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RESUMO: A modernidade, através de um projeto unitário e homogeneizante, tem incentivado a 
tecnologização da vida e a economização da natureza, desconstruindo e reconstruindo o mundo, bem 
como ressignificando identidades e sentidos existenciais. Uma breve reflexão acerca deste paradigma se 
faz necessária, ao problematizar-se as interações que recobrem a sociedade e o ambiente - principalmente 
as relações de poder que permeiam os complexos processos e sujeitos sociais envolvidos nestes 
contextos e suas interfaces. Muito além de ser apenas um curso d’água que atravessa e integra boa parte 
do território brasileiro, o rio São Francisco rasga o sertão norte-mineiro produzindo modos de vida 
e relações únicas com aqueles que habitam e vivencias suas águas e margens, carregando, portanto, 
água, histórias, memórias e sonhos. Cada povo ribeirinho, entretanto, através de seus valores, crenças, 
atitudes, representações, significados, opiniões e visões de mundo expressos na linguagem comum 
e na vida cotidiana, produzem diferentes relações, sentidos e territorialidades em contato com o rio. 
Entretanto, sob o discurso do “desenvolvimento sustentável”, projetos de infraestrutura tem se instalado 
em toda sua extensão, atingindo comunidades tradicionais que padecem da “invisibilidade”. A partir do 
cenário explicitado, o objetivo deste trabalho é discutir como o “paradigma da adequação ambiental” tem 
contribuído para legitimar a instalação dos projetos de desenvolvimento e criado contextos e processos 
de conflitos ambientais, advindos desses empreendimentos, nos territórios dos povos e comunidades 
tradicionais ao longo do São Francisco mineiro. Enquanto aporte metodológico foram utilizadas a 
pesquisa e análise bibliográfica, apresentando-se, enquanto resultados preliminares: devido a inúmeros 
conflitos entre as visões desenvolvimentista e ambientalista, o modelo máximo atingido enquanto 
desenvolvimento sustentável pelo Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, teria sido o da modernização 
ecológica - modelo este passível de críticas e limitações -, levando à retomada da discussão sobre a 
insustentabilidade estrutural do modelo de desenvolvimento urbano- industrial-capitalista. Portanto, os 
processos de conflitos e luta das comunidades ribeirinhas do São Francisco pela efetivação de direitos 
territoriais e reconhecimento de seus modos de vida ganham, cada vez mais, densidade e complexidade, 
sendo o “paradigma da adequação ambiental” produzido dentro de um campo de relações de poder, de 
disputa política e de produção de legitimidades.
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Introdução1. 

De acordo com Paula (2009), as águas do São Francisco, em seus mais de cinco séculos de história, 
foram o meio de vida e povoamento do sertão mineiro; em suas margens surgiram povoados e cidades, 
entrelaçando as culturas e tecendo a identidade do povo sertanejo. Ou seja: muito além de ser apenas um 
curso d’água que atravessa e integra boa parte do território brasileiro, o rio São Francisco rasga o sertão 
norte-mineiro produzindo modos de vida e relações únicas com aqueles que habitam e vivencias suas 
águas e margens, carregando, portanto, água, histórias, memórias e sonhos.

Segundo Leff (2001), a modernidade, através de um projeto unitário e homogeneizante, tem 
incentivado a tecnologização da vida e a economização da natureza, desconstruindo e reconstruindo 
o mundo, bem como ressignificando identidades e sentidos existenciais. Ao pensar os modos de vida 
e as relações materiais e simbólicas das comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco, nas últimas 
décadas é inevitável esbarrar na concepção, discussão e implementação de projetos que carregam a 
alcunha de “desenvolvimentistas” e acabam por afetar estes povos do rio - pensando-se, sempre, que 
este desenvolvimento abarca apenas uma conotação hegemônica e homogeneizante, desconsiderando 
quaisquer particularidades que envolvem a população barranqueira e a dinâmica ecológica do rio, 
essencial à sobrevivência destes.

Como aponta Esteva (2000), o modo de produção industrial, uma dentre muitas outras formas de 
vida social, acabou por tornar-se, ao longo do último século, o estágio final de um caminho unilinear para 
a evolução social (p. 63), associando a ideia de desenvolvimento a um sentido de mudança favorável, 
um passo simples para o complexo, indicando que estamos progredindo porque estamos avançando 
segundo uma lei universal necessária e inevitável (p. 64) - não conseguindo se desassociar das palavras 
com as quais foi criado: crescimento, evolução, maturação .

