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O RIO SÃO FRANCISCO E A INTEGRAÇÃO NACIONAL: ENTRE A UTOPIA 
E A DISTOPIA

SILVA, Marlon Andrey Nunes da Silva.1

RESUMO
Este artigo objetivou promover o processo histórico da criação da Comissão do Vale do São Francisco 
(CVSF), que tinha como objetivo desenvolver socioeconomicamente a região em torno do rio São 
Francisco. Os discursos em torno do São Francisco colocaram o rio como “unificador da nação” e foi 
reproduzido por muitas pessoas e instituições, tendo neste trabalho, uma análise especifica sobre o papel 
do deputado baiano Manoel Novaes. Neste sentido, pretende-se discutir as formas de utopia e distopia 
que marcam o rio São Francisco, além da ideologia presente nos discursos em torno do Vale.  
Palavras-chave: desenvolvimento; distopia; utopia; intelectuais. 

INTRODUÇÃO
O rio São Francisco “é o mar dos sertanejos” como disse Maria José de Araújo no poema “Mar do 

Sertão”. Visto como uma “dádiva” e comparado a outros rios famosos do mundo, como o rio Mississipi 
nos Estados Unidos, o rio Nilo no Egito e o rio Sena na França, o São Francisco somente se tornará alvo 
de investimentos e planejamentos do Governo Federal, em virtude de seu potencial econômico e social, 
em meados da década de 1940. Antes disso, o rio não foi alvo de planejamentos à longo prazo, mas 
somente de medidas paliativas. 

Pensada e articulada pelo deputado baiano Manoel Novaes2, a Comissão do Vale do São Francisco 
foi criada em 1948, surgindo como uma proposta interventora do Estado na região, com o objetivo 
de desenvolvê-la e buscar diminuir o chamado “desequilíbrio regional”. Segundo Novaes, o rio São 
Francisco estava esquecido pelas autoridades brasileiras, condenando a população ribeirinha a miséria, 
desperdiçando o potencial de desenvolvimento econômico e social do rio, além de colocar a unidade 
nacional em risco, pois o rio teria a função de integrar a nação, unindo o Norte e o Sul. 

Num primeiro momento, discutiremos os problemas do São Francisco e o discurso nacionalista 
entre aqueles que defendiam o aproveitamento dos recursos do rio. Num segundo momento, discutiremos 

1  Universidade Estadual de Montes Claros, Centro de Ciências Humanas, Departamento de História. E-mail: marlo-
nandrey@hotmail.com 
2  Manuel Cavalcanti de Novais (Floresta-PE, 1908 – Brasília-DF, 1992). Formou-se na Faculdade de Medicina da 
Bahia e por esse estado exerceu vários mandatos como parlamentar. Participou tanto da campanha da Aliança Liberal em 
1929/1930, quanto do golpe que depôs o presidente Washington Luís. Foi Constituinte em 1934; deputado federal pela Bahia, 
em 1935-1937 e de 1946-1987; Constituinte em 1946. Transitou pela UDN, Partido Republicano (PR), filiou-se a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA) e depois ao Partido Democrático-Social (PSD). Em 1986, filiou-se ao Partido da Frente 
Liberal (PFL), buscando apoio de Antonio Carlos Magalhães para mais uma candidatura, porém, não conseguiu se reeleger. 
Considerado por muito tempo o “vice-rei do São Francisco”, na campanha eleitoral de 1986 foi obrigado a fazer uma disputa 
acirrada, algo incomum na sua trajetória política, principalmente no auge em 1950 e 1960, quando controlava a Comissão do 
Vale do São Francisco (CVSF). NOVAIS, Manoel. Cf. Dicionário Histórico-Biográfico brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC/
FGV. Disponível em: www.cpdoc.fgv.br. Acesso em 9 de junho de 2016.
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os discursos em torno do São Francisco como integração nacional, a partir de uma perspectiva ideológica 
e utópica, e por fim, examinaremos a ideologia desenvolvimentista no Brasil e o São Francisco como 
exemplo de distopia. 

