956 33.324,1 35.219 45.348,3 

2 a menos de 5 38.145 120.962,2 61.017 191.531,7 81.237 254.231,2 

5 a menos de 10 37.402 259.815,1 53.931 373.366,4 69.486 477.883,3 

10 a menos de 25 64.072 1.020.751,3 88.019 1.401.929,9 109.056 1.730.741,4 

25 a menos de 50 47.467 1.631.326,3 61.286 2.105.830,6 74.352 2.544.743,2 

50 a menos de 100 30.044 2.025.194,7 37.991 2.561.603,3 44.203 2.973.729,8 

100 a menos de 200 16.080 2.156.051,6 20.413 2.736.109,0 22.998 3.073.361,9 

M
éd

ia
 

200 a menos de 500 10.716 3.257.973,6 13.857 4.231.993,7 15.037 4.556.447,7 

500 a menos de 

1.000 

3.833 2.571.250,9 5.018 3.345.524,3 5.810 3.919.697,1 

1.000 a menos de 

2.000 

1.471 1.927.638,0 2.173 2.847.385,9 2.383 3.124.336,5 

G
ra

n
d

e 

2.000 a menos de 
5.000 

719 2.127.774,4 1.102 3.261.784,2 1.483 4.498.715,0 

5.000 a menos de 

10.000 

209 1.424.275,1 353 2.368.281,8 508 3.526.743,7 

10.000 a menos de 

20.000 

81 1.062.722,4 139 1.889.660,6 11 137.982,4 

20.000 a menos de 

50.000 

41 1.220.475,3 67 2.040.267,2 5 130.101,7 

50.000 a menos de 

100.000 

7 488.938,9 12 791.924,0 0 0,0 

100.000 e mais 1 364.363,0 1 364.363,0 0 0,0 

Fonte: DATALUTA – Banco de Dados de Luta pela Terra, 2008. www.fct.unesp.br/nera 

 

 

As regiões do Médio e Sub-Médio São Francisco são compostas por municípios, que têm 

como semelhante formas de uso da terra e com menor IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) do estado da Bahia. Trata-se das regiões com o mais expressivo número de famílias 

assentadas em todo o estado. No Médio e Sub-Médio São Francisco é comum, durante os 

meses de estiagem, a distribuição de água em caminhões-pipa para as populações que residem 

no campo, reforçando em pleno século XXI, a política assistencialista do Estado, 

fundamentada na troca de água por votos, pois “a água, como qualquer outro recurso, é 

motivo para relações de poder e de conflitos”. (RAFFESTIN, 1993, p. 231). A água ainda 

funciona como uma importante moeda de troca no Semiárido nordestino, mesmo a despeito 

de todos os avanços apontados nas campanhas midiáticas do Estado, de modo que, além da 

reforma agrária há também a necessidade de uma reforma hídrica para que os camponeses 

possam ter as condições de permanência na terra.  

 

Diante do exposto, esse projeto de pesquisa prioriza abordar a água no ambiente cada vez 

mais envolto à disputa de novos territórios2 e também pelo fato dos projetos 

desenvolvimentistas pautados no produtivismo econômico não atenderem às necessidades e 
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anseios das populações sertanejas. No Semi-árido baiano, a disputa por terra traz em seu cerne 

a luta pela água, pois para o camponês caatingueiro3 estes bens são indissociáveis.  

 

As disputas por água nos territórios de expansão do agrohidronegócio – perímetros irrigados, 

áreas de mineração, expansão da soja e da silvicultura, na região do Semi-árido baiano – 

trazem à tona as contradições expressas pelo modelo de desenvolvimento adotado para essa 

região, bem como as reivindicações das comunidades tradicionais (quilombolas, ribeirinhas), 

camponeses e povoados que ainda hoje não têm acesso à água, ficando estes impossibilitados 

ou com fortes restrições para produzir o seu sustento. 