Esteva traz ainda à discussão o fato de que, para dois terços da população mundial, esta conotação 
do termo desenvolvimento é um lembrete daquilo que eles não são, colocando-os em uma condição 
indesejável e indigna, sendo que, para escapar desta, precisam escravizar-se a experiência e sonhos 
alheios (p. 65) - situação recorrente à comunidades que se autorreconhecem quilombolas, vazanteiras e 
pescadoras e ocupam as margens do Rio São Francisco; estes povos tradicionais consideram ofensiva 
a ideia de trabalhar a terra, bem como a prática da pesca, na lógica do agronegócio, ideologia que casa 
muito bem com a ideia de desenvolvimento apenas enquanto crescimento econômico.

Utilizando enquanto aporte metodológico a pesquisa e análise bibliográfica, o objetivo deste 
trabalho é discutir brevemente como o “paradigma da adequação ambiental” tem contribuído para 
legitimar a instalação dos projetos de desenvolvimento e criado contextos e processos de conflitos 
ambientais, advindos desses empreendimentos, nos territórios dos povos e comunidades tradicionais ao 
longo do São Francisco mineiro.

Desenvolvimento, a questão ambiental e o conflito: uma breve contextualização2. 

Sachs (2000) é incisivo ao afirmar que o significado dos conceitos de desenvolvimento e ambiente 
dependem da maneira como as nações mais ricas se sentem (p. 118). Interessante salientar que, de acordo 
com o autor, enquanto a sustentabilidade ambiental - temática que surge devido a uma preocupação 
da elite acerca de impactos ambientais e da gestão de recursos enquanto consequência da ideologia 
desenvolvimentista - é colocada em debate em âmbito global na década de 1970, povos e comunidades 



6 7

tradicionais possuem práticas centenárias de plantio, pesca e extrativismo em consonância com a 
dinâmica ecológica de seu ambiente.

Leff (2001) pontua, portanto, que a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise 
de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da 
razão tecnológica sobre a organização da natureza. A questão ambiental problematiza as próprias bases 
da produção; aponta para a desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção 
de futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção 
de sentidos sociais e na criatividade humana (p. 17).

Seguindo a lógica da ideologia elitista, tornou-se necessário, portanto, que um documento 
propusesse, em 1987, o casamento entre o desejo de desenvolvimento e a preocupação com o meio 
ambiente, segundo Sachs (p. 119): o Relatório Brundtland. O objetivo central deste texto - elaborado pela 
ONU a partir de audiências públicas efetuadas em cinco continentes - seria o de propor a possibilidade 
de uma nova ótica de crescimento econômico apoiada em práticas que conservem e expandam a base 
de recursos ambientais - ótica esta batizada de “desenvolvimento sustentável” -, sendo tal crescimento, 
de acordo com o relatório, fundamental para mitigar a pobreza que se concentra, principalmente, na 
maior parte do mundo em desenvolvimento. O texto, entretanto, não ambiciona ser um plano detalhado 
de ação, e sim um caminho para que a população mundial, partindo principalmente do engajamento e 
empenho político, possa ampliar suas esferas de cooperação.

O relatório, a partir de dados e críticas acerca da escala de produção e consumo mundial pós- 
Revolução Industrial, problematiza o contexto ambiental global, seus conflitos e suas idiossincrasias. O 
texto chama a atenção para o fato de que os governos e as instituições multilaterais tornam-se cada vez 
mais conscientes da impossibilidade de separar as questões relativas ao desenvolvimento econômico 
das questões relativas ao meio ambiente - a pobreza, por exemplo, seria uma das principais causas e um 
dos principais efeitos dos problemas ambientais no mundo. Surgem, portanto, novos vínculos entre a 
economia global e a ecologia global - preocupação com os impactos do desgaste ecológico sobre nossas 
perspectivas econômicas -, gerando uma interdependência ecológica multiescalar.

Partindo ainda do antagonismo existente entre o meio ambiente e o desenvolvimento, Zhouri e 
Laschefski (2010), ao historicizar brevemente as estratégias de modernização dos países do chamado 
“Terceiro Mundo” (incluindo o Brasil) e suas catastróficas consequências ambientais, apontam que 
surge no Brasil, com a morte de Chico Mendes ao final da década de 1980, uma nova concepção 
socioambientalista, visto que a luta dos seringueiros representava a ideia de que a natureza poderia ser 
valorizada com a inclusão dos grupos sociais que nela vivem, superando a dicotomia sociedade-natureza 
e promovendo o “desenvolvimento sustentável”.