O RIO SÃO FRANCISCO E SUAS COMPANHIAS
A Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) foi criada pela Lei n° 541 de 15 de dezembro de 

1948, atuando por 20 anos conforme determinava a Constituição. Em 28 de fevereiro de 1967, foi criada 
pelo Decreto-lei nº 292, a Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE), que sucedeu a antiga 
CVSF. Já em 14 de julho de 1974, pela Lei nº 6.088, foi instituída a Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que sucedeu a SUVALE e tinha como objetivo 
desenvolver a região utilizando recursos hídricos com ênfase na imigração. Em 6 de janeiro de 2000, 
pela Lei nº 9.954, a CODEVASF teve sua área de atuação ampliada para a bacia do rio Parnaíba e, pela 
Lei nº 12.196, para os vales dos rios Itapecuru e Mearim.3

Tendo uma bacia com extensão de 640.000 km², o São Francisco abrange porções dos Estados 
de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e uma estreita faixa no Distrito Federal. 
A bacia do Parnaíba, possui extensão de 330.000 km², abrangendo parte dos Estados do Piauí e do 
Maranhão. Por fim, as águas do rio Itapecuru (52.500 km²) e do Mearim (56.000 km²) banham o Estado 
do Maranhão. 4

Desde a criação da primeira companhia para ser responsável pelo desenvolvimento e o 
aproveitamento dos recursos do São Francisco, a região teve outras companhias que se sucederam 
(CVSF, SUVALE e CODEVASF), sucessões essas ocorridas por motivos políticos, porém, vemos em 
todas elas um traço em comum: o discurso do rio São Francisco como meio de integração nacional, tanto 
política quanto econômica. 

OS PROBLEMAS DO SÃO FRANCISCO
Durante os debates que prescindiram a criação da CVSF em 1948, muitos foram os parlamentares 

que debateram e expuseram os problemas do São Francisco. Nessas exposições, pode-se perceber em 
certos discursos a existência de conflitos de ideias e interesses entre os políticos, mas o aspecto de maior 
relevância, é que havia um consenso entre eles sobre os problemas gerais do Vale. 

Entre os problemas expostos, estavam as constantes enchentes, a seca, o leito obstruído e ruim, 
as diversas precipitações irregulares. A região possuía carências na área elétrica e industrial, tornando o 
comércio atrofiado, o sistema de transporte debilitado e a produção industrial precária. Outro problema 
bastante apontado pelos parlamentares era o despovoamento do vale. Havia na região um número 
altíssimo de desempregados, analfabetismo em grandes proporções, além da falta de alimentação. 
Escolas e hospitais eram precários, e com um sistema de saúde bastante ruim, havia a proliferação de 
diversas doenças. 

Na busca de solucionar esses problemas, os parlamentares usaram diversos argumentos de 

3  Disponível no site da Codevasf: http://www2.codevasf.gov.br/empresa/Default Page
4  Disponível no site da Condevasf: http://www2.codevasf.gov.br/empresa/area de atuacao
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caráter nacional, sendo elas de natureza política, histórica, econômica, geográfica, social e de estratégia 
militar. O rio é visto como berço da nacionalidade, reverenciado como a região de tráfego daqueles que 
colonizaram o país. Na visão de muitos parlamentares, os problemas advindos da região são-franciscana 
eram de responsabilidade nacional. Segundo o deputado Manoel Novaes, o rio São Francisco há muito 
tempo deveria ter recebido a atenção que merecia, pois se tivesse levado em conta

“[...] a proeminência do São Francisco na formação do arcabouço nacional, na consolidação 
de nosso território, na elaboração de nossa economia e estruturação política do país [...] 
Evidentemente, só um dispositivo constitucional taxativo e expresso terá força bastante 
para garantir a integração do São Francisco no papel que o destino lhe traçou - de unificador 
político e manancial econômico do Brasil.” (NOVAES, 1989, p.30).

Em seu discurso, Novaes deixa claro o caráter “messiânico” do rio São Francisco e de uma 
espécie de “dívida” que o Brasil teria com o rio, por não ter-lhe aproveitado antes. 