 

Desde a década de 1970, a agricultura irrigada, com hegemonia da fruticultura, tem avançado, 

transformando as paisagens do Semiárido nordestino, formando diversos pólos de 

desenvolvimento agrícola, tais como Juazeiro, Bom Jesus da Lapa e Livramento de Nossa 

Senhora
4
, no estado da Bahia, Petrolina (PE), Vale do Açu (RN) e Vale do Jaguaribe (CE). De 

fato, houve a partir da reestruturação produtiva do capital
5
 “[...] um amplo emprego de 

máquinas, insumos químicos e biotecnológicos fornecidos pela atividade industrial, 

provocando notáveis metamorfoses nas relações sociais e de produção e acarretando 

transformações na divisão social e territorial do trabalho agropecuário.” (ELIAS, 2006, p. 

284). Essa realidade revela que as mudanças de ordem técnica e tecnológica verificadas 

nesses espaços são acompanhadas pelas “velhas estruturas de dominação e exploração das 

camadas mais pobres pelas mais ricas.” (ANDRADE, 2005, p. 249).  

 

Sobre a agricultura irrigada, Germani (1992, p. 501) afirma que o Estado ocupa um 

“protagonismo importante”, pois a decisão por sua expansão é fortemente permeada por 

conotações políticas. A política de desenvolvimento territorial executada com foco na criação 

dos projetos de irrigação não conseguiu ultrapassar o simples processo de amenização das 

desigualdades sócio-espaciais, pois, embora alguns espaços tenham sido transformados em 

função dos progressos técnicos e inovações tecnológicas (as cidades-pólo de desenvolvimento 

agrícola, por exemplo), não houve redistribuição de renda e da terra, acesso à água e, 

tampouco, tais transformações aconteceram em sintonia com os valores e necessidades dos 

camponeses. Esse pensamento é corroborado por Bloch (1996, p. 83. Grifo do autor) para 

quem [...] o processo “conservador” da modernização agrícola faz com que a terra continue 

monopolizada por poucos, enquanto a maioria se vê impelida a migrar ou a se tornar 

assalariada em condições extremamente precárias. 

 

 

Considerações Finais 
 

Às raias da apologética capitalista, o Estado burguês vem concentrando suas ações no 

território a partir de investimentos em megaprojetos. Essa tem sido uma característica do 

Estado, cujas políticas de investimentos em infraestrutura voltam-se para obras com caráter 

concentrador, pois não atendem às reais necessidades das populações que são diretamente 

afetadas por elas. Ao que tudo indicam, tais políticas não consideram a existência desses 

sujeitos, aspecto que arrefece as disputas territoriais, visto que os investimentos públicos 

apenas tangenciam as populações rurais e urbanas empobrecidas, que são tratadas como 

sujeitos passivos e incapazes de contribuir efetivamente para com o desenvolvimento da 

sociedade.  

 

Ante ao exposto, refletir sobre os projetos desenvolvimentistas requer considerar que este 

modelo açambarcador atual traz em seu bojo a colonialidade do ser e do saber, fato que exige 
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um esforço teórico-metodológico no sentido de compreender as novas formulações 

decorrentes da expansão do capital no campo. Há que se reconhecer que a luta pelo território 

hoje apresenta um elemento novo que é a luta pela água. A luta por terra, território e água têm 

revelam a construção de resistências plurais no enfrentamento da lógica destrutiva do capital 

pelos sujeitos sociais que cotidianamente vivenciam o esgarçamento do tecido social a partir 

das contradições que perpassam a expansão do agrohidronegócio na América Latina.  

 

Problematizar a febre recolonizadora por que passa a América Latina é uma forma de 

desconstruir a ideia de que o modelo macrodesenvolvimentista expresso pela IIRSA e pelo 

agrohidronegócio é a única e a mais viável alternativa de desenvolvimento para essa região. 

 

 

Notas 
                                                             
1 Caderno Conflitos no Campo 2010. 
2 Cf. THOMAZ JÚNIOR, 2010a, p. 8. 
3 Cf. Dourado (2010, p. 100). 
4 Cf. Dourado (2010). 
5 Elias (2006, p. 282) usa o termo “reestruturação produtiva da agropecuária” para referir-se ao processo de 

expansão do meio técnico-científico-informacional no campo, ou seja, da agricultura científica. 
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