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RESUMO 
 

 
 

As barragens construídas no Nordeste estariam ligadas à política de combate à seca 
e ao aproveitamento das potencialidades regionais. Dentro desse contexto, a 
construção de barragens ofereceria suporte à implantação de sistema de irrigação. 
As barragens foram pensadas como alternativa não só para resolver o problema 
hídrico, mas também para dinamizar e para modernizar o sistema agrário de todo o 
território nordestino. Assim, constitui o objeto de estudo a analise dos processos de 
desterritorialização e reterritorialização ocorridos com a implantação da Barragem de 
Anagé, no Estado da Bahia.  A investigação teve como universo de entendimento o 
processo de transformação ocorrido no território, a partir do marco territorial de 
1980-2010. Neste estudo, foi analisada a organização e o uso das terras do entorno 
da Barragem de Anagé. O referencial teórico e metodológico do estudo baseia-se, 
entre outros autores, em Corrêia, 1991; 1997; 2006; Castro, 2005; Correa, 2005; 
Rafesttin, 1993; Haesbaert, 2006; Santos,1997; 2002; 2004; 2005; 2008, Saquet 
2009, que entendem o estudo da categoria território e os processos que que dele 
derivam, como a desterritorialização e a reterritorialização como sendo processos 
integrados, dotados de dinâmicas e de valores econômicos, políticos, sociais e 
culturais. Para o trabalho de campo, foram aplicados questionários a moradores que 
estão em volta da Barragem, sendo eles reassentados e novos proprietários, e 
entrevistas com representantes do poder público local e com ex-militantes do 
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB). A pesquisa também contou com o 
levantamento de informações e de dados do período que antecede à construção da 
obra, como jornais, vídeos e carta topográfica de Anagé de 1980 (folha Anagé - SD-
24), para elaborar mapas temáticos. Diante do processo de leitura, de observação, 
de análise e de interpretação dos processos que ocorreram no perímetro da 
Barragem, pôde-se concluir que, mesmo com os impactos causados pelo processo 
de desterritorialização, o aparecimento do novo (o território com a Barragem) e as 
transformações ocorridas no meio rural vêm contribuindo para a continuidade da 
comunidade local no território. A mudança do cenário rural vivido nos municípios de 
Anagé e de Caraíbas e também a oferta de serviços e de emprego e a garantia da 
água no território têm contribuído para fixar o homem na terra. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Desterritorialização, Reterritorialização. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The barrages  built in the Northeast  would be linked to the politic of combat against 

drought and  advantage of regional potentialities. In this context, the building of the 

barrage  would offer support to the implantation of irrigation system, these were 

thought as alternative not only to solve the  hydro  problem, but also to make  the 

agrarian   system more dynamic in all the northeast territory. So, the object of study is 

the analysis the processes of territorialization, disterritorrialization and 

reterritorialization  occurred  with the implantation of the  Barrage Anagé  in the  state 

of Bahia. In this research paper the territory and its  mobility  has been studied, 

treating it as  a field of strength that connects the space  of  production and 

circulation, the  continuous and discontinuous territories  and all the special 

organization of the area to be studied. The investigation had as content of 

understanding  the process of transformation of the territory since the territorial  

landmark  from 1980 to 2010, emphasizing ,mainly, the function  of the barrage  in 

the process of  disterritorrialization and reterritorialization  of those reached by   the 

Barrage of  Barrage of Anagé  The research aimed to analyze the recent  process of 

organization and use of lands around  the barrage of Anagé and  intends  to clear 

situations that will purpose a better comprehension about the problem that involves 

the people  reached   by barrages  with  their spacial  mobility, the speculation of the  

appropriation  destined to the new use of the territory, resulting in  the intervention  of 

social movements that comes from the  Movement of the Reached by (MAB),and the 

valorization of the space., the different  kinds of appropriation  and use of a territory. 

 

Key words : Public Politics, Barragem , Disterritorrialization,  Reterritorialization 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A política pública de aproveitamento dos Recursos Hídricos direciona suas 

ações basicamente a três tipos de finalidade: o abastecimento público, a redução 

dos efeitos de escassez de água destinada à produção agrícola e ao aproveitamento 

energético das quedas d‟água. 

 Essas finalidades justificam o grande número de barragens construídas no 

País. De acordo com os reclames dos movimentos populares, a despeito do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MBA) e do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), as barragens alteram significativamente o modus vivendi 

da população em seu entorno. Essa alteração é provocada pelo processo de 

construção, com a consequente mobilização, ou desterritorialização da população 

local, e pela nova demanda para atividades econômicas, (reterritorialização), no 

espaço artificialmente valorizado, no entorno das barragens. 

  Concomitantemente, com o aparecimento de novas dinâmicas de circulação e 

de produção gerada pela instalação do lago artificial, desencadeia-se o processo de 

desapropriação e de apropriação, pública e privada, do novo espaço produtivo.  

 A construção de barragens tende a romper a organização espacial de seu 

povo com sua região e seu território. Esse rompimento ocorre com a construção da 

barragem quando os habitantes locais passam a se relacionar com outros territórios 

impostos por essa dinâmica. Com a instalação da barragem, as atividades 

econômicas, a vida social e as demais relações das populações remanescentes se 

alteram no confronto com o novo e com o desconhecido, o ambiente artificialmente 

produzido, enquanto que as populações desterritorializadas vão sofrer alterações 

nos novos espaços para os quais foram remanejadas.   

 Esse também é o contexto do estudo sobre as velhas e as novas 

territorialidades às margens da Barragem de Anagé- BA: da desterritorialização à 

reterritorialização, com destaque para a Barragem de Anagé, localizada no médio 

curso do rio Gavião, na bacia do Rio de Contas, entre as coordenadas 14º 37' S e 

41º 11' W, na região Sudoeste da Bahia, construída pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca (DNOCS). 
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 A construção dessa obra foi fruto da intervenção do Estado, que via, na 

construção de barragens, solução para o problema da seca e também vislumbrava 

modernizar a agricultura local, com a introdução de perímetros irrigados.  

 Vale ainda ressaltar, que a área de abrangência da barragem é de 37 Km2 de 

área alagada e 367,3 x106 m3 de volume de água, configurando-se, como uma 

barragem de grande porte, além de ser o maior investimento Federal, na área de 

construção de barragens, feito exclusivamente em território baiano. O principal 

motivo da construção da Barragem era a perenização de um trecho do Rio Gavião, 

em uma típica região do semiárido nordestino que, além da carência hídrica, nos 

períodos de baixa umidade, durante a maior parte do ano, provocava grandes 

enchentes, embora de curta permanência, nos períodos úmidos da região. 

 No entanto, a presente pesquisa visou ir além desse entendimento e buscou 

analisar os processos de desterritorialização e de reterritorialização, ocorridos com a 

implantação da Barragem de Anagé, no período de 1980-2010, investigando suas 

implicações sobre o território. 

 Para fundamentar tal análise, buscou-se também abordar o contexto político, 

econômico e social da década de 1980, o qual envolveu a construção de barragens 

no Nordeste e na região do Sudoeste da Bahia; contextualizar a territorialização  

antes da construção da Barragem e, ainda, explicar a ação dos atores sociais 

públicos, privados e coletivos, no processo de desterritorialização da barragem da 

Anagé. A análise consiste, ainda, em entender e explicar a inserção do Estado em 

todo esse processo, no que diz respeito à questão do uso e da apropriação do 

perímetro da Barragem de Anagé. 

 A dissertação foi embasada e fundamentada em conhecimentos associados à 

categoria território, à produção capitalista do espaço, à apropriação do capital, à 

política pública e à configuração regional. Sabe-se que o processo de organização 

espacial, nos diferentes sistemas de produção, desenvolvidos pelo ser humano, 

passou por inúmeras transformações e, ao longo da história, vem influenciando as 

configurações regionais, por meio dos avanços culturais, científicos e tecnológicos 

que vão sendo incorporados ao sistema de produção, conforme afirma 

Santos(1997). Por isso, essa análise regional levará em conta a configuração e a 

reconfiguração do território e dos lugares de reprodução do capital.

 Fundamentada nas transformações, ocorridas no território da Barragem de 

Anagé, essa pesquisa procurou responder às questões inerentes à temática, tais 
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como: - Esse empreendimento representa a perda de terras por um grande 

contingente de famílias, aumento das invasões de áreas e saída do homem do 

campo, em busca da fantasia dos empregos gerados pela Barragem? - A Barragem 

acelerou, na região, aumento da pobreza, aumento dos fluxos migratórios para as 

cidades e desestruturação social, econômica e ambiental de famílias rurais e 

ribeirinhas? - Além da implantação do turismo e da apropriação privada do espaço 

público das áreas do entorno da Barragem, reforçando a ideia de que os projetos e 

as políticas públicas que envolvem a construção de barragens são socialmente 

injustos? - A Barragem é usada como um processo de dominação econômica e 

política das elites locais? 

 Para operacionalizar as questões levantadas pela presente pesquisa, foi 

necessária a construção de momentos distintos para o levantamento de dados, de 

informações e de análises. Dessa maneira, a primeira etapa consistiu no 

levantamento de documentos de registro da construção da Barragem; de 

documentos sobre o perfil socioeconômico da região sudoeste; de trabalhos de 

produção científica os quais envolviam a área de estudo, bem como temas 

relacionados à produção socioeconômica da região Sudoeste; e de informações 

existentes sobre o processo inicial da construção da obra, como dados referentes 

aos atingidos pela Barragem de Anagé,sobre os municípios em estudo e, também, 

na consulta da carta topográfica de Anagé, de 1980 (folha Anagé - SD-24) e da 

imagem de satélite LandSat m5 e Cnes/Spot-2008. 

 Num segundo momento, foi, também, realizada a coletas de dados em 

entidades e em órgãos públicos, estaduais e municipais, tais como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), as Secretarias de Agricultura 

das Prefeituras de Anagé, de Caraíbas, de Vitória da Conquista, de Belo Campo de 

Tremedal. Tais entidades e órgãos foram consultados na tentativa de organizar e de 

selecionar dados que retratem projetos e demais contextualizações que estivessem 

envolvidos com a Barragem de Anagé. 

 A terceira etapa consistiu na pesquisa direta, operacionalizada por 

amostragem aleatória com atores sociais coletivos e institucionais; com a população 

local - moradores da cidade e do campo - (Apêndice 01);  com as autoridades locais 

- prefeitos, vereadores, secretários - (Apêndice 02); com sindicalistas, (Apêndice 03);  
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com proprietários de terras e demais imóveis do entorno da Barragem de Anagé, por 

meio de questionários e de entrevistas semiestruturadas, os quais foram aplicados, 

aleatoriamente, em onze localidades da Barragem, onde foram aplicados dez 

questionários em cada local, além de observações e de registros fotográficos. Nos  

cento e dez questionários aplicados, foram abordadas questões que respondessem 

aos problemas levantados pela pesquisa, os quais estão relacionadas às 

transformações espaciais, decorrentes da reutilização do espaço local, da 

apropriação e da desapropriação dos atingidos pela Barragem, e das relações de 

trabalho estabelecidas no local. Nas entrevistas, o enfoque guarda relação com 

uso/produção/circulação/apropriação do/no espaço e com a organização espacial. 

 As informações dessa amostragem permitiram tratar dos dados quantitativos 

(número de propriedades, tempo de posse da terra, relação socioeconômica, relação 

de produção e de produtividade) e qualitativos (relação espaço-tempo e 

sociedade/meio) sobre a territorialização, a desterritorialização e a reterritorialização 

dos atingidos pela Barragem de Anagé. Depois de concluídas a compilação do 

conjunto de dados coletados, esses foram analisados, tabulados e utilizados na 

elaboração de gráficos, de tabelas e de mapas temáticos, construídos a partir da 

carta topográfica de Anagé e da imagem de satélite LandSat m5 e Cnes/Spot-2008. 

A pesquisa contou também com a sistematização de fotos que foram utilizadas na 

produção e no desenvolvimento final da dissertação. 

 Após essa etapa, deu-se a sistematização da pesquisa, que ficou estruturada 

em quatro capítulos. O primeiro capitulo trata de aspectos teóricos, em que, por 

meio de uma revisão da literatura sobre o assunto, é retomada a discussão a 

respeito do território, aqui compreendido como categorias importantes para 

perceber-se o uso e a ação da sociedade sobre o Espaço Geográfico. Os processos 

de territorialidades, de desterritorialização e de reterritorialização também são 

tratados, nesse capítulo, como pontos de partida para o desenrolar desta pesquisa. 

 O segundo capítulo é feito de um pequeno contexto histórico das políticas de 

desenvolvimento regional do Nordeste, o qual apontou a criação de barragens para 

superar o problema de escassez de água e a implantação de sistema de irrigação, 

como alternativa, para modernizar a estrutura agrária do Nordeste, que se pautava 

na agricultura tradicional. Nesse capítulo, ainda foram abordados, os impactos 

sociais e ambientais os quais justificaram a atuação da MAB em todo o Nordeste. 
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 O terceiro capítulo apresenta uma caracterização da área de estudo, tendo 

como base os dados geográficos da Região Sudoeste da Bahia. Observando, 

também, aspectos relacionados à história econômica e cultural da área estudada, 

projetos de implantação da Barragem e, ainda, a contextualização do território que 

antecedeu a Barragem de Anagé.  

 O quarto capítulo discute a desterritorialização dos atingidos pela Barragem e 

demostrar como se configurou o processo de reterritorialização no perímetro da 

Barragem de Anagé e como esse está sendo usado. 

 Finalmente, depois de concluídas as etapas, acima descritas, foram 

elaboradas as considerações finais da presente pesquisa, nas quais se realiza uma 

abordagem sobre o território e sobre a produção espacial, sobre o espaço de 

produção e de circulação; sobre as relações sociais e sobre toda a organização 

espacial da Barragem de Anagé em que estavam inseridas as Políticas Públicas de 

Desenvolvimento Regional destinadas a à criação de barragens para combater os 

efeitos da seca e promover o desenvolvimento local.  
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CAPITULO I 

 

 

 

 

 

DO TERRITÓRIO À 

DESTERRITORIALIZAÇÃO E 

À RETERRITORIALIZAÇÃO 
[Digite o subtítulo do documento] 

Rose 
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1.0 DO TERRITÓRIO À DESTERRITORIALIZAÇÃO E À RETERRITORIALIZAÇÃO 

 

 

A categoria território é essencial no discurso geográfico e comum a outras 

ciências. Suas primeiras sistematizações teóricas datam do século XV, com a ideia 

de território pautada no domínio de determinadas áreas de terras. Posteriormente, 

no século XVI, o território estaria ligado à difusão de doutrinas políticas, pois assim 

reforçariam a noção de soberania como um atributo dos Estados ou Reinos. Mas é 

durante o século XIX, com a consolidação do Estado-Nação, que conduziria a 

discussão dessa categoria, por uma ideologia voltada para valores políticos, tais 

como: Estado, nação, território e povo. Na contemporaneidade, os valores sociais e 

culturais são acrescidos e articulados com as discussões anteriores do território. 