O RIO COMO INTEGRAÇÃO NACIONAL: IDEOLOGIA OU UTOPIA?
Segundo Mannheim (1976), a ideologia refere-se a um conjunto de ideias que buscam manter a 

ordem vigente, o status quo. Para ele,
“O conceito de “ideologia” reflete uma das descobertas emergentes de conflito político, 
que é a de que grupos dominantes podem, em seu pensar, tornar-se tão intensamente 
ligados por interesses a uma situação que simplesmente não são mais capazes de ver certos 
fatos que iriam solapar seus senso de dominação. Está implícita na palavra “ideologia” a 
noção de que, em certas situações, o inconsciente coletivo de certos grupos obscurece a 
condição real da sociedade, tanto para si como para os demais, estabilizando-a portanto.” 
(MANNHEIM, 1976, p. 66-67).

A ideologia é tida como um conjunto de valores e crenças que foram estabelecidos por instituições 
e processos da sociedade, que visam a manutenção de certos grupos no poder. Ela obscurece o “real”, 
lançando interpretações para os problemas sociais que estão alinhadas as ideias derivadas de certos 
grupos políticos. No caso do São Francisco, o que se viu foi uma espécie de manobra política, afim de 
promover a manutenção e a renovação da dominação de classe dentro do sistema capitalista. 

Já a utopia é uma espécie de reação ao presente. Enquanto a ideologia busca manter a situação 
atual das coisas, a utopia busca transformá-la, partindo de um presente que incomoda. A utopia nasce de 
um certo desconforto com o nosso mundo, pois se pertencêssemos realmente ao mundo em que vivemos, 
estaríamos à vontade nele. A utopia possui uma certa motivação ética e política. Para Mannheim (1976) o 
conceito de utopia está relacionado a transformação, que é a formuladora do progresso da humanidade. 
Para ele,

“O conceito de pensar utópico reflete a descoberta oposta à primeira, que é a de que certos 
grupos oprimidos estão intelectualmente interessados na destruição e na transformação 
de uma dada condição da sociedade que, mesmo involuntariamente, somente veem na 
situação os elementos que tendem a negá-la. Seu pensamento é incapaz de diagnosticar 
corretamente uma situação existente da sociedade. Eles não estão absolutamente 
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preocupados com o que realmente existe, antes, em seu pensamento, buscam mudar a 
situação existente. Seu pensamento nunca é um diagnóstico da situação; somente pode ser 
usado como uma orientação para a ação. Na mentalidade utópica, o inconsciente coletivo, 
guiado pela representação tendencial e pelo desejo de ação, oculta determinados aspectos 
da realidade. Volta as costas a tudo que pudesse abalar sua crença ou paralisar seu desejo 
de mudar as coisas.” (MANNHEIM, 1976, p. 66-67).

Sendo assim, busquemos compreender os discursos do rio São Francisco como integração nacional, 
dentro dos conceitos de utopia e ideologia. Quando pensamos no São Francisco como “unificador da 
nação”, rio da “integração nacional”, como aquele que irá desenvolver a região do Vale, levando emprego, 
desenvolvimento e prosperidade para região, pensamos nele a partir de uma perspectiva utópica, de uma 
realidade ideal que se almeja alcançar. 

Por outro lado, para que isso aconteça, é necessário o desenvolvimento industrial na região e a 
expansão do capital é tida como vital nesse processo, levando-nos a pensar a partir de uma perspectiva 
ideológica, pois há uma clara associação entre integração nacional e expansão do capital. 

A IDEOLOGIA DESENVOLVIMENTISTA NO BRASIL
No Brasil, o termo “desenvolvimentismo” remete às teorias cepalinas, oriundas da CEPAL - 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, criada em 1948 com o objetivo de promover a 
cooperação econômica entre seus membros. Na década de 1940, várias missões técnicas norte-americanas 
foram enviadas ao Brasil com o intento de realizar estudos técnicos visando o desenvolvimento de projetos 
de intervenção econômica no país, principalmente nas regiões que eram consideradas marginalizadas 
industrialmente. Com economistas e estudiosos de peso, como Roberto Simonsen, Lucas Lopes e Celso 
Furtado, as teorias desenvolvimentistas ganharam força no Brasil, teorias que ganharam corpo em 
várias instituições que foram criadas, entre elas: a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), 
criada em 1945, a Companhia do Vale do São Francisco (CVSF), criada em 1948, o Banco Nacional 
do Desenvolvimento (BNDE), criado em 1952 e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), criado em 1959. 