Entretanto, ainda de acordo com estes autores, apesar de vários países, durante a Eco-92, 
assentirem que um novo modelo de desenvolvimento deveria ser construído a partir do tripé economia-
ecologia-equidade social, pensando-se principalmente na elaboração de políticas públicas, o discurso 
político que de fato se consolidou fez emergir o paradigma da participação na gestão ambiental e social, 
visando conciliar os interesses econômicos, ambientais e sociais e “moldar” o modelo clássico de 
desenvolvimento - “um casamento feliz entre a economia e a ecologia”.

Contudo, devido a inúmeros conflitos entre as visões desenvolvimentista e ambientalista, o modelo 
máximo atingido enquanto desenvolvimento sustentável pelo Brasil ao longo dos últimos 20 anos teria 
sido o da modernização ecológica - modelo este passível de críticas e limitações -, levando à retomada 
da discussão sobre a insustentabilidade estrutural do modelo de desenvolvimento urbano-industrial-
capitalista.
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Este seria, portanto, o paradigma da adequação ambiental, discutido por Zhouri e Oliveira 
(2007): a partir do momento em que projetos de cunho desenvolvimentistas são licenciados, possuindo 
insuficiências de estudos, as decisões ancoram-se no paradigma ambiental dominante, que deposita 
fé na “modernização ecológica” - e nesse sentido configuram-se como ações políticas no âmbito da 
lógica econômica, atribuindo ao mercado a capacidade institucional de resolver a degradação ambiental 
através de medidas mitigadoras e compensatórias (p. 122).

A busca por um “paradigma da sustentabilidade”, de fato, segundo Dupuy (1980), apenas torna-
se possível caso o discurso ecológico seja transformado em mercadoria, não sendo visto enquanto um 
freio ao lucro, resultando no que o autor coloca enquanto sociedade comunicacional - ou capitalismo 
ecológico, pautada em dois objetivos: reorientar o crescimento dos países desenvolvidos para produções 
menos destruidoras e “relocalizar”, o capitalismo internacional na escala mundial. O autor ainda 
provoca ao questionar: queremos um capitalismo ecológico, sendo o mesmo apenas uma integração dos 
constrangimentos ecológicos na lógica capitalista, ou é possível aproveitar-se da crise ecológica posta 
para elaborar e instaurar uma outra lógica social?

Dada a particularidade das relações ecológico-ambientais estabelecidas por povos e comunidades 
tradicionais, acaba por não ser incomum a existência de conflitos. Conforme mostram Zhouri e Laschefski 
(2010), os conflitos ambientais surgem das distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do 
mundo material, estando, geralmente, no cerne dos mesmos, a questão territorial ou espacial, envolvendo 
as relações entre poder e meio ambiente no terreno, sendo ainda possível elencar três categorias diferentes 
de conflitos ambientais: conflitos ambientais distributivos - conflitos que indicam graves desigualdades 
sociais em torno do acesso e da utilização dos recursos naturais; conflitos ambientais espaciais - aqueles 
causados por efeitos ou impactos ambientais que ultrapassam os limites entre os territórios de diversos 
agentes ou grupos sociais; e conflitos ambientais territoriais - conflitos que marcam situações em que 
existe sobreposição de reivindicações de diversos segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas 
culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial.

Conforme mostram os autores, os grupos tradicionais persistem na luta pelo reconhecimento dos 
seus modos de vida e o direito de autonomia, apesar da sustentabilidade das práticas de reprodução 
material e simbólica de diferentes populações estar ameaçada - cabendo, portanto, a estas populações, 
a articulação de variadas estratégias de resistência e o protagonismo enquanto agentes de conflitos 
ambientais. Importante ainda salientar que os conflitos ambientais surgem das distintas práticas de 
apropriação técnica, social e cultural do mundo material, estando, geralmente, no cerne dos mesmos, a 
questão territorial ou espacial, envolvendo as relações entre poder e natureza no terreno.

Territorialidades: algumas ponderações3. 

Luz de Oliveira (2012) chama a atenção ao dizer que a cosmografia dos povos ribeirinhos mostra 
como a percepção deles sobre o rio é definidora de sua territorialidade e como as formas de uso e 
apropriação do ambiente estão relacionadas ao ciclo do rio - seca, enchente, cheia e vazante (p. 88). A 
autora ainda pontua que para os vazanteiros, por exemplo, o rio não é apenas uma coisa viva, mas é algo 
animado, dotado de intencionalidade, um ser com quem eles estabelecem laços de reciprocidade social 
(p. 88).

Podemos inferir, portanto, que territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente 
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política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois conforme coloca Haesbaert (2005) 
a territorialidade está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias 
se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar (p. 3).

Os povos do rio, através de seus valores, crenças, atitudes, representações, significados, opiniões 
e visões de mundo expressos na linguagem comum e na vida cotidiana, produzem diferentes relações e 
sentidos em contato com o rio. Nas palavras de Oliveira:

Estudar a vida das águas e dos homens do rio São Francisco é entende-los 
como correnteza, como fluxo, como movimento, como travessia, pois 
o rio é um lugar que se permite viajar, um lugar que viaja, um lugar 
em movimento.

A sua natureza de correnteza possibilitou que os homens construíssem suas 
histórias de vida em seus espaços, num encontro de homens e águas 
que seguem juntos. Em geografias híbridas, ziguezagueando entre 
uma margem e outra, cenários de vida pontilhavam o tempo e o 
espaço das águas em movimento. (OLIVEIRA, 2012, P. 47)

Em suma: diferentes sentidos e relações que os sujeitos sociais desenvolvem com o rio São 
Francisco enquanto lugar acabam por configurar múltiplas territorialidades, territorialidades estas 
que não são levadas em consideração quando da implementação de projetos desenvolvimentistas. 
Como exemplificam Zhouri e Oliveira (2007), sustentado pela crença na capacidade tecnológica de 
prever e reduzir seus riscos e efeitos, o paradigma da adequação opera no interior da racionalidade 
econômica instrumental, resultando na condição de invisibilidade e desvalor a pessoas e ambientes 
(p. 122).

 Considerações Finais4. 

Leff (2001) é otimista ao afirmar que estamos presenciando tempos em que emergem novos 
valores e racionalidades que reorientam a construção do mundo, tempos em que se descongelam, se 
decantam, se precipitam e se reciclam os tempos históricos passados; onde hoje se reenlaçam suas 
histórias diferenciadas e se relança a história para novos horizontes (p. 10). Infelizmente, por não 
fazerem parte deste projeto moderno que visa a hegemonia da identidade material e simbólica do mundo 
industrial, povos e comunidades tradicionais se encontram, cada vez mais, em condições de embate e 
marginalidade.

Contudo, os processos de conflitos e luta das comunidades ribeirinhas do São Francisco pela 
efetivação de direitos territoriais e reconhecimento de seus modos de vida ganham, cada vez mais, 
densidade e complexidade, sendo o “paradigma da adequação ambiental” produzido dentro de um 
campo de relações de poder, de disputa política e de produção de legitimidades - segundo Anaya (2014), 
as lutas sociais destes grupos são renovadas pela construção de uma nova ordem política e de um 
novo paradigma, convertendo-se em uma espécie de heterodoxia frente à doxa hegemônica do campo 
ambiental (p. 9).



10 11

 Referências Bibliográficas5. 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991.

DUPUY, Jean-Pierre. Da ecologia à crítica radical da sociedade industrial. In: DUPUY, Jean-Pierre. 
Introdução à crítica da ecologia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

ESTEVA, G. Desenvolvimento. In: SACHS, W. Dicionário do desenvolvimento: guia para o
conhecimento como poder. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 200, pp. 59-83.

HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização à multiterritorialidade. In: Anais do X Encontro de 
Geógrafos da América Latina. São Paulo: 2005.

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001.

LUZ DE OLIVEIRA, Cláudia. Fluidez, nomadismo e impermanências: reflexões sobre território e 
territorialidade entre os vazanteiros do médio São Francisco. In: SOUZA, Angela Fagna Gomes de; 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Viver em Ilhas. Uberlândia: EDUFU, 2012, p. 83-98.

OLIVEIRA, Joycelaine Aparecida de. Margens escritas: per-cursos de águas e vidas. In: COSTA, 
João Batista de Almeida; OLIVEIRA, Claudia Luz de. Cerrado, gerais, sertão: comunidades 
tradicionais nos sertões roseanos. São Paulo: Intermeios; Belo Horizonte: Fapemig; Montes Claros: 
Unimontes, 2012.

PAULA, Andréa Maria Narciso Rocha de. Travessias: movimentos migratórios em comunidades

rurais no sertão do norte de Minas Gerais. Tese de Doutorado. Uberlândia: Universidade Federal de 
Uberlândia, 2009.

SACHS, W. Meio Ambiente. In: SACHS, W. Dicionário do desenvolvimento: guia para o

conhecimento como poder. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 200, pp. 117-131.

ZHOURI, Andrea; LASCHEFSKI, Klemens (org.). Desenvolvimento e conflitos ambientais. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2010.

ZHOURI, Andrea; OLIVEIRA, Raquel. Dsenvolvimento, conflitos sociais e violência no Brasil rural: o 
caso das usinas hidrelétricas. In: Ambiente & Sociedade. Campinas: v. X, n. 2, 2007, p. 119-135.