Essa nova forma de pensar e de analisar o território favorece à ciência geográfica 

desenvolver uma análise social e dinâmica do território. 

Os aspectos dados à categoria território, em cada período, operam em função 

das fundamentações teóricas adotadas, e distribuem-se em três perspectivas: a 

perspectiva materialista, que se subdivide em concepção naturalista, concepção 

tradição jurídico político e de base econômica do território; a idealista e, por fim, a 

integradora, focando as dimensões política, cultural e econômica. 

A perspectiva materialista discute território como materialidade, ou seja, 

fazendo alusão à posse de um espaço (Terra). A concepção naturalista parte da 

versão primitiva ou primária do território restringindo-o como espaço de controle de 

animais, em que um grupo de animais defende seus recursos, representado por um 

“espaço em que o poder humano pode realizar suas ações de criação ou de 

destruição, independente da esfera política, econômica ou social” (HAESBAERT, 

2006, p.56). Nessa perspectiva, o território é entendido como:  

Porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual uma 
determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de 
seus membros direitos estáveis de acesso, de controle e de uso a 
respeito da totalidade ou da parte de recursos que aí se encontra e 
que ela seja capaz de explorar. 

 
 No entanto, como aponta Haesbaert (2006), nessa dimensão, o território e o 

processo de territorialização reportam-se à análise de sociedades tradicionais que 

necessitam do território como fonte de recursos, acesso, controle e uso, como a 
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sociedade indígena que, economicamente, depende muito mais das condições 

físicas do seu entorno. 

 Na transição para o Estado Moderno, os estudos sobre essa categoria 

demonstraram que o pensamento sobre território, na Antiguidade Clássica, referia-

se à “relação entre a centralização, a uniformização administrativa e a diversidade 

espacial, diversidade física, cultural, econômica e política, sobre a qual este poder 

centralizado deve ser exercido” (GOMES, 1996, p.51). 

 No entanto, os entendimentos sobre o espaço geográfico e suas dinâmicas 

acompanham uma cronologia histórica do ser humano com o seu tempo e desse 

mesmo ser com sua técnica, conforme argumenta Santos (1997, p. 9): 

[...] O fato é que, a cada momento histórico, cada elemento muda o seu 
papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema espacial e, a cada 
momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação com os 
demais elementos e com o todo. 
 

A perspectiva materialista parte da versão de que o território é a delimitação 

apropriada do espaço por meio do controle do uso dos recursos. Essa perspectiva 

contribuiu na fundamentação do pensamento Clássico de Humboldt, Ritter, Vidal de 

La Blache, e sobretudo o de Ratzel (1988), em sua formulação do “espaço vital”, na 

qual afirmava ser um povo mais civilizado, quanto mais intenso era o uso do meio, 

pois mais sofisticadas eram suas técnicas de produção.  

 Dentro da perspectiva materialista, o território também é entendido, na 

tradição jurídico-política, assim o conceito de território e de territorialidade está 

centrado no vínculo mais tradicional da Geografia Política, em que define território 

associando-o aos fundamentos materiais do Estado, enquanto a territorialidade é 

associada a fenômenos de ordem política. Assim, Ratzel (1988, p.13) reconhece o 

território e o espaço com seus elementos naturais e humanos, apropriado e ocupado 

por um grupo social ou pelo Estado: 
 

 O solo favorece ou entrava o crescimento dos Estados, segundo o 
modo que ele favorece ou entrava os deslocamentos dos indivíduos 
e das famílias [...]. O homem não é concebível sem o solo terra, 
assim, como a principal obra humana: o Estado. [...] O Estado vive 
necessariamente do solo. 
 

O território é visto como espaço delimitado e controlado, através do qual se 

exerce um determinado poder, na maioria das vezes, relacionado ao poder político 

do Estado.  
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 A concepção econômica, ainda na perspectiva materialista, enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, e concebe o território como fonte de 

recursos, incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, 

como produto da divisão “territorial” do trabalho. Santos (1996), explica que território 

é a base espacial em que se encontram dispostas formas, objetos e ações, 

transformados pela sociedade a partir de um modo de produção. 

 A produção, representada no processo econômico, tem na base física 

territorial ponto de partida para a efetivação das territorialidades, concretizadas nas 

formas e nas estruturas espaciais distintas, ou seja, a exploração da natureza 

continuaria sendo um dos sustentáculos da construção econômica do território. 

Sposito (2004, p. 116) aborda território como: “[...] condição básica e referência 

histórica para consolidação e expansão do sistema capitalista, permanece com sua 

importância como suporte e como materialização das relações sociais de produção”. 

A categoria território durante muito tempo esteve atrelada quase 

exclusivamente à ideia de território nacional. A visão de território, abordado como 

espaço de dominação, ganha suas primeiras sistematizações com Ratzel, em sua 

obra “Antropogeografia”, escrita em 1882 e, posteriormente, em 1887, contextualizou 

“Geografia Política”. A ideia de Ratzel fora impulsionada pela unificação da 

Alemanha. O autor via no solo um condicionante natural para o desenvolvimento do 

Estado. Em análise ao pensamento ratzeliano, o solo seria um grande “organismo 

vivo”, dando ao território uma nova acepção, característica “vital” para se pensar o 

território. Ratzel (1988, p.31) ressalta a necessidade do homem ao meio, na medida 

em que a: 

 [...] área física seria o principal elemento a caracterizar o território. A 
sociedade corresponde, a povo ou ao homem e, natureza, a território 
ou a recursos naturais. Portanto, as relações entre a sociedade e o 
território são necessidades de habitação e de alimentação; tais 
necessidades justificariam a apropriação e a defesa dos territórios, 
que se dariam a partir da criação dos Estados Nacionais.  

  

 Nessa linha, Ratzel (1988) reafirma a forte articulação que a Geografia teria 

com a Ciência Política, quando vincula o território à base material para determinar e 

definir os objetivos políticos. O autor afirma que a constituição do Estado se mantém 

pela conquista de poder no território. 

 A compreensão do conceito de território foi-se redefinindo com a ocupação e 

com a exploração do novo mundo, as quais representariam as aspirações da classe 
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dominante europeia. O novo território seria lugar de dominação e de exploração. 

Saquet (2009) afirma que o território deve ser compreendido para “além de abrigo” e 

assumiria uma concepção real, derivada da expansão do modo capitalista de 

produção. Dessa forma, Saquet (2009, p.28) entende que “o território é 

experimentado para além da habitação, como sendo também receptáculo de suas 

atividades econômicas, principalmente no decorrer dos séculos XVII e XVIII”. Assim, 

a partir dos séculos XVIII e XIX, suas formulações sucedem a formação do Estado-

Nação, do colonialismo e do imperialismo. 

 As contribuições de Ratzel servirão como base teórica na discussão que 

envolveria o pensamento sobre a questão do território e a base formadora do 

pensamento geopolítico em que o território, como “organismo”, seria a base 

necessária para o povo e o Estado, e caberia a este reforçar os laços de “coesão e 

de unidade”, reforçando o sentido de ideal nacional, ou a política nacional se 

constituiria em um espaço próprio de sua organização política. O “território” de 

Ratzel ganharia novos desdobramentos, nos pensamentos de Camille Valloux, 

Makinder, Haushoffer, ao aprimorarem o pensamento sobre o território, trazendo-o 

para o discurso geopolítico, sendo pensado como forma de uso estratégico, na 

expansão e na dominação do território. 

 Dessa forma, o uso do território era utilizado como possibilidades de 

dominação no âmago do processo de expansão das relações capitalistas de 

produção. O estudo do território era aproveitado para desenvolver teorias e técnicas 

que “operacionalizavam e legitimavam o imperialismo [...] como forma de defender, 

de manter e de conquistar os territórios”. (MORAES, 2003, p.62).   

 A perspectiva idealista prioriza a dimensão simbólica, no campo das 

representações, e tem uma dimensão mais subjetiva sobre a forma como o território 

é visto, sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica de um 

grupo em relação ao seu espaço vivido. A ocupação territorial é algo gerador de 

raízes e de identidade: um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu 

território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas estaria 

intrinsecamente ligada aos atributos do espaço concreto.  A perspectiva idealista 

fundamenta-se na dimensão ideal-simbólica, pois produz no território o 

pertencimento, o que implica a representação da identidade cultural na “qual o 

território reforça sua dimensão como representação, valor simbólico” (HAESBAERT, 

2006, p.71). O território não traz em si somente o “ter”, mas o “ser”, assim, ele é 
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primeiro um valor, em que a sociedade estabelece relação espiritual com seu 

espaço de vida.  

A lógica idealista dá ao território um sentido de pertencimento e implica a 

representação da identidade cultural, marcada por geossímbolos, que ultrapassam 

uma cartografia cartesiana, a qual elabora territórios delimitados em fronteiras.  

A complexidade do mundo contemporâneo ultrapassa a abordagem utilitária 

do território, passando por território de valor, de espaço de vida, na qual a cultura, a 

identidade, os valores étnicos, espirituais, simbólicos, a organização social e 

ideológica vão-se estabelecer e materializar vínculos. Sobre isso, Haesbaert (2006, 

p.50) ratifica: “[...] que a ligação dos povos tradicionais ao espaço de vida era mais 

intensa porque, além de ser um território fonte de recursos, o espaço era ocupado 

de forma ainda mais intensa através da apropriação simbólico-religiosa”. Para a 

sociedade tradicional, o espaço não existe como uma simples relação de 

territorialidade, mas também como uma ideologia do território, pois tudo o que se 

encontra no entorno do homem era carregado de significado.  

A perspectiva integradora faz uma leitura do território em sua totalidade, ou 

seja, não se separa ou se delimita a uma única concepção, seja ela natural, seja 

econômica, seja política, seja cultural. Entendendo-se que o estudo do território é 

complexo, é correlato às distintas dimensões ou lógicas.  

Assim Haesbaert (2006, p.76) explica: 
 

Sobrariam, então, duas possibilidades: ou admitir vários tipos de 
territórios que coexistiram no mundo contemporâneo, dependendo 
dos fundamentos ligados ao controle e/ou apropriação do espaço, 
isto é, territórios políticos, econômicos e culturais, cada um deles 
com uma dinâmica própria, ou trabalhar com a ideia de uma nova 
forma de construirmos o território, se não de forma “total”, pelo enos 
de forma articulada/conectada, ou seja, integrada. Pelo menos ao 
nível individual ou de grupo, precisamos de alguma forma partilhar 
um espaço que, no seu conjunto, integre nossa vida econômica, 
política e cultural.  

 
 

Percebe-se claramente que a visão integradora do território parte do 

pressuposto de uma junção de múltiplas relações de poder entre sociedade, 

natureza, política, economia, cultura, materialidade e idealidade, todas numa 

interação espaço-tempo. No contexto da contemporaneidade, deve-se entender que  

essa perspectiva só será possível com base na articulação com as redes, através 

das múltiplas escalas, que se estendem do local para o global, “resultado da nova 
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construção do espaço e do novo funcionamento do território”. (SANTOS, 2002, 

p.16).  

Nessa perspectiva, deve ser considerado, também, o contexto do modo de 

produção da dinâmica espacial, das relações sociais e afetivas, das relações sociais 

de trabalho, estabelecidas pelas forças produtivas que podem materializar-se sob 

distintas escalas, visando entender o território em cada época, desde o presente até 

a sua utilização passada. Por meio dessa análise, esclarece-se o processo de 

desterritorialização e reterritorialização que se constitui sobre o território como sendo 

um processo de construção e de desconstrução, ou de organização e de 

reorganização do território. Essa é a perspectiva que será abordada nesta pesquisa. 

 

 

1.1 O território na perspectiva integradora 

 

A categoria território, na perspectiva integradora, desenvolve uma discussão 

teórica que se funde nas relações de poder, nas dinâmicas sociais, econômicas, 

políticas, culturais, na organização, na gestão e na formação territorial, superando a 

dicotomia matéria/ideia. Tal análise traz o território para uma dimensão concreta de 

relações sociais como sendo palpável, investido de valores materiais, simbólicos, 

éticos e que acompanha a sociedade em seu tempo e em seu movimento. 

Um novo contexto histórico e social apontaria uma nova forma de pensar o 

território. Na transição do século XVIII para o século XX, a sociedade e, 

consequentemente, a vida social passariam por diversas mudanças, impulsionadas 

pelas transformações e pela complexidade da revolução técnica e científica. A 

organização espacial e as distintas dinâmicas de circulação, de produção e de 

reprodução espacial, econômica, política, social e cultural do fim do século XX e 

início do século XXI, deram origem a novos estudos e a novas teorizações sobre o 

território. A complexidade dessa nova forma e a pluralidade dessas novas dinâmicas 

levariam a Geografia a rediscutir o conceito de território, no trato com o ser humano 

e com o meio, levando-se em conta, os seres humanos e as relações sociais de 

produção e, naturalmente, da reprodução espacial. 

 A Geografia incumbiu-se da tarefa de analisar e de entender o território, como 

resultante de um contexto complexo, cíclico e instável, baseado na lógica do sistema 
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capitalista, em que a organização espacial decorre dos diferentes sistemas de 

produção e das respectivas atividades desenvolvidas pelo ser humano, no território. 

  O movimento de renovação da Geografia do fim da década de 1970 e 

durante a década de 1980 opõe-se à tendência centrada no empirismo e nos 

estudos regionais. O estudo do território assume visão que não se restringe à 

perspectiva naturalista e à materialista.  Assim, o pensamento geográfico rompe com 

as barreiras positivistas e deterministas, integrando em suas análises o ser humano, 

a sociedade e a natureza.  