Os defensores das teorias desenvolvimentistas pregavam a necessidade de interferência do 
Estado com o propósito de diminuir o “desequilíbrio regional”, promovendo o crescimento industrial e 
o desenvolvimento socioeconômico das regiões consideradas marginalizadas, colocando em destaque a 
região Nordeste e a região do Vale do São Francisco. 

Baseando-se em discursos nacionalistas e regionalistas, várias intervenções estatais foram feitas 
nessas regiões visando o desenvolvimento e a emancipação econômicas das mesmas, porém, o que se 
viu não foi a emancipação dessas regiões, mas sim, a expansão do capital das regiões industrializadas 
para as regiões periféricas, dando continuidade a relação de dependência dessas regiões agora sob nova 
roupagem. 

No Brasil, nacionalismo e regionalismo se combinam, pois “se afirma que uma região, é problema 
da nação.” Na acepção de Antonio Gramsci, nacionalismo e regionalismo podem ser vistos como 
ideologias orgânicas, pois são interpretações que definem o que se é ou que se deve ser. Essas ideologias 
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“estipulam formas de atuação do Estado convenientes à região ou à nação” (SOARES, 2015, p.78). 
Especificando o caso do São Francisco, nacionalismo e regionalismo combinam perfeitamente, 

pois: 
“No plano ideológico, a combinação torna-se possível, porque a ideia de nação é 
suficientemente elástica, para se adaptar, é generalizante e não consegue abarcar todas 
as diferenciações que se verificam no espaço. E se a nação brasileira era concebida 
negativamente, estava em risco de perder sua unidade, não estava plenamente consolidada, 
era necessário que se tirassem os obstáculos à sua afirmação. O regionalismo são-
franciscano, incorpora esse ideário, tem dupla face: uma voltada para o regional e a outra 
para o nacional. Afirma uma região, que é problema para a nação. Esta, por sua vez, tem 
o dever de cuidar de sua célula-mater e ao fazê-lo, colocava por terra, os riscos que lhe 
ameaçavam. Ao conciliar-se com a região, a nação se fortalecia, tornava-se mais uma.” 
(SOARES, 2015, p.79).

O RIO SÃO FRANCISCO COMO EXEMPLO DE DISTOPIA
Segundo Berriel (2005), é bem sabido que a distopia nasce da utopia. Há em toda utopia um 

elemento distópico, expresso ou tácito, e vice-versa. A distopia surge como o desenvolvimento em 
relação as utopias, revelando o medo da opressão totalizante, o sonho da utopia acaba tornando-se no 
pesadelo da distopia. Citando mais uma vez Berriel:

“ao contrário da utopia, na distopia a realidade não apenas é assumida tal qual é, mas as 
suas práticas e tendências negativas, desenvolvidos e ampliados, fornecem o material 
para a edificação da estrutura de um mundo grotesco.” (BERRIEL, 2005).

Segundo Bronislaw Baczo (citado por Berriel, 2005), “a utopia não orienta por si só o curso da 
história: em função do contexto no qual se coloca, essa corresponde aos desejos e às esperanças coletivas 
(...) Todavia, nenhuma utopia carrega em si o cenário histórico para o qual contribuiu eventualmente 
para sua realização: nenhuma utopia prevê o seu próprio destino histórico, o próprio futuro.”

Na vertente da utopia, quando interpretamos o São Francisco, observamos os discursos que 
destacavam a necessidade de “resgatar uma dívida histórica” nas palavras de Novaes e buscar investir no 
rio que tinha o potencial de desenvolver e unir a nação. Com argumentos baseados na ideia de “redenção” 
do Vale e sob a égide da ciência, Novaes colocou a CVSF como única esperança de “salvação” do rio, da 
região e da nação. O São Francisco era apresentado como o rio da “integração nacional” e ele somente 
poderia exercer a função que o “destino” lhe reservou, se fosse explorado e desenvolvido por meio de 
projetos, incluindo a CVSF.

Na vertente da distopia, enfocamos a situação das populações ribeirinhas frente a política de 
planejamento criada e as consequências para os mesmos, além dos reais motivos por detrás dos discursos 
nacionalistas. Segundo Dilma Andrade (2015), a política de planejamento criada, aparentava ser uma 
espécie de “doação” para as populações ribeirinhas, mas que na verdade, foi um mecanismo usado para 
a expropriação das riquezas naturais da região e sua inserção no mercado. 

Com a proposta de desenvolvimento, a CVSF pregava a ruptura com o passado, a ação autárquica, 
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científica, com orçamento fixo preparando o terreno para a industrialização. Colocando-se como fonte 
de esperança para as populações ribeirinhas e como pilar de unidade nacional, houve uma apropriação 
dos “recursos naturais” e a “civilização sertaneja”, realizada por meio de ações sanitárias e educacionais. 
Como salienta a historiadora Dilma Andrade de Paula:

“O que inicialmente parecia ser apenas uma tentativa de construção de consenso, por meio de 
discursos e elaboração de politicas públicas, ao ser colocado progressivamente em prática, torna-
se instrumento coercitivo. E, no mais, no próprio argumento interno ao discurso, enfatizando sua 
necessária civilização, já contém elementos coercitivos, de base hierárquica, ao menosprezar 
as populações dessas regiões. Ao comparar o São Francisco com outros grandes rios, também 
sugere que as medidas que serão propostas é que o elevarão a esse grande patamar.” (PAULA, 
2015, p.10)
A CVSF foi estendendo os seus tentáculos pelo interior do Brasil, atualizando novos arranjos 

políticos nos estados e promovendo a expansão do capital. Conceitos como integração nacional, interação 
geopolítica, fortalecimento da unidade nacional, união e vale de promissão e de possibilidades, que eram 
aplicados ao São Francisco, faziam a frente da Comissão, justificando ideologicamente o domínio do rio 
com o objetivo de servir ao Brasil. 

Albert Hirschman comparou duas agencias responsáveis por explorar o potencial do São Francisco: 
a CHESF e a CVSF. Segundo ele, a CHESF tinha a tarefa de aproveitar o potencial hidrelétrico de Paulo 
Afonso, demonstrando seu caráter mais objetivo. Já a CVSF não era tão específica quanto a utilização 
de seus recursos, e com uma dotação orçamentária prévia de 1% da arrecadação tributária da União, isso 
acabou levando ao desperdício de recursos e a acomodações. 

A CVSF ficou conhecida como uma política de pequenos serviços, como a construção de estradas, 
abastecimento de água e energia, postos de saúde, escola, etc. Porém, essa política estava alinhada aos 
interesses de políticos locais, que transforaram esses “benefícios” em moeda eleitoral. Segundo Dilma:

“[...] a CVSF era uma grande contradição entre o que se pretendia fazer, a transformação 
total do vale do São Francisco e o que acabou acontecendo, uma adaptação rápida e 
confortável à estrutura burocrática existente [...].” (PAULA, 2015, p.4-5).

O estudo do São Francisco como integração da nação, revela tanto aspectos da ideologia, quanto 
da utopia e distopia. Na vertente da ideologia, o que se viu foi uma espécie de manobra política, afim de 
promover a manutenção e a renovação da dominação de classe dentro do sistema capitalista, viu-se uma 
expansão do capital favorecendo certos grupos de poder. Na vertente da utopia, quando pensamos no São 
Francisco como “unificador da nação”, rio da “integração nacional”, como aquele que irá desenvolver a 
região do Vale. Na vertente da distopia, quando analisamos os resultados reais da interferência do Estado 
na região do Vale. 

CONCLUSÃO
Este trabalho buscou estudar os discursos do rio São Francisco como integração nacional. 

Analisamos esse objeto de estudo, através de três conceitos chave: ideologia, utopia e distopia. Fizemos 
também um breve desenvolvimento histórico da CVSF e das ideologias desenvolvimentistas no Brasil e, 
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por fim, analisamos o São Francisco, visto como o “unificador da nação” como exemplo de distopia. 
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