 De modo geral, Raffestin, Sack e Dematteis, nos anos 1980, marcaram uma 

nova fase nos estudos que envolviam o conceito de território e de territorialidade. A 

partir da segunda metade dessa década, os estudos territoriais ganhariam um 

impulso considerável com esse movimento, que contaria com as contribuições de 

Pierre George, de Yves Lacoste, de David Haver, de Paul Claval, de Milton Santos, 

de Marcos Aurelio Saquet, de Manuel Correia de Andrade, de Marcelo Lopes de 

Souza, de Roberto Lobato Corrêa e de Rogério Haesbaert, dentre outros estudiosos 

da Geografia, que dão centralidade ao conceito do território.  

O território, então, deve ser entendido como sendo onipresente nas relações 

sociais e na espacialidade humana. Dessa forma, as novas análises territoriais 

partem do princípio do território integrado ao espaço político e econômico, em um 

espaço contínuo e em constante transformação. Assim, o estudo do território ganha 

novo sentido complexo e integrado e passa a ser analisado a partir das dinâmicas 

sociais. Desenvolve-se uma concepção relacional do território, pautada na influência 

da dinâmica social no espaço.  

Dentro dessa perspectiva, os estudos e as sistematizações geográficas, que 

envolvem o território e a territorialidade, atribuem noções de conexão espacial, de 

difusão, de uso, de consumo, de forças produtivas, de apropriação, de dominação e 

de interação, como aponta (HARVEY, 2006).  

Essa nova leitura foi fundamental na análise do território, durante os anos de 

1970-1980, e apontaria o território partindo da relação de poder. Raffestin (1978), 

pioneiro da abordagem territorial renovada, no Brasil, elaborou sua abordagem com 

base na realidade material, fundamentando suas concepções no poder centrado na 

atuação do Estado, bem como em suas relações com a vida cotidiana. 
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 A base teórica do pensamento de Raffestin das proposições de Foucault 

(1978, p. 83-85), nas quais o poder era entendido a partir do seguinte esquema 

analítico: 

 O poder não é alguma coisa que se adquire [...]; o poder se 
exercita a partir de inumeráveis pontos e no jogo de relações 
desiguais e móveis;  
 

 As relações de poder não estão em posição de exterioridade com 
relação a outro tipo de relações (processos econômicos, relações 
de conhecimento, relações sexuais), mas são imanentes; [...] têm, 
onde estão presentes, um papel diretamente produtivo; 
 

 O poder vem de baixo. [...] é preciso imaginar que as relações de 
força que se formam e operam nos aparatos de produção, nas 
famílias, nos grupos restritos, nas instituições, servem de suporte 
a amplo efeito que percorre o conjunto da sociedade [...]; 
 

 As relações de poder são, contemporaneamente, intencionais e 
não subjetivas [...]; 
 

 Onde há poder, há resistência [...] Isso significa o caráter 
estritamente relacional das relações de poder [...]. Esses pontos 
de resistência estão presentes na trama do poder [...].  

 

 Para Raffestin (1980, p. 52) o poder seria “[...] aparelho complexo que 

encerra o território, controla a população e domina os recursos”. O autor parte do 

princípio de que o poder está em uma rede de relações intrínsecas e que toda 

relação encontra-se na multidimensionalidade e ocorre no complexo modo de vida 

da sociedade.  

            Dessa forma, Raffestin entende a relação de poder como sendo heterogênea 

no espaço, e, utiliza os fundamentos da Geografia Política para estabelecer os 

trunfos do poder. A população, o território e os recursos, seriam esses trunfos em 

que a sociedade e o Estado se organizam. Assim, “o poder visa o controle e a 

dominação sobre os homens e as coisas” (1980, p.58). Raffestin tem uma visão 

política e ressalta que o Estado, para controlar e organizar o território tem que 

entender o espaço como dinâmico, no qual a população, a vida cotidiana, a família e 

o trabalho estabelecem relações de produção com o seu território. 

 Desse modo, Raffestin (1980) expressa que a relação de poder está presente 

em toda relação da vida cotidiana, seja nas relações do Estado, seja de uma 

empresa, seja de um grupo social, entre outros. Essa relação multidimensional visa 

o controle e à dominação do homem sobre as coisas. Da mesma maneira, o autor 

esclarece que “o Estado ou qualquer tipo de organização procura aumentar sua 

informação sobre o grupo e, por consequência, seu domínio sobre ele” 
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(RAFFESTIN, 1980, p.67), como também aborda Saquet (2009, p. 33). Essa 

“abordagem multidimensional das relações de poder se traduz numa compreensão 

múltipla do território e da territorialidade”.  

  No entanto, essa organização ocorre em uma base material sólida cujo 

“território se apoia no espaço, mas não é espaço. É uma produção a partir do 

espaço” (RAFFESTIN, 1980, p. 143). Assim, Raffestin (1980, p.144) diferencia o 

espaço de território: “o espaço „é a prisão original‟, e o território „é a prisão que o 

homem constrói para si‟, reorganizando as condições naturais”. Dentro dessa 

perspectiva, o território é um espaço em que se projetou o trabalho, ou seja, “é 

energia e informação, adaptada às condições dadas às necessidades de uma 

comunidade ou de uma sociedade” (RAFFESTIN, 1980, p. 26), e o espaço é anterior 

a qualquer ação, é a base sólida, sem energia e sem informação.  

A apropriação do espaço, por determinado ator, é formada pelas relações 

sociais dadas pelo sujeito (ator) e o objeto (base material), ou seja, as relações se 

concretizam no território e significam territorialidade. Então, o território foi analisado, 

como sendo palco das relações de trabalho e também revela relações de poder. 

Outras características importantes atribuídas ao território foram os signos da vida 

cotidiana: Raffestin, (1980, p.152) explica: 

Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações, 
pequenas ou grandes, encontram-se atores signatários que 
“produzem” o território. [...] Em graus diversos, em momentos 
diferentes e em lugares variados, somos todos atores imaginários 
que produzem territórios.  

 
Ratificando o pensamento de Raffestin, Saquet (2007) diz que o território é a 

materialização das relações sociais, de poder e de dominação que resultam na 

cristalização da territorialidade do espaço. Desse modo, Raffestin (1993) concebe a 

territorialidade e essa deve ser apreendida em seu contexto sócio-histórico e 

espaço-temporal. Esse autor também aponta o caráter relacional de sua 

argumentação quando admite que os homens mantêm relações de produção na 

construção do território, relações essas que se materializam em vínculos de poder: 

Saquet ( 2007, p.77), também afirma: 

A territorialidade como multidimensional é inerente à vida em 
sociedade. O homem vive relações sociais, a construção do território, 
interações e relação de poder; diferentes atividades cotidianas, que 
revelam, na construção de malhas, nós, redes, construindo o 
território; manifesta-se em distintas escalas espaciais e sociais e 
varia no tempo.  



34 
 

 

As argumentações de Raffestin superam o determinismo geográfico e a visão 

ratzeliana, que considerava o território como espaço concreto.  

Sack (1986) atribui um novo sentido ao estudo do território, não limitando o 

território à dimensão política e ao papel do Estado, mas analisando as dimensões 

econômicas e culturais da sociedade. A categoria de estudo desse autor é o espaço 

geográfico, no entanto, entende o espaço como território, analisando-o de forma 

diferente de Raffestin, que separa o território do espaço. O referido autor explica o 

significado de espaço como sendo o mesmo do território, e esses devem ser 

entendidos como produtos da organização social sobre uma área ou espaço. Essa 

delimitação do território é estabelecida pela territorialidade correspondente às ações 

de influência e de controle em uma área do espaço.  

Como aponta Sack (1982, p. 5), “a territorialidade está intimamente 

relacionada à forma como as pessoas usam a terra, como organizam o espaço e 

dão significado ao lugar. [...] A territorialidade é uma expressão geográfica primária 

do poder social”. O território, para Sack (1986), é uma área geográfica de controle e 

está sob o poder ou autoridade de um grupo social, que o organiza e planeja de 

acordo com seus interesses. Assim, o território é moldado conforme a dinâmica 

social de cada grupo. Dessa forma, o território ganha flexibilidade e mobilidade, no 

espaço, podendo mudar de lugar e até mesmo de limite, conforme for o 

planejamento e o uso que lhe forem dados. 

Dessa forma, o território depende do exercício de controle sobre ele, ora um 

grupo social pode organizar e exercer controle sobre o território, ora não. Assim, o 

autor discute a inexistência do território ou um “não-território”, quando não há 

demarcação da área de controle por um grupo, ou quando essa área não é 

considerada território. Logo, a existência do território depende do exercício de poder 

e da maneira como a sociedade o usa e o organiza. 

Sack (1998), sinaliza a compreensão do território de forma múltipla, 

contribuindo para o entendimento das dimensões sociais de sua constituição: 

economia, política e cultura. 

 Por outro lado, Santos (1997), mesmo utilizando a perspectiva materialista do 

território, inova quando explora o sentido relacional centrado no conceito de espaço 

geográfico (a realidade relacional envolve a relação natureza e homem). O autor, ao 

admitir a materialidade humana sobre o território, conduz sua análise para a 
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perspectiva integradora, quando explica que “a configuração territorial, tem, pois, 

uma existência material própria, mas sua existência é social, isto é, sua existência 

real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais” (SANTOS, 1997, p. 15), o 

espaço é produzido pela ação do homem sobre o próprio espaço e Santos (2008, 

p.84) ainda afirma: 

A configuração territorial, formada pela constelação de recursos 
naturais, lagos, rios, planícies, montanhas e florestas e também de 
recursos criados: estrada de ferro e de rodagem, condutos de toda 
ordem, barragens, açudes, cidades, o que for. Ë esse conjunto de 
todas as coisas, arranjadas em sistema, que forma a configuração 
territorial cuja realidade e extensão se confundem com o próprio 
território de um país.  
 

A perspectiva integradora é defendida pelo autor, mas a base de sua 

argumentação está pautada na concepção econômica. Dessa forma, Santos (1988) 

admite que a análise do território só possa ser feita de forma integrada, 

considerando elementos de ordem natural, política, econômica, cultural e social. 

Assim, o autor não compartilha da ideia clássica do “território em si” (território como 

recorte físico da superfície) e, sim, do “território usado” (uma forma impura). O 

território, para Santos (1988), significa objetos, ações e a constituição de redes, e 

pode ser compreendido como sinônimo de espaço geográfico socialmente 

organizado ou, ainda, como quadro de vida social e híbrido. 

É necessário ressaltar, que o „território usado‟ está inserido em uma 

abordagem integradora e totalizante. Santos (2002) faz a correlação direta de 

espaço geográfico com o território. Assim, o autor rompe com a dimensão natural, 

quando admite o “uso” do território a ponto de distinguir o “território em si” de 

“território usado”, e, ao mesmo tempo, explicita a importância da dimensão 

econômica, estabelecendo uma distinção discutível entre o território como “forma” e 

o território usado como “objeto de ações, sinônimo de espaço humano” (SANTOS, 

2002, p.19).  

Santos (2002) entende, também, o território como sendo resultado dos 

sistemas de objetos e de ações, “assim, o uso do território é que faz dele o objeto da 

análise”, dando materialidade ao espaço (SANTOS, 2002, p. 15). O autor também 

admite que o controle do território seja inerente às forças econômicas e ao Estado, 

relatando que “as forças econômicas hegemônicas e do Estado, são o grande 

regedor das ações definidoras das novas realidades espaciais” (SANTOS, 2007, 

p.89). Santos (2007) demonstra a nova função do Estado-Nação que, em 
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decorrência do processo de globalização, resgata a interdependência do lugar sobre 

sua base, território/Estado-Nação. 

Ainda para Santos (2002), o território usado significa os objetos e as ações, 

sinônimos de espaço humanizado. Esse território ganha uma nova organização e 

dinâmica espacial, em decorrência do modo capitalista de produção, o qual torna o 

“território fluido”. Partindo dessa análise, a formação do território opera-se através da 

horizontalidade e da verticalidade1.  

O autor afirma que “o território pode ser formado por lugares contíguos e por 

lugares em rede”, sendo esse um território banal ou solidário (2002, p.16). 

No mesmo sentido, também explana sobre a relação integradora que se 

processa mediante o controle da parcela técnica da produção de uma porção do 

território, isso porque as técnicas são conjuntos de meios instrumentais e sociais, 

com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria o território.  

Santos (2002, p.17) também expõe que: 

A dialética no território e, ousaria dizer, a dialética do território, já 
que, usado, o território é humano, podendo, desse modo, comportar 
uma dialética. Essa dialética se afirma mediante um controle “local” 
da parcela “técnica” da produção e um controle remoto da parcela 
política da produção.  

Souza (2006), refere-se ao território admitindo, em primeira instância, o 

território como “lugar” das materializações das relações de poder, em outras 

palavras, “espaço definido e delimitado a partir das relações de poder” (SOUZA, 

2005, p. 96). O autor não o restringe apenas na perspectiva política, mas também 

como espaço de relação de cultura (o simbolismo, as teias de significados, as 

identidades), assim como de economia (o trabalho, os processos de produção e de 

circulação de bens). 

 No entanto, quando Souza (2009) destaca que o território é um “espaço 

definido e delimitado”, não se limita a território coisificado, ou seja, ao recorte 

territorial (rios, matas, cadeias montanhosas, pastos, campos de cultivos, vilas e 

cidades). Para o autor, os territórios são, no fundo, relações espaciais projetadas no 

espaço concreto. Assim, admite a materialidade, como sendo inerente ao território, 

                                                           
1  Santos, no livro Técnica, Espaço, Tempo explica o sentido de horizontalidade e verticalidade. “São 
as verticalidades. O espaço se compõe de uns e de outros desses recortes, inseparavelmente. 
Enquanto as horizontalidades são, sobretudo, as fábricas da produção propriamente dita e o lócus de 
uma cooperação mais limitada, as verticalidades dão conta, sobretudo, dos outros momentos da 
produção (circulação, distribuição, consumo), sendo o veículo de uma cooperação mais extensa e 
implacável. (2008, p.88) 



37 
 

mesmo sendo uma representação social e política do território, como é o caso dos 

limites e das fronteiras invisíveis, a esse “território invisível”.  O autor compara o 

território a um “campo de força” sendo projetado e representado sobre o território 

imaterial, de acordo com os interesses sociais. Souza (2009, p. 65) esclarece: 

O território pode ser criado e se desfazer ciclicamente, ter duração 
efêmera e nem deixar marcas na paisagem – então, 
intelectualmente, é preciso admitir que o território e o substrato 
material que lhe serve de suporte e de referência, e inclusive de fator 
de condicionamento, por mais que não possam ser separados 
concretamente de modo simples (como se pudesse existir territórios 
sem um substrato), não são, só por isso, sinônimos. 
 

Assim, Souza (2009, p. 66) afirma, que é inegável a ocorrência de projeção da 

dimensão social sobre a dimensão material do espaço:  

O poder é uma relação social (ou, antes, uma dimensão das relações 
sociais), e o território é a expressão espacial disso. A existência do 
território é impossível e inconcebível sem o substrato espacial 
material, da mesma maneira que não se exerce o poder sem contato 
e com referência à materialidade em geral; ao mesmo tempo, porém, 
o território, não é redutível ao substrato, não devendo ser com ele 
confundido. 
 

Souza (2009) esclarece que o entendimento do conceito de território não é 

prisioneiro da concepção herdada ideologicamente, e afirma, ao mesmo tempo, que 

tampouco pode negá-las. 

Em análise ao território e à territorialidade, Saquet (2006), centra seu conceito 

na produção social do espaço, fazendo uma análise integrada do território, 

construindo uma abordagem, histórica, relacional e multidimensional, dando ao 

território e à territorialidade um caráter material e imaterial. Isso ocorre quando o 

autor atribui a essa categoria as dimensões econômica, política, cultural e natural. 

Saquet (2006, p.127) afirma que “o território é produto das relações 

sociedade-natureza e condição para a reprodução social; campo de força que 

envolve obras e relações sociais (político-culturais), historicamente determinadas”. 

Nessa argumentação, Saquet não separa o espaço do território, ele admite que 

estejam inseridos um no outro.  

 Dentro desse contexto, Saquet (2009, p.74) também destaca quatro 

processos centrais a essa discussão: 

a. a relação espaço-tempo como movimento condicionante e 
inerente a cada território através das processualidades 
históricas e relacionais (transescalar, com redes e fluxos); 
 

b. a relação ideia-matéria, também como movimento e unidade; 
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c. a heterogeneidade correlata e em unidade com os traços 
comuns; 
 

d. a síntese dialética do homem como ser social ( indivíduo) e 
natural ao mesmo tempo.  
 

Nesses processos, Saquet (2009) busca entender o território e a 

territorialidade como uma unidade existente entre materialidade e imaterialidade, 

dentro da multidimensionalidade territorial e social, em uma relação espaço-tempo-

território. Baseando-se, nessa concepção, o autor explica que a materialidade e a 

imaterialidade formam unidades de matéria-ideia (formas e conteúdos) ou, ainda, 

movimentos constantes de nossa vida cotidiana. 

 Assim, Saquet (2009) define a territorialidade como “resultado e condição dos 

processos sociais e espaciais, significa movimento histórico e relacional. Sendo 

multidimensional, pode ser detalhada através das desigualdades e das diferenças e, 

sendo unitárias, através da identidade” (SAQUET, 2009, p.83). 

Dessa forma, o território é heterogêneo e desigual, é resultado da ação do 

homem. A heterogeneidade é reflexo da vida social (a expressão da sociedade local) 

e produz o seu território conforme a sua dinâmica e organização social. Então, 

Saquet (2009) destaca, a valorização dos lugares, das diferenças e dos ritmos, dos 

saberes locais, da recuperação e da preservação da natureza, ritmos que se 

exprimem no território. 

Saquet (2009) utilizou três classificações do território: troca, referência, e 

sagrado2, proposto por Raffestin, para fundamentar sua teoria sobre o território 

heterogêneo. O autor entende o território heterogêneo como uma relação complexa 

e total, no qual o homem materializa as relações de influência afetiva, simbólica, 

conflituosa e identitária. Saquet (2009, p. 86) ainda afirma:  

São territórios concomitantemente e sobrepostos, que se 
caracterizam pelo domínio, pela apropriação e pela referência, pela 
circulação e pela comunicação, ou seja, por estratégias sociais que 
envolvem as relações de poder materiais e imateriais, historicamente 
construídas.  

                                                           
2
 O território das trocas envolve uma articulação entre o regional, o nacional e o internacional. O 

território de referência tem um caráter histórico e imaginário, é material e imaterial (memória individual 
e/ou coletiva), (...) é o território que se habitou ou se conhece por lembranças; O território sagrado 
está ligado diretamente à atuação das igrejas (religiões) e às ações políticas, (...) são o campos de 
forças estabelecidos historicamente por relações de controle e de influência política e/ou sagrada. 
(RAFFESTIN, 2003, p. 6-7)  
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No centro dessa argumentação, pode-se concluir que a desigualdade e a 

diferença do território são formadas pela centralização do homem, ou seja, pela 

multidimensionalidade da vida cotidiana, incluindo as relações de economia, de 

política e de cultura, realizadas ao longo do processo espaço-tempo, as quais dão 

características heterogêneas e homogêneas ao território. 

Para Saquet (2009, p.88) o território significa: 

Articulações sociais, conflitos, cooperação, concorrência e coesão; é 
produto de tramas que envolvem as construções (formas espaciais), 
as instituições, as redes multiescalares, as relações sociais e a 
natureza exterior ao homem, é objetivo-material e subjetivo-imaterial, 
ao mesmo tempo.      
                           

Sobre essa mesma fundamentação Haesbaert (2005) aponta a compreensão 

do território numa perspectiva múltipla, material, imaterial e integradora (sociedade-

natureza). O território deve ser analisado como espaço dominado e/ou apropriado e 

estar imerso em uma relação de poder. (HAESBAERT, 2005, p. 6790).  

Haesbaert aponta como uma das questões centrais, no processo de produção 

do espaço, são as múltiplas manifestações de poder e de agentes envolvidos na 

formação de múltiplos territórios que segundo Haesbaert (2004, p. 95-96) estão: 

Imersos em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-
espaço, desdobram-se ao longo de um continuum que vai da 
dominação político-econômica mais concreta e funcional à 
apropriação mais subjetiva e/ou cultural-simbólica.  

 

 Então, em decorrência da relação de dominação, seja „concreta‟ e „funcional‟, 

seja „cultural-simbólica‟, o território passa a ser funcional ou simbólico. Haesbaert 

(2005) afirma que, segundo essa classificação, o entendimento do território passa 

pela análise espaço-tempo. O território funcional representa uma versão clássica do 

território (recurso, sobrevivência) como era compreendido pelas sociedades 

tradicionais. Na sociedade moderna, existe a “construção da identidade individual, 

mais do que de grupo” (HAESBAERT, 2005, p.6778) e, na sociedade pós-moderna, 

“vigora o controle da mobilidade, dos fluxos (redes) e, consequentemente, das 

conexões o território passa, então, gradativamente, de um território mais zonal ou de 

controle de áreas para um território-rede ou de controle de redes” (Idem, p. 6778). 

Com essa análise, o autor chega ao elemento fundamental na construção do 

território: a mobilidade e o movimento.  

Nessa perspectiva, Haesbaert (2005) analisa o espaço social como sendo 

recriado a cada momento, impondo o aparecimento de novos territórios. Esse 
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movimento de construção, de transformação e de apropriação espacial é imposto 

pela lógica capitalista. Logo, o espaço global admite uma análise das 

particularidades/singularidades e emerge em multiterritorialidade que é (re)criada a 

cada desterritorialização. 

Outra questão relacionada ao processo de produção do território são os 

processos de desterritorialização e de reterritorialização, estando a 

desterritorialização associada a relações econômicas e políticas, e a 

reterritorialização a relações políticas e culturais. A desterritorialização é mais que a 

perda ou o desaparecimento dos territórios, ela é o aparecimento de um território 

novo, múltiplo. 

 O território, na contemporaneidade, deve ser entendido sempre como 

“múltiplo”, diverso e complexo, ao contrário do território unifuncional, proposto pela 

lógica capitalista hegemônica. Haesbaert (2005) ressalta que o território funcional, 

está associado aos processos de dominação, da desigualdade, de território sem 

territorialidade, do uso unifuncional, do território usado como recurso, do valor de 

troca, do espaço físico, da produção e do lucro. Em oposição ao território funcional, 

o território simbólico assume função oposta, sendo associado ao espaço de 

apropriação, do território da diferença, assumindo o princípio da multiplicidade dos 

valores simbólicos.  

A territorialidade deve ser entendida não somente como um componente do 

poder, não apenas como um meio para criar e para manter a ordem, mas como uma 

estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico, através do qual 

experimentamos o mundo e o dotamos de significado. Haesbaert (2005, p. 6776) 

afirma que a territorialidade está “intimamente ligada ao modo como as pessoas 

utilizam a terra, como se organizam no espaço e como dão significado ao lugar”.  

Assim, cada grupo e cada povo assume, em áreas zonais, múltiplos 

territórios, impostos por suas territorialidades, que representam um espaço plural e 

produz formas particulares de identidades culturais. O território deve ser pensando 

na perspectiva de múltiplos territórios, que se articula ao espaço fragmentado e não 

homogeneizado, superando ideologia de amálgama imposta pela lógica do capital 

em desvalorizar o particular/específico. O estudo da globalização deve dar conta do 

problema das superposições, tanto no tempo quanto no espaço, sendo que “cada 

variável, hoje presente na caracterização de um espaço, aparece com uma data de 

instalação diferente, pelo simples fato de que não foi difundida ao mesmo tempo” 
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(HAESBAERT, 2005, p. 6789).  Cada lugar seria “o resultado de ações multilaterais 

que se realizam em tempos desiguais sobre cada um e em todos os pontos da 

superfície terrestre”. (Idem, p. 6789) 

As análises do território e da territorialidade humana, defendidas no presente 

trabalho, partem de reflexões e de proposições teóricas e metodológicas que 

reconhecem características do processo de apropriação, de dominação e de 

produção do território, como: as relações de poder, as relações simbólicas, as 

contradições, as desigualdades dos ritmos rápidos e lentos, a descontinuidade e a 

continuidade, os distintos sistemas de redes e a comunicação do homem com a 

natureza. Todos esses processos operam sobre o território, tornando-o dinâmico e 

mutável. A análise desses processos facilita a compreensão de como ocorre a 

destruição ou a desterritorialização e a reconstrução ou a reterritorialização dos 

territórios. 

 

 

1.2 A desterritorialização e a reterritorialização 

 

A transição do século XIX para o século XX foi um marco espaço-temporal 

importante, na análise dos autores que procuravam desenvolver o debate sobre o 

conceito de desterritorialização e reterritorialização. Nesse período, buscou-se uma 

“conceituação genérica de território, ligada à ideia de “controle” social do movimento 

no e pelo espaço” (HAESBAERT, 2006, p.143).  Foram as transformações territoriais 

realizadas pela sociedade, da modernidade ao pós-modernismo, que 

desencadearam esse debate, visto que o modo de produção capitalista rompe laços 

das sociedades antigas3 e redefine os territórios por meio de novas formas de 

produção, de circulação, de consumo, de modo pensar e de agir, materializando, no 

território, um novo realinhamento, desestruturador/desestabilizador, como afirma 

Haesbaert (2006). 

A revolução “moderna” provocou um domínio homogeneizador técnico e 

racional em níveis e dimensões nunca vistos. A modernidade, símbolo do 

desenvolvimento capitalista, chega ao pós-modernismo impulsionada pelo 

                                                           
3
 A sociedade antiga deve ser entendida pelo sentido marxista, no qual todas as concepções do que é 

arcaico remetem a sociedades pré-capitalistas ou não-capitalistas, conferindo, portanto, modernidade 
ao capitalismo.  
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desenvolvimento técnico e científico, trazendo para o território uma nova forma e um 

novo movimento de (des)construir o território, conforme esclarece Haesbaert (2005, 

p.6778): 

As sociedades tradicionais conjugam a construção material 
(funcional) do território como abrigo e base de recursos com uma 
profunda identificação que recheava o espaço de referentes símbolos 
fundamentais à manutenção de sua cultura. Já na sociedade 
“disciplinar” moderna (até por volta do século XIX) vigorava a 
funcionalidade de um “enclausuramento disciplinar” individualizante, 
através do espaço – não dissociada, é claro, da construção da 
identidade (individual, mais que um grupo). [...] Mais recentemente, 
nas sociedades “de controle” ou pós-modernas, vigora o controle da 
mobilidade, dos fluxos (redes) e, consequentemente, das conexões – 
o território passa, então, gradativamente, de um território mais 
“zonal”, ou de controle de áreas, para um “território-rede”, ou de 
controle de redes.  

A modernidade funda sua própria reterritorialização como negação do 

passado e da revolução das ideias e das instituições. Na modernidade, o capital 

torna-se volátil; as redes, os fluxos de circulação de mercadoria, de informação, 

entre outros, redefinem os padrões (forma-tempo) de como a sociedade produz seu 

território. As mudanças na organização do trabalho e a introdução de novas 

tecnologias de gestão e de produção para a realização do capital e pelo excedente 

que aguçam os conflitos sociais, promovem um crescente processo de exclusão 

socioeconômica, em virtude dessa dinâmica contraditória. A ciência e a técnica, 

entendidas como forças produtivas, são usadas como dominação de quem não as 

tem. 

O Estado, apontado por Haesbaert (2006) como Estado territorial, teve, desde 

o seu sentido clássico, a função de controlar e de classificar os espaços e as 

fronteiras, e hoje reafirma seu caráter gestor do capitalismo, defendendo seus 

ideais. No entanto, o controle territorial, na modernidade, visa à distribuição, à 

ordenação de objetos técnicos em organização/localização ideais no tempo e no 

espaço. Dessa forma, “os homens se desterritorializam, favorecendo uma 

organização racional de suas vidas” (HAESBAERT, 2006, p.150). 

Contudo, as mudanças da modernidade não se restringem à produção da 

vida social. A globalização promoveu mudanças na forma de pensar e de organizar4 

                                                           
4
 O sentido de organizar deve ser entendido no contexto capitalista de produção, como aponta Harvey 

(2005, p.145). A organização espacial de fixos e de móveis (sistemas de transportes etc.) é 
necessária para superar o espaço, ou seja, organizar o território por meio de sistemas de ações e de 
técnicas para superar barreiras espaciais.                       
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o território, e essas mudanças estão no agenciamento do tempo-espaço, que vem 

eliminando a distância e interligando os lugares mais distantes, por meio da 

comunicação rápida ou quase instantânea. Essa relação redefine o sentido das 

fronteiras, porque o capital atua em um mundo interligado e sem fronteiras. Com 

isso, o mundo dos grandes continentes está em superação, da divisão territorial em 

Estado-Nação para uma “sociedade em rede”, como define Castells (1996), em que 

a velocidade chega a todos os ramos da vida social. Assim, chega-se ao “mito” da 

desterritorialização ou ao “ fim dos territórios”.  

A modernidade muda a estrutura das cidades e dos territórios, impulsionada 

pelo desenvolvimento da indústria e da tecnologia, assim como pelo 

desenvolvimento das rodovias, das ferrovias, da telefonia e da informática, 

permitindo articular lugares nunca ligados antes.  Assim, “a redução do colapso de 

tempo permitiu instalar uma ponte entre lugares distantes” (DIAS, 2006, p.141), em 

que as inovações do capitalismo modelam o espaço com o surgimento de redes 

técnicas que redesenham o espaço nacional/internacional com maior velocidade” de 

circulação de bens, de serviços e de informação (DIAS, 2006, p.142). O mundo, os 

países, as regiões, os locais, não se comportando mais como territórios zonais, 

desenhados em sua geometria fórmica, passam também a assumir uma geometria 

reticular na qual pontos zonais se interligam a horizontalidades reticulares, como 

reafirma Santos (2008). Solidifica-se essa nova organização territorial sob a forma 

de redes ou de territórios-redes. 

O estudo da organização territorial em sistema de redes, promovido pelo 

sistema capitalista, não se deve limitar ao desenvolvimento da técnica, das 

transformações espaciais, sociais ou econômicas, mas sim, desvelando o caráter 

antagônico e contraditório do capitalismo e, porque não dizer, o caráter 

desterritorializador inerente a esse sistema histórico de produção. 

A desterritorialização não representa a extinção do território, mas, sim, uma 

nova forma de definir o território, na contemporaneidade. Deleuze e Guattari (1996) 

analisam as sociedades tradicionais e capitalistas e desenvolvem sua teoria sobre a 

desterritorialização. Segundo esses autores, o Estado e o capital irão impor à 

sociedade pré-capitalista um processo de desterritorialização. Em suas análises, os 

autores não trabalham com a contradição e a luta de classe, mas relacionam como o 

capital e o Estado se apropriam da terra a fim de obterem a mais-valia, relação 

oposta à sociedade tradicional, em que a terra era o início e o fim como forma de 
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não-mercadoria. Um segundo ponto em destaque é o caráter desterritorializador do 

Estado, e Deleuze e Guattari (1996, p.11) afirmam que “o aparecimento do Estado é 

responsável pelo primeiro grande movimento de desterritorialização, na medida em 

que ele imprime a divisão da terra pela organização administrativa, fundiária e 

residencial”. No mesmo sentido, Saquet (2005, p.111) explica: 
 

O comerciante, explica, compra mercadorias no território, 
desterritorializa-as e as reterritorializa nos circuitos comerciais. As 
mudanças profundas ocorridas no capitalismo (saltos) são 
entendidas como processos que se desterritorializam: há aí 
mudanças de formas de conteúdos, no escravo liberto, no 
assalariado, nos meios de produção. [...] O território também significa 
pensamentos, relações sociais e mesmo cósmicas, naturais e 
psicossociais; desterritorialização e reterritorialização, especialmente, 
no nível do pensamento. Ficam evidentes, também, aspectos da 
economia (capital), da cultura (conhecimento) e da política (Estado) 
tratados no plano filosófico, o que inspira outras abordagens teórico-
metodológicas e/ou vinculadas aos processos de territorialização, de 
desterritorialização e de reterritorialização e a manifestações 
simbólico-culturais e políticas efetivadas na vida cotidiana.  

Os termos desterritorialização e reterritorialização apareceram para explicar 

os processos de transformação da sociedade moderna, mesmo assim, seu sentido 

fora utilizado por outros teóricos. Marx (1984; 1998), em “O Capital” e em o 

“Manifesto Comunista”, na expressão, “tudo que é sólido desmancha no ar”, refere-

se ao processo de expropriação camponesa pelo capitalismo. Frente a esse 

exemplo, a desterritorialização seria a saída ou a destruição do modo de vida do 

camponês expropriado pelo capital e a reterritorialização seria a reconstrução de um 

novo modo de vida imposto pela desterritorialização.  

Haesbaert (2006) traz a desterritorialização e a reterritorialização para o 

discurso geográfico, inserindo esses processos na dimensão espacial e na 

territorialidade, associando-os à condição humana. A presente explanação é mais 

uma tentativa de analisar os fundamentos da organização da sociedade, no espaço 

contemporâneo, com base nas explanações de Haesbaert e de outros autores, que 

fundamentam, teoricamente, a construção do conceito de desterritorialização e de 

reterritorialização. 

Os filósofos Deleuze e Guattari deram origem, em 1970, aos termos 

desterritorialização e reterritorialização para explicarem as práticas humanas no 

território. A desterritorialização seria o velho, aparece como processo de saída, de 
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transformação, de criação e de destruição do território, e a reterritorialização seria o 

novo, a criação e a recriação do território.  

Haesbaert (2002) fundamenta suas teorias sobre a desterritorialização e a 

reterritorialização, nas obras guattariana-deleuzeanas, desenvolvendo uma 

abordagem geográfica de base filosófica.  

O pensamento de Deleuze e Guattari fora analisado por Haesbaert, a fim de 

perceber seus passos preliminares para a conceituação de território e, 

posteriormente, da desterritorialização e da reterritorialização. O espaço, na obra 

guattariana-deleuzeana, apresenta a materialidade preexistente estando em 

constante processo de especialização, tornando o espaço heterogêneo e 

antagônico, o qual é construído a cada momento, no tempo, na matéria e no 

pensamento, como afirma Guattari (1987).  

O centro desse debate teórico envolveria a questão do fim dos territórios, ou 

seja, como se processa a destruição (a desterritorialização) e a construção (a 

reterritorialização) do território de forma paralela e concomitante, e como as práticas 

humanas tornam isso possível. Buscando uma fundamentação teórica e 

principalmente geográfica, nas teorias de Deleuze e Guattari, a ciência geográfica 

encontra “o território” como categoria de análise da Geografia, no centro do conceito 

desses autores. Para entender a desterritorialização e a reterritorialização, é 

importante articular esses processos ao conceito de território. 

O território, na visão de Deleuze-Guattari, não se restringia ao território 

etológico, visto que o território guarda uma relação de interação do grupo com o 

meio. Dessa maneira, seria agregado ao conceito de território o sentido psicológico, 

o sociológico e o geográfico, em virtude da interação sociedade-natureza. 

 A criação do território, ou seja, a reterritorialização ocorreria com o 

movimento mútuo de agenciamento, por meio de pensamentos e de desejos (força 

máquina, ou produtiva) que agiriam como uma força criadora que “comporta dentro 

de si vetores de desterritorialização e de reterritorialização” (HAESBAERT, 2002, p. 

7). Ianni (1992) explica que a reterritorialização não é um processo social 

independente, aparece para adaptar as mudanças promovidas pela 

desterritorialização que impõe novos modos de ser, de viver, de pensar, de trabalhar 

e de agir. 

Inicialmente o território, em sua base material ou natural, é apropriado por 

determinado grupo social, que passa a manter uma relação de apropriação e de 
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dominação. Essa relação resulta na construção do território. A territorialidade 

humana vai definir a construção ou a destruição de um território. Na relação de 

poder do grupo com o seu território podem existir características econômicas, 

políticas e culturais. Assim, o território admite características múltiplas e 

integradoras, mediadas por relações de poder. 

O movimento é outro detalhe para entender a desterritorialização e a 

reterritorialização. O movimento determina múltiplas materialidades e imaterialidades 

do território; o movimento é inerente ao território, podendo ser entendido como 

resultado, das territorialidades humanas, das relações de poder (econômica, política, 

cultural) que determinam a vida social e geram movimento de transformação entre o 

velho (a desterritorialização) e o novo (a reterritorialização). A esse respeito, assim 

se pronuncia Saquet (2007, p.161): 

 

O velho é criado no novo, num movimento concomitante de 
descontinuidade, de continuidade e de superações. A continuidade 
se dá na mudança e na própria descontinuidade, que contém, em si, 
elementos do momento e da totalidade anteriores. Com isso, o velho 
não é suprimido, eliminado, mas superado, permanecendo, 
parcialmente, no novo. É um processo inerente ao movimento 
universal e à dinâmica territorial, histórica e geográfica.   

A dinâmica que o grupo social estabelece no território resulta em movimento, 

esse pode ser de abandono (saída/fuga), que é a desterritorialização, e de criação 

(reconstrução), que é a reterritorialização. Então, a desterritorialização (o velho) é a 

primeira condição, e assume um caráter destruidor; e a segunda condição, que é a 

reterritorialização (o novo), admite um caráter (re)construtor. A reconstrução do novo 

ocorre em processos simultâneos. Logo que o território se desterritorializa, ele 

começa a se reterritorializar, assim explica Saquet (2007, p.163). 

[...] há reconstrução da identidade; mudanças nas relações de poder, 
de vizinhança, de amigos, de novas formas de relações sociais, de 
elementos culturais, que são reterritorializados; há redes de 
circulação e de comunicação, que substantivam a 
desterritorialização, o movimento, a mobilidade, [...] os processos de 
territorialização, de desterritorialização e de reterritorialização estão 
ligados, completam-se, por isso, também estão em unidade.  

O processo de produção do território se faz na construção ou na destruição. 

No entanto, é necessário esclarecer que a desterritorialização não significa a 

extinção ou o fim do território. O que ocorre, na realidade, é que o território “antigo”, 

após um agenciamento de um grupo social, de uma empresa, ou até mesmo do 
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Estado ganha uma nova função e, consequentemente, uma nova forma. Assim, o 

território “novo” ou reterritorializado assume uma nova dinâmica, uma nova função e 

até mesmo um novo significado. 

O novo território reconstruído pelo processo de reterritorialização pode, ou 

não, inserir os agentes sociais que preexistiam no processo de produção do 

território. A inclusão desses agentes ao território depende da territorialidade ou do 

conjunto de práticas desses grupos no novo território. Corrêa (2002, p. 252) assim 

explica a relação da territorialidade com os processos de desterritorialidade de 

reterritorialização: 

 

Desterritorialidade é entendida como perda do território apropriado e 
vivido, em razão de diferentes processos derivados de contradições 
capazes de desfazerem o território. Novas territorialidades ou re-
territorialidades, por sua vez, dizem respeito à criação de novos 
territórios, seja através de reconstrução espacial, in situ, de velhos 
territórios, seja por meio de recriação parcial, em outros lugares, de 
um território novo que contém, entretanto, parcela das características 
do velho território.  

 Corrêa (2002) enfatiza que a desterritorialidade desses agentes que sofrem 

com o processo desterritorializador, como excludentes, pode ser atenuada pela 

reterritorialização antecipada, quando é feita com planejamento e com antecipação 

espacial. Um novo sentido é atribuído à antiga territorialidade desses agentes. Um 

exemplo claro seria o uso racional do território, aqui entendido como a substituição 

de atividades primárias (de caráter rudimentar) por formas mais complexas. O uso 

ordenado e planejado do território, com vistas ao bem social e coletivo, pode tornar 

os processos de desterritorialização e de reterritorialização uma forma de inclusão 

social. 

Entretanto, é importante esclarecer que o processo de antecipação espacial é 

relacionado ao uso e ao planejamento econômico do território a fim de atenuar os 

impactos promovidos pela desterritorialização, e a antecipação espacial não abarca 

as múltiplas concepções de territórios.  

 

1.3 Múltiplas dimensões da desterritorialização  

 

A desterritorialização é entendida por alguns autores de forma correlata às 

perspectivas do território. Assim, as perspectivas materialista e idealista 

proporcionam a distinção das três dimensões da desterritorialização: econômica, 
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política e cultural, que estão diretamente vinculadas com distintas e respectivas 

concepções do território. 

Vários autores fazem a análise isolada do processo de desterritorialização, 

fundamentando suas concepções com base na relação econômica-capitalista do uso 

e da produção do espaço. A noção de limites territoriais jurídicos e territórios de 

símbolos culturais, assim, evidencia uma abordagem no sentido restrito do processo 

de desterritorialização (econômico, político, cultural), que não admite uma análise 

integradora dessas concepções, ou seja, num sentido social para entender a 

desterritorialização. 

A desterritorialização, na dimensão econômica, está associada ao próprio 

desenvolvimento do sistema capitalista, quando o campo financeiro se apropria do 

espaço e o domina, passando a usá-lo de forma racional para reprodução do capital. 

A desterritorialização, ao longo da evolução do sistema capitalista (primitivo, 

comercial, industrial, global), tem-se apropriado do território de forma racional e 

chega à pós-modernidade como sinônimo de globalização, que enfraquece a base 

territorial e transforma o território zonal em reticular, tornando-o articulados em 

redes, de forma que possa organizar os fluxos produtivos, sob o comando de 

empresas transnacionais e multinacionais. Haesbaert (2006, p. 186) assim explica 

esse processo: 

A desterritorialização de ênfase econômica adquire sua conotação 
mais específica, associada basicamente ao comportamento 
“multilocacional” das grandes empresas, tanto no sentido mais geral, 
de maior flexibilidade de localização, quanto no sentido de sua 
articulação interna e na articulação com outras empresas, capazes 
que são de gerenciar a produção através da subcontratação em 
redes ”flexíveis” com outras empresas, localizadas em diferentes 
pontos do planeta.  

Lefebvre (1968), frente ao dinamismo das redes bancárias internacionais, 

vislumbrava a organização espacial conectada em redes, na qual o território 

assumiria um papel articulador entre o local e o global. No entanto, não só a rede 

financeira interligaria as escalas, mas também todo o sistema de circulação de 

fluxos, de produção, de consumo, de informação, e configuraria uma nova conquista 

dos territórios sobre a anulação do espaço e do tempo. Dessa forma, a 

desterritorialização econômica seria regulada pela ação do sistema capitalista que 

organiza, apropria e desapropria o território, imprimindo nele um caráter 

desterritorializador, que é funcional, economicista e racional. 
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Haesbaert (2006, p.173), apresenta as três perspectivas para interpretar a 

desterritorialização, sob o ponto de vista econômico:  

 

1. No sentido mais amplo, a desterritorialização é vista 
praticamente como sinônimo de globalização econômica ou, 
pelo menos, como um de seus vetores ou características 
fundamentais, na medida em que ocorre a formação de um mercado 
mundial com fluxos comerciais, financeiros e de informações cada 
vez mais independentes de bases territoriais bem definidas, como o 
dos Estados nações. 
 

2. Numa interpretação um pouco mais restrita, a ênfase é dada a 
um dos momentos do processo de globalização- ou ao mais típico-, 
aquele do chamado capitalismo pós-fordista ou capitalismo de 
acumulação flexível, flexibilidade esta que seria responsável pelo 
enfraquecimento das bases territoriais ou, mais amplamente, 
espaciais, na estruturação geral da economia, em especial na lógica 
locacional das empresas e no âmbito das relações de trabalho 
(precarização dos vínculos trabalhador e empresas, por exemplo); 
daí também a proposta de desterritorialização como sinônimo de 
“deslocalização”, enfatizando o caráter “multilocacional” das 
empresas, cada vez mais autônomas em relação às condições 
locais/territoriais de instalação. 

 

3. Num sentido ainda mais restrito, desterritorialização seria um 
processo desvinculado notadamente a um setor específico da 
economia globalizada, o setor financeiro, onde a tecnologia 
informacional tornaria mais evidente tanto a imaterialidade quanto a 
instantaneidade (e a superação do entrave distância) nas transações, 
permitindo, assim, a circulação de capital (puramente especulativo) 
em „tempo real‟. (Grifos do autor) 

A desterritorialização na dimensão política difere da desterritorialização na 

dimensão econômica, porque o agente desterritorializador é materializado pelo 

Estado, que tem o território como espaço de exercício de soberania, de 

agenciamentos e de organização geográfica. Quanto à dimensão econômica, a 

desterritorialização é sinônimo da ação do sistema econômico vigente. 

Vale ressaltar que, mesmo representando agentes de poderes distintos na 

construção e na destruição dos territórios, ambos têm em comum o reflexo do 

sistema capitalista, tanto na desterritorialização econômica, quanto na 

desterritorialização política. 

O Estado foi responsável pelo aparecimento da desterritorialização, quando 

foi destituída a organização espacial das sociedades tradicionais (aldeias 
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autárquicas5) em substituição à sociedade moderna (propriedade privada, cidades, 

Estado nação). O Estado passa a legitimar a ordem e o poder tendo como princípio 

a validade social, a soberania, o controle do povo (nação) e do território (estados, 

fronteiras, organização política e administrativa do território nacional). A grande 

transformação da sociedade pré-capitalista para a capitalista acompanha um 

movimento (des)construtor do espaço, regulado pelo controle do capitalismo sobre o 

Estado: “trata-se, assim, de uma desterritorialização complexa, que, ao mesmo 

tempo que destrói as territorialidades prévias, reincorpora-as e produz uma nova 

forma territorial de organização social”. (HAESBAERT, 2006, p.197) 

Entre o século XIX e o século XXI, o espaço territorial redefiniu seus padrões 

previamente estabelecidos, das grandes regiões-mundo para a organização de 

territórios-redes. Essa redefinição foi impulsionada pelo desenvolvimento histórico 

do capitalismo e pelo desenvolvimento tecnológico e científico. 

 Tendo em vista o dinamismo do espaço atual, “o valor estratégico do espaço 

não se resume mais aos recursos e à posição geográfica” (BECKER 2006, p. 285). 

O valor estratégico do espaço assume posição generalizada, superando os Estados 

e as fronteiras. O poder do Estado acompanha a internacionalização da economia 

em um mercado unificado, o espaço de fluxos financeiros, mercantis e 

informacionais. Então, o poder territorial do Estado, na pós-modernidade, como 

afirma Lefebvre (1968, p.12), é “necessário para assegurar as condições de 

reprodução das relações de dominação, para tanto instrumentalizando o espaço e 

produzindo seu próprio espaço, o espaço estatal”. Para Haesbaert (2006, p. 200), o 

Estado vem assumindo um papel contraditório atendendo à política de exclusão:  

Ao mesmo tempo em que liberas as fronteiras no sentido da livre 
circulação de capital – e mesmo de mercadorias, em muitos casos –, 
atua num movimento inverso no que diz respeito ao controle de 
circulação da força de trabalho ou de refugiados políticos, impondo 
cada vez mais seus “muros” mundo afora, para impedir a entrada de 

imigrantes.  

O território, as fronteiras e a soberania são elementos básicos do poder 

político do Estado. No entanto, o Estado tem perdido a sua força frente ao processo 

de globalização. As fronteiras estatais ora desaparecem, ora ganham novas 

                                                           
5 Aldeias autárquicas foi usado no sentido econômico. O termo pode ser entendido como pequeno 

povoado, normalmente rural, com poucos habitantes, isto é, um aglomerado populacional inferior à 
vila, podendo dispor de autonomia administrativa e econômica de subsistência. 
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complexidades e vão surgindo novas fronteiras, de acordo com a dinâmica social, 

cultural e econômica da sociedade, em rede ou global. Como exemplos, têm-se 

territórios internacionais dentro de territórios nacionais, territórios econômicos que se 

expandem e se retraem de acordo com a circulação dos fluxos de capital; territórios 

étnicos e religiosos, que se sobrepõem sobre outros territórios étnicos e religiosos; 

territórios de milícias, que surgem em territórios estatais. 

  A desterritorialização, na dimensão política, deve ser entendida como 

movimento territorializador e racional do próprio território frente à fluidez do território 

e das fronteiras, diante do dinamismo do sistema em redes. O território não 

desaparece, na verdade, ele se torna flexível e rearticulado com os limites. Para 

Haesbaert (2005, p.6790): 

O discurso da desterritorialização serve, antes de mais nada, àqueles 
que pregam a destruição de todo tipo de barreira espacial, ele 
claramente legitima a fluidez global dos circuitos do capital, 
especialmente do capital financeiro, num mundo em que o ideal a ser 
alcançado seria o desaparecimento do Estado, delegado todo poder 
às forças produtivas de mercado.  

A análise da desterritorialização não se restringe à materialidade, mas 

também pode ser entendida pela imaterialidade associada à materialidade do 

território. A dimensão cultural da desterritorialização permeia o desaparecimento do 

simbólico e da identidade - valores da sociedade contemporânea, frente ao novo 

dinamismo da pós-modernidade. 

As ideias, os valores culturais, sociais e morais, o modo de trabalho, a forma 

de produção, a organização do indivíduo com o seu espaço, a permanência de um 

grupo social com o seu território, a identidade cultural do sujeito com sua nação, os 

valores de pertencimento, estabelecidos com o território vivido, têm mudado 

simultaneamente com a crise da identidade cultural contemporânea. Haesbaert 

(2006) afirma que essas mudanças consistem no processo de fragmentação do 

indivíduo moderno, que é influenciado pelo surgimento de novas identidades, 

sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença, da 

sociedade pós-moderna, que criaria uma nova identidade cultural e desestruturaria 

valores, sob a influência do processo de globalização. 

Dentro desse contexto, a desterritorialização é a alternativa mais coerente 

para entender os efeitos da pós-modernidade na sociedade atual. A 

desterritorialização seria a perda de valores preexistentes da sociedade moderna, e 

a reterritorialização, a adaptação social aos novos paradigmas da pós-modernidade, 
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impostos pela dinâmica do capital globalizado. Haesbaert (2006) indica que a 

desterritorialização econômica, política e cultural devem ser analisadas de forma 

integrada, para esclarecer os rebatimentos e as contradições do sistema capitalista 

na sociedade, visto que a desterritorialização trata de um processo de reprodução 

do capital que leva em conta a “flexibilização do capital pela incorporação de novas 

tecnologias, poupadoras de mão de obra e pela precarização das relações de 

trabalho”. (HAESBAERT 2006, p.193) 

 Haesbaert (2006) ressalta, ainda, que a análise da sociedade contemporânea 

deva ser voltada para a perspectiva social da desterritorialização, incluindo a 

dimensão social e integradora do território, a fim de evidenciar a desterritorialização 

como processo de exclusão socioespacial.  

 O movimento, a transformação, a destruição e a reconstrução do território são 

processos inerentes à dinâmica do território, assim como a mobilidade. A mobilidade 

dos processos de desterritorialização e reterritorialização não deve ser reduzida ao 

sinônimo de migração ou de mobilidade material (deslocamento de pessoas). Seu 

entendimento perpassa pela mobilidade imaterial (fenômenos ligados à compressão 

tempo-espaço) que ocorre no território “rede” forçando a territorialização. 

 Atendendo à perspectiva materialista do território, a territorialização é 

construída no movimento de pessoas e de empresas que exercem uma relação de 

controle e de poder sobre o território. No entanto, quando um grupo social ou uma 

comunidade perde o poder sobre seu território, ou até mesmo quando se tornam 

excluídos do próprio território, seja por fatores econômicos, naturais, seja culturais, 

esses mesmos grupos são forçados a migrar, ou seja, inicia-se um processo de 

mobilidade populacional ou material do seu território, dando início ao movimento de 

busca de novos agenciamentos (a busca ou a construção de novos territórios). Esse 

seria o início do processo de desterritorialização e, consequentemente, o da 

reterritorialização. 

 A mobilidade espacial ou a simples migração, por si só, não explica a 

desterritorialização. O entendimento da desterritorialização estar ligada à dinâmica 

da sociedade capitalista, na pós-modernidade, e as migrações de caráter material 

são resultados de uma dinâmica desterritorializadora, que desapropria o trabalhador 

de suas terras, precariza as relações de trabalho, subordina a renda familiar ao 

capital, transformando o trabalhador em um migrante pela sobrevivência. Dessa 

forma, o migrante é forçado a reterritorializar.  
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 Haesbaert (2006) ressalta que se deve entender a desterritorialização do 

migrante como um processo altamente complexo e diferenciado. Para Haesbaert 

(2006, p. 251). Essa diferenciação estaria relacionada:  

A. Às classes socioeconômicas e aos grupos culturais a que está 
referida; 
 
 

B.  Aos níveis de desvinculação com o território no sentido de: 

 presença de uma base física minimamente estável para a 
sobrevivência do grupo, o que inclui seu acesso a infraestruturas 
e a serviços básicos; 

 

 acesso aos direitos fundamentais de cidadania, garantindo, 
ainda hoje, sobretudo, a partir do território nacional em que o 
migrante está inserido; 

 

 manutenção da sua identidade sociocultural através de espaços 
específicos, seja para a reprodução de seus ritos, seja como 
referenciais simbólicos para a reinvenção identitária.  

 A desterritorialização do migrante deve ser analisada buscando uma relação 

de exclusão da sociedade contemporânea na ordem socioeconômica capitalista. 

Essa discussão sobre a imobilidade espacial assume um caráter explicativo da 

desterritorialização, que não se limita à migração. 

 A exclusão promovida pelo capitalismo baseia-se numa relação descontínua 

que estabelece barreiras físicas e simbólicas, no território, sem ter a necessidade de 

migrar, uma vez que a sociedade fica à margem da produção espacial do território. 

Nesse sentido, essa pesquisa, utiliza a desterritorialização produzida pelo sistema 

capitalista para analisar as transformações espaciais que ocorreram no território de 

barragem do Sudoeste da Bahia. 
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2. BARRAGEM DE ANAGÉ: PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO NO SUDOESTE DA BAHIA E IMPLANTAÇÃO DA 

POLÍTICA DE COMBATE À SECA 

 

 

O processo de modernização e de desenvolvimento econômico do Sudoeste 

da Bahia ocorreu nas décadas de 1960 – 1980. Nesse período, as políticas públicas, 

destinadas a essa parte do território, estavam inseridas na proposta do Plano 

Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que tinha como meta 

modernizar e industrializar todo o território baiano, assim como, a região Sudoeste. 

Para alcançar as metas propostas, o Governo Federal contou com a atuação 

do governo do Estado para colocar em prática o PRDNE, visto que as políticas 

públicas direcionadas para a região Sudoeste estavam inseridas no plano de 

integração e de desenvolvimento regional do País. 

 Essas políticas estariam voltadas para a agricultura com vistas à superação 

do modelo tradicional. A agricultura moderna e competitiva fora pensada como 

alternativa para dinamizar a economia local e, para isso, foi necessário implantar 

obras de infraestrutura na região, ligadas aos setores de circulação, de produção 

industrial e de aproveitamento hidroagrícola. Tais investimentos foram implantados 

no território como o objetivo de fortalecer, de dinamizar e de integrar a economia 

local à economia estadual. 

Outro aspecto recorrente da política de desenvolvimento regional para o 

Nordeste, encontrado na região Sudoeste, especificamente no território semiárido, 

que compreende os municípios de Anagé e de Caraíbas, foi a implantação da 

Política de Combate à Seca, que inclui o plano de irrigação para pequenos 

produtores. 

Diante dos flagelos da seca, foi traçado o plano de desenvolvimento para 

esse território, incluindo o aproveitamento econômico e a construção de obras de 

infraestrutura, com destaque para a construção da Barragem de Anagé, em 1987, 

inserida na política de desenvolvimento regional que projetava suas ações sobre o 

território, articulando os planos e as ações em escalas zonais e reticulares. 
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2.1 Contextualizando o Sudoeste da Bahia no tempo e no espaço 

 

 O Sudoeste baiano teve seu território desbravado, no final do século XVII e 

início do século XVIII, pelo bandeirante João Gonçalves da Costa, a fim de implantar 

o sistema de sesmaria. Deu-se início à formação do latifúndio que vigorou até o final 

do século XIX. Assim, todo o Sudoeste baiano era dividido em cinco municípios, 

sendo Vitória da Conquista (criado em 1840, dando origem a dez unidades que 

compõem a região); Maracás (criado em 1853, que foi desmembrado e formou a 

cidade de Jequié); Poções (criado em 1880); Boa Nova (1880); e Jequié (1897). 

(SEI, 2003, p.23). 

 Do século XVII até o início do século XIX, a atividade econômica, 

desenvolvida na região, estava ligada à pecuária e ao cultivo de gêneros agrícolas, 

os quais se destinavam ao abastecimento do consumo interno. Essa atividade 

desenvolvida na região ganharia nova dinâmica, no final do século XIX e início do 

século XX, quando a região passou a se consolidar como grande criadora de 

bovinos. A extensa produtividade estabeleceu um novo tipo de relação econômica, a 

pecuária local ganharia no contexto estadual.  

 O café foi outro produto que contribuiu com o crescimento da região. A cultura 

foi introduzida no Sudoeste, no final do século XIX, como uma das alternativas 

produtivas e chegou a ser a atividade econômica mais importante de algumas 

cidades da região. (NETO, Claudionor, 2009)  

 Esse dinamismo impulsionou, na metade do século XX, o aparecimento de 

novos núcleos de povoamento, de centros comerciais e de prestação de serviços. 

Esses núcleos, mais tarde, seriam desmembrados dando origem a novos municípios 

que configuram os municípios atuais.  

Dos municípios emancipados, no século XIX, Vitória da Conquista foi o mais 

importante, na formação regional. Dele se originaram dez dos trinta e nove 

municípios que compõem a região. Esses desmembramentos foram feitos por meio 

de várias subdivisões territoriais, administrativa e política, realizada pelo Estado. 

Hoje a Região Sudoeste está inserida na mesorregião do Centro Sul Baiano, 

de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e compreende uma das quinze regiões econômicas do Estado da Bahia, 
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como mostra a Figura 01, estando localizada entre 13º 02‟ a 16° 00‟ de Latitude Sul 

e 39° a 41°49‟ de Longitude Oeste, classificação essa definida entre as décadas de 

1980 e 1990.  

 

 

Figura 01 – Regiões Econômicas da Bahia. 
Fonte: SEI / 2008. 
Org.: ROCHA, Altemar.  

  

A divisão da sub-região foi estabelecida atendendo aos critérios de região 

econômica e de influência urbana destinadas não só à fixação de unidades públicas 

e regionais, como de instituições de pesquisa e outros negócios privados. 

A Região Sudoeste compreende trinta e nove municípios6 em uma área de 

42.542,9 km², que corresponde a 7,5% da superfície do Estado, Figura 02. A 

                                                           
6
 Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caatiba, Caetanos, Cândido 

Sales, Caraíbas, Cravolândia, Encruzilhada, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Irajuba,Itambé, 
Itapetinga,Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Lafayette Coutinho, Lagedo do 

Figura 02- Região Sudoeste da Bahia. 
Fonte: SEI /2008. 
Org.: ROCHA, Altemar. 
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densidade média da região é de 26,87 Km2, superior à do Estado, que é de 24,93 

hab./Km2. (SEI, 2007). Os trinta e nove municípios abrigam uma população de 

1.135.362 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e dois) 

habitantes, o que representa cerca de 10% da população do Estado, Tabela 01 

(IBGE, 2000).  

 

Tabela 01 – População da Bahia e do Sudoeste da Bahia 1970, 1980, 1991, 2000, e 2007. 

 

Ano 

 

População Total 

 

Bahia 

 

Região Sudoeste 

1970 7.583.140 753.939 

1980 9454.346 859.188 

1991 11.867.991 1.009.757 

2000 13.070.250 1.135.362 

2004 13.682.074 1.194.801 

2007 14.080.654 1.139.059 

 
Fonte: Censos Demográficos - IBGE- 1970, 1980, 1991, 2000; Contagem Populacional/IBGE 
– 2004 e 2007.  
Org.: ROCHA; Gabriela. 

 
 

O crescimento demográfico da região apresentou taxas em ritmos 

moderados, no decorrer dos anos de 1970, 1980, 1991, 2000, 2004 e 2007. As taxas 

de crescimento anual de uma década para outra foram de 1,42%, 1,41%, 1,48% e 

1,31%. Na década de 1970, a população regional era de 753.939 habitantes e, três 

décadas depois, esse número aumentou para 1.009.757 habitantes, havendo um 

crescimento de 2,83 na população. No entanto, nos três últimos períodos, o 

crescimento populacional se manteve instável. Em 2000, a população regional era 

de 1.135.362 habitantes e chega a 2007 com 1.139.059 habitantes, havendo um 

crescimento de apenas 0,17%. 

O aumento populacional da região foi considerável. No decorrer das quatro 

décadas, houve um crescimento de 375.120 habitantes, entre as décadas de 1970 e 

2007. Esse crescimento pode ser justificado pelo desenvolvimento das políticas 

                                                                                                                                                                                     
Tabocal, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Mirante, Nova Canaã, Planaltino, 
Planalto, Poções, Potiraguá, Ribeirão do Largo, Santa Inês, Tremedal e Vitória da Conquista. 
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públicas destinadas ao desenvolvimento do setor agrícola, que se diversificou com a 

introdução de novas culturas, pela expansão da pecuária em toda a região e 

também pela formação de centros minerais, industriais e comerciais que foram 

estimulados pelo Estado com o objetivo de inserir a economia local num circuito 

integrado de produção.  

O crescimento demográfico pode ser outro fator propulsor da urbanização, 

além da oferta de serviços, do crescimento dos setores de saúde e de educação, do 

desenvolvimento do comércio e da melhoria do acesso à informação, tudo isso 

contribuiu para que a região se desenvolvesse. Em 1970, a região tinha apenas 

39,64% do território urbanizado. A população rural representava a maioria, com 

460.028 habitantes, enquanto a população urbana era inferior, com 

293.911habitantes. Na década de 1980, houve um equilíbrio da população rural e 

urbana. A população urbana, de 293.911 passa a 429.180 habitantes, enquanto a 

população rural se mantém em 430.008. Em 1990, uma década depois, evidencia-se 

nesse período um forte crescimento urbano e industrial em todo o País e na região 

Sudoeste. Esse crescimento impulsionou as taxas de urbanização da região as 

quais chegaram a representar 60,19%. Em decorrência desse fenômeno, em 2000, 

a urbanização cresce para 65,29% tornando a população mais urbana, com 741.291 

habitantes, enquanto que a população rural cai para 394.071 habitantes. Conforme o 

crescimento urbano, mostrado na Tabela 02, a região Sudoeste estava seguindo a 

proposta de desenvolvimento regional traçado pelos governos estaduais e federais.  

 
 

Tabela 02 – População Urbana, Rural e Taxa de Urbanização da Região Sudoeste 
da Bahia (1970-2000) 

 

 

Ano 

 

              Região Sudoeste 

População  

Urbana 

População 

 Rural 

Taxa de 

Urbanização 

1970 293.911 460.028 39,64% 

1980 429.180 430.008 48,94% 

1991 607.743 402.014 60,19% 

2000 741.291 394.071 65,29% 

 

Fonte: Censos Demográficos - IBGE- 1970, 1980, 1991, 2000.  
Org.: ROCHA; Gabriela. 
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Entre as cidades do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista merece 

destaque por ser uma cidade média, considerada centro polarizador de toda a 

região, analisada recentemente como capital e centro urbano sub-regional. Essa 

cidade polariza uma área de 200 km2, onde reside uma população de 

aproximadamente 306.374 habitantes (SEI, 2006). 

O desempenho econômico do Sudoeste foi impulsionado pelo governo do 

Estado, quando esse introduziu infraestrutura e instalação de fixos no território, entre 

as décadas de 1960-1980, favorecendo a circulação e a integração de diversos 

fluxos ao sistema regional. A implantação de tais infraestruturas fora implantada pelo 

Estado seguindo o Plano de Desenvolvimento Regional, a fim de facilitar, de 

promover e de integrar as relações econômicas desenvolvidas no território.  

 A implantação de um sistema de rodovias, na década de 1960, possibilitou o 

desenvolvimento da região Sudoeste. Nesse período, foi construída a (BR -116), Rio 

- Bahia, estrada que corta a região no sentido norte-sul, promovendo uma integração 

entre o Norte do Estado e as regiões Sul e Sudeste do País. Mais tarde, para 

atender ao sentido oeste-leste e à interiorização do Estado, foram criadas a BA-262, 

que liga Vitória da Conquista a Brumado, a BA-263/BR-415, ligando Vitória da 

Conquista a Itabuna, a BR-330, que liga Jequié a Ubaitaba e a BR-116, que une 

Ubaíra a Maracás. Essas estradas estabeleceram uma articulação entre o sertão e o 

litoral do Estado. 

 Nas décadas de 1970 e 1980, a região experimentou uma nova etapa na 

organização do território, com a implantação de dois distritos industriais, um em 

Vitória da Conquista e outro em Jequié, e também com a reestruturação produtiva 

do setor agrícola ligado ao café, que se expandia frente ao investimento do Estado 

que visava uma produção mais capitalizada. 

O grande desenvolvimento da cultura de café, na região, apresentou maior 

destaque, nos municípios de Vitória da Conquista e Barra do Choça, os quais 

serviram de atração e fonte de emprego para trabalhadores das cidades vizinhas, 

como Anagé e Caraíbas. Devido à desterritorialização em 1987, alguns atingidos 

pela construção da Barragem de Anagé vislumbraram a colheita de café como 

alternativa de vida e de novas territorialidades. 
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2.1.2 Perfil dos municípios atingidos pela barragem: Anagé e Caraíbas 

 

Anagé foi, durante 66 anos, distrito do Município de Vitória da Conquista e 

teve seu território desmembrado pela Lei Estadual n.º 1.656, em 05 de abril de 1962. 

Hoje, o município de Anagé é constituído por 26 localidades. (Quadro 01). 

 

Quadro 01 - Distribuição das Localidades de Anagé 

 

Localidades de Anagé Limites com outros 
Municípios 

Três Lagoas, Fazenda Patos, Serra Verde, Lagoinha  

Caraíbas 

Lajedo, Fazenda Fundos/Mandacaru, Santa Rita, Choco, 

Pedra Preta, Lagoa Rica, Bonito, Mulungu, Carrapicho 

 

Caetanos 

Fundos Bom Jesus da Serra 

Lagoa das Pedras, Lindo Horizonte Vitória da 
Conquista/Planalto 

Lagoa Torta dos Pretos  - 

Fazenda Recruta, Lagoa da Torta, Boqueirão, Irapuá, 
Porcos, Lagoa de Maria Clemência 

Vitória da Conquista        

 

Fonte: MATTA; Tese de doutorado, 2006. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
 

  O Município de Caraíbas foi criado, como território desmembrado de 

Tremedal, pela Lei Estadual n.º 1.887, de 24 de fevereiro de 1989. O distrito foi 

elevado à condição de cidade com a criação da Barragem de Anagé, em 1987. 

 Caraíbas, no fim da década de 1980, não possuía nenhum vínculo com 

Tremedal, visto que os municípios foram separados pela formação do lago da 

Barragem. O distrito de Caraíbas, que possuía apenas algumas ruas com poucas 

casas, hoje, é constituído pelo distrito Vila Mariana e por mais doze localidades. 

De acordo com os dados do IBGE, apresentados na Tabela 03, o município 

de Anagé tem área de 1.852,583 Km2, sendo maior que o município de Caraíbas, 

com 1.125,474 Km2. A população de Anagé, na década de 1980, era de 

31.291habitantes. A porção do território, que compreendia o distrito de Caraíbas, 

tinha uma população residente de 14.460 habitantes, número pouco expressivo, se 

comparado com a população da região, que chegava, nesse período, a 859.188, em 

uma área de 42.542,9 Km2.  
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Segundo a SEI (2007), a maioria das pessoas do município de Anagé e de 

Caraíbas tem sua população em quase sua totalidade residindo no campo, Figura 

03. Do total de 25.823 e 10.659 pessoas, respectivamente, que moram em Anagé e 

em Caraíbas, 20.991 e 8.599 moram no campo, representando um número bem 

menor nas cidades, de apenas 4.832 e 2.096 pessoas. Esses dados retratam baixos 

índices de urbanização, visto que a maioria das pessoas está concentrada no 

campo.  

Segundo Alcântara (2007), as áreas rurais desses municípios são carentes de 

serviços básicos e de oportunidades econômicas e, por estarem no “Polígono da 

Seca”, estão ligados a políticas públicas de desenvolvimento regional, a exemplo do 

Pró-Gavião, que criou projetos essencialmente rurais, a fim de facilitar a condição de 

vida do produtor. 

 

 
 

Figura 03 - População Rural e Urbana de Anagé e de Caraíbas-2008. 
Fonte: SEI- BA, 2008. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
 
 

Esses dados, referentes à condições de pobreza e limite inferior de pobreza, 

são reafirmados nas informações da Figura 04, quando se analisa a  distribuição de 



63 
 

renda da população. Foi demonstrado que 21.243 das pessoas, equivalente à 

população total de Anagé e de Caraíbas, não têm rendimento definido no fim do 

mês; da outra maioria, 12.313 das pessoas vivem com até um salário mínimo, 

apenas 3.253 das pessoas têm um pouco mais que um salário mínimo e apenas 450 

pessoas recebem entre dois e três salários. No entanto, pode-se perceber que uma 

minoria fica com os mais altos salários, passando de vinte salários mínimos. 

 

 

 

Frente a esse quadro, conclui-se que a população sobrevive basicamente da 

atividade primária, ligada à agricultura e à criação de pequenos animais, e que a 

renda mensal da maioria da população é inferior a um salário mínimo, enquanto a 

grande maioria da população, residente, não declara sua renda, por estar ligada à 

agricultura de sobrevivência. 

 

Figura 04: Distribuição de renda da população de Anagé e de Caraíbas - 2008. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2006. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
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Nos municípios em estudo, a atividade agrícola de subsistência é que 

predomina na região. A escassez ou a má distribuição de chuva, no espaço e no 

tempo, ou seja, a alta intensidade de chuva, intercalada por longos períodos de 

estiagem favoreceram o desenvolvimento da agricultura de sequeiro. 

Como demonstra os dados da Figura 05, as culturas que se destacam em 

primeiro lugar são: o feijão, com 33%, depois o milho, com 25%, e a mandioca, com 

14%. Essas culturas fazem parte da cultura de sequeiro e, por isso, são plantadas 

pelos pequenos agricultores dos municípios.  

Em segundo lugar, aparece a mamona, com 14%, o fumo, com 4%, o 

algodão, com 4% e a cana-de-açúcar, com 3%. Esses produtos cultivados visando à 

comercialização.  

O terceiro lugar é ocupado pela fruticultura, que foi introduzida no perímetro 

da Barragem de Anagé, com a implantação da agricultura irrigada. As culturas 

irrigadas, cultivadas às margens da Barragem, que têm expressão na produção 

agrícola dos municípios de Anagé e de Caraíbas, são: o coco-da-baía, que 

representa 3% da produção; a manga, 2%; o maracujá, 1%, e o mamão, que ainda 

não tem expressão entre os produtos agrícolas cultivados nos municípios.  

 

Figura 05: Produção de Culturas de Anagé e de Caraíbas - 2008.  
Fonte: SEI-BA. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 



65 
 

Com a implantação dessas novas culturas, rompeu-se totalmente com a 

principal atividade econômica desenvolvida pelos municípios de Anagé e de 

Caraíbas. Segundo Pereira (1993), durante o século XX a produção de algodão 

arbóreo, era importante matéria-prima para os teares em operação na região do 

Recôncavo, para a qual os municípios forneciam matéria-prima. 

Pode-se dizer que a fase do “ouro” branco da região de Anagé e de Caraíbas 

tinha, nas unidades do Recôncavo, seu maior comprador e formador de uma das 

diversas cadeias do algodão, no estado da Bahia. Hoje, a produção da fruticultura é 

destinada a diversos países da Europa e dos Estados Unidos, como afirma Oliveira 

(2007).  

A atividade agrícola continua ligada à pequena produção de pequenos 

animais (Figura 06). As aves, animais de fácil criação, representam 55% das 

criações. As famílias criam galinhas para comercializá-las e também para o consumo 

próprio. Outro destaque da região é a caprinocultura, que atinge 11% dos animais. 

Esse rebanho já foi maior, assim como o das aves. Era da cultura dos moradores 

criarem cabras e ovelhas, esses ficavam soltos pelas roças, pois não havia cercas.  

 

 
 
Figura 06: Produção Agropecuária de Anagé e de Caraíbas-2008.  
Fonte: SEI-BA. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
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 Segundo Matta (2007), no espaço agropecuário de Anagé e de Caraíbas 

havia mais evidência dos caprinos e dos ovinos do que do bovino, por aqueles 

serem mais resistentes à seca, no entanto, as políticas de crédito de instituições 

públicas financiaram as cercas de quatro arames, criando um impasse entre os 

pequenos produtores que tinham a prática de criar seus animais soltos no pasto.  

 Com essa política, os produtores foram obrigados a cercar e a confinar o 

rebanho causando-lhe a redução, pois as terras dos produtores eram insuficientes, e 

o animal não poderia mais se alimentar do que encontrava. Assim sendo, justifica-se 

a redução do rebanho de ovinos e de caprinos, a qual se iguala criação à da bovina. 

O clima quente não favorece muito a criação de pastos, destinados à criação 

de gado, que representa 15% da criação, por isso não se encontra na região muitas 

fazendas destinadas à pecuária. 

Além da agricultura e da pecuária, desenvolveram-se, nos municípios, 

atividades ligadas a outros setores econômicos. Os setores de serviços e de 

indústria são pouco expressivos, quase inexistentes, nos municípios.  

A cidade de Caraíbas tem um número baixíssimo de pessoas empregadas, 

nas empresas locais. Em um universo populacional de 10.659 pessoas, apenas 29 

pessoas estão empregadas, em 51 unidades comerciais, em Anagé. Esse cenário 

apresenta melhoria, visto que o município emprega 1.169 pessoas, nas 186 

unidades comerciais. (Tabela 03). 

  

Tabela 03 - Desenvolvimento de Pequena Empresa Anagé e Caraíbas - 2008 

 

Empresas 2008 

 

Anagé 

 

Caraíbas 

 

Número de unidades atuantes 

 

186 unidades 

 

51 unidades 

 

Pessoal ocupado assalariado 

 

1.169 pessoas 

 

29 pessoas 

 

Salário médio mensal 

 

1,3 mil reais 

 

1,6 mil Reais 

  
 Fonte: IBGE, Contagem Demográfica 2007. 
 Org.: ROCHA, Gabriela. 
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Outro ponto que merece destaque, na caracterização da área da pesquisa, é 

a distribuição das terras agrícolas dos municípios. Em Anagé, a estrutura fundiária 

encontra-se dividida em 2.513 propriedades com a extensão de 73.473 hectares, e 

em Caraíbas apresenta 1.886 propriedades distribuídas em 39.702 hectares de 

terra, (Tabela 04).  

Segundo Matta (2007), essas propriedades estão distribuídas em quase sua 

totalidade entre proprietários legais, que são os próprios produtores de suas terras. 

Nessa região, predomina a agricultura familiar. O número de terras, nas mãos de 

arrendatários e de parceiros, é baixo, não chega a dez unidades. 

Outro dado que merece evidência é o número de terras ocupadas do 

município de Anagé, o qual chega a 514 unidades e representam 2.505 hectares. 

Essas terras, na maioria das vezes, são terras que estão na família ao longo de 

gerações e não possuem escrituras. 

 

Tabela 04 - Perfil dos Estabelecimentos Agropecuários Anagé e Caraíbas – 2006 
 

 

 
Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 

 

Estabelecimento 

 

Anagé 

 

Caraíbas 

 
Proprietário 

 
2.513 

unidades 

 
73.473 

hectares 

 
1.886 

unidades 

 
39.702 

hectares 
 

Assentado sem 
titulação 

 

2 unidades 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Arrendatário 

 

4  unidades 

 

447 hectares 

 

1  unidade 

 

7 hectares 

 

Parceiro 

 

4 unidades 

 

7 hectares 

 

1 unidade 

 

4 hectares 

 

Ocupante 

 

514 unidades 

 
2.505 hectares 

 

4 unidades 

 

2 hectares 
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2.2 Barragem de Anagé: localização e características  

 

A área de estudo desta pesquisa é configurada pela Barragem de Anagé, que 

corresponde ao trecho localizado no médio curso do rio Gavião, na bacia do Rio de 

Contas, nas coordenadas (14º 37' S e 41º 11' W). (Figura 07). 
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Figura 07: Localização da Área de Estudo. 
Fonte: SEI 2008. 
Org.: OLIVEIRA, Edvaldo. 
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 A Barragem está localizada a cerca de 560 km de Salvador-BA, 

respectivamente a 12 km e 42 km das sedes municipais de Anagé e de Caraíbas e a 

75 km de Vitória da Conquista (SEI, 2000). Limita-se ao Oeste com o município de 

Caraíbas, ao Norte com o município de Belo Campo, ao Leste com o município de 

Anagé e, ao Sul, com o município de Tremedal.  

A Barragem foi construída, na bacia do Rio Gavião, que nasce na Serra do 

Espinhaço, entre Jacaraci, no Sudoeste da Bahia, e está localizada entre as 

coordenadas 41° e 43° W e 14° e 15° S. O Rio Gavião faz parte da sub-bacia do Rio 

de Contas, uma das mais importantes bacias hidrográficas desse Estado 

(OLIVEIRA, 2007), e compreende uma área de aproximadamente 9.900 Km2, em 

relevo, com altitude variando entre 1.200 e 4000 metros, entre as nascentes e a 

desembocadura. (Figura 08). 
 

Figura 08: Imagem da Bacia do Rio Gavião em 3D.  
Fonte: NASA, Satélite Landsat 7- bandas 3,4 e 5, 200. 
Org.: OLIVEIRA, Edvaldo. 
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 O território da Barragem está inserido na região semiárida do Estado da 

Bahia, que representa o Polígono da Seca e é classificado pelos indicadores do 

IBGE (2006) como uma das áreas mais pobres do Estado. (Figura 09).  

 
Figura 09.  Semiárido da Bahia 2010. 
Org.: ROCHA, Altemar. 
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 Nessa área, a condição climática é expressa pela escassez de água, pelas 

elevadas médias de temperaturas anuais e pelos baixos índices de precipitações 

anuais. Essas condições repercutem de forma negativa no desempenho agrícola 

dos pequenos agricultores que necessitam dos recursos naturais para 

desenvolverem a agricultura tradicional. 

 Quanto às características geomorfológicas do perímetro da Barragem, o 

Radam Brasil classificou as seguintes unidades de relevo: patamares no médio Rio 

de Contas e pediplano sertanejo, sendo que a maior parte da área encontra-se entre 

400 e 800 metros de altitudes. 

 A vegetação é constituída pela estepe ou caatinga densa (hipoxerófila), que 

recobre as partes mais secas, e pela mata de cipó ou floresta subcaducifólia não 

espinhosa, que ocupa as partes mais úmidas da área de estudo. (OLIVEIRA, 2007). 

 A temperatura média da área em estudo foi levantada pelo DNOCS que 

encontrou variações entre 23°, como mínima, e 19°C, como máxima de 36°C. “A 

pluviosidade média anual é de 648 mm, com máxima de 1.225 mm e mínima de 327 

mm, predominando um clima com período seco de seis meses, de maio a setembro, 

com menor precipitação 5.6mm registrada no mês de agosto” (TECNOSAN, 1988 p. 

85), e as chuvas são concentradas entre novembro e janeiro, sendo que o mês mais 

chuvoso é o de novembro e, nesse período, há ocorrência de fortes chuvas 

torrenciais, caracterizando a distribuição irregular de chuvas e, no restante do ano, a 

região permanece seca. 

   Os solos encontrados, segundo TECNOSAN (1988), estão em relação com o 

regime climático atual e a litológica. Dessa forma, encontram-se variações desde 

solos pouco desenvolvidos, com marcada influência de neossolos litólicos, até solos 

bem desenvolvidos, subordinados a uma pedogênese mais expressiva.  

Um diagnóstico sobre os aspectos físicos do território em que foi construída a 

Barragem, feito pela Geotécnica, empresa contratada pela DNOCS, indica que 

quase a totalidade da área inundada é coberta por solo argiloso (cóluvio-aluvional) 

de cor vermelha, que atinge espessura máxima de 2,8 metros, na margem 

esquerda, e chega a 4,50 metros, na margem direita.  Assim, pode-se dizer que a 

textura do solo do entorno da Barragem é média ou moderada (argilo-arenosa e 

argilo-ferruginosa), e que apresenta estrutura que varia entre pouco profunda e 

profunda. Em termos de fertilidades, são pobres em matéria orgânica e fósforo, e 

rico em potássio, apresentando regular aptidão agrícola (OLIVEIRA, 2007). 
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2.3 Barragem de Anagé: projeto de construção e finalidade da obra 

 

Os primeiros estudos enfocam que a construção da Barragem de Anagé, no 

rio Gavião, data de 1984, conforme dados fornecidos pela TECNOSAN (1988). A 

construção foi autorizada pelo Ministério do Interior e implementada pelo DNOCS, 

entre os anos de 1987 e 1988. A Figura 10 mostra o cronograma de atividades 

desenvolvidas para construir a Barragem:  

 

 

 
Figura 10: Cronograma de desenvolvimento de atividades para a construção da Barragem de Anagé 
(1984 a 1988). 
Fonte: TECNOSAN (1988). 
Org.: PEREIRA, Lucas (1993). 
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 O cronograma de atividade, que envolveu a atuação do DNOCS na 

construção da Barragem, dividiu-se em duas etapas: a primeira refere-se à ação 

social ou ao esclarecimento dos impactos da obra e da ação do Estado junto aos 

atingidos pela Barragem, ou seja, informações sobre a construção e os danos da 

Barragem; a segunda destaca as principais mudanças no território, como: 

indenização, reassentamento, apoio técnico, esclarecimento sobre o projeto de 

irrigação e até mesmo apoio socioeconômico. 

Nessa primeira etapa, é importante esclarecer que o Estado, representado 

pela ação do DNOCS, assume uma postura autoritária, distante de práticas 

democráticas que envolvam a participação popular nas discussões e na tomada de 

decisões. A ação social, que deveria ser feita pelo DNOCS, foi negligenciada, 

esclarece o ex- presidente da OAB em Vitória da Conquista, em entrevista para ao 

jornal A Tarde (12/05/1987, p.13): 
 

O que se nota de concreto é que os serviços da barragem foram 
iniciados com visão pragmática, de tal maneira que até hoje o 
DNOCS não informou o polígamo de inundação, não apresentou 
plano de irrigação, não definiu o diagnóstico social da área, não 
elaborou plano de preservação ecológica, e só tardiamente iniciou o 
cadastro social.  

 

Os aspectos físicos ficaram a cargo das empresas Consultoras para Obras, 

Barragens e Planejamento (COBA) e da Engenharia de Recursos Naturais (ERN), 

as quais foram requisitadas para planejar e executar a construção da Barragem. 

Elas prestaram serviços para o DNOCS, fornecendo estudo de viabilidade técnica e 

econômica de aproveitamento hidroagrícola. Esses estudos compreendem estudos 

técnicos, como localização, levantamento físico do ambiente, custo da obra e dados 

técnicos para a construção da obra.  

A COBA teve sua primeira atuação em 1970, na construção de barragens na 

Bacia do Rio de Contas, em Brumado, na Barragem de Funil e também na de 

Moxotó. Na década de 1980, a COBA retornou para a região Sudoeste, mais 

especificamente para a cidade de Anagé, precisamente em 1984, para dar início à 

construção da Barragem de Anagé, com recursos financiados pelo Estado e pelo 

Banco Mundial. 

O projeto inicial seria constituído por uma barragem com altura máxima de 43,0m 

de extensão pelo coroamento, de 750m, tendo o maciço um volume total de 1, 126 

milhões de metros cúbicos. A lâmina d‟água, até o nível normal, era de 39,0m, o que 
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correspondia a um volume de acumulação bruto da ordem de 277 milhões de metros 

cúbicos. O deflúvio anual médio atingiria 131 milhões de metros cúbicos, ou 4.154 

litros por segundo (TECNOSAN 1988, p.38). 

O Estado, ao avaliar o projeto inicial, que daria origem à Barragem de Anagé, 

concluiu que os impactos causados pela obra seriam desastrosos para a região. O 

lago, que seria formado, invadiria muitas localidades, desterritorializando um alto 

número de moradores, isso porque o espelho d‟água expandiria cerca de 20 Km2 a 

mais do local atual do reservatório, em direção a localidades vizinhas, encobrindo 

propriedades e também a BA- 430, principal fonte de ligação entre os municípios de 

Vitória da Conquista, de Brumado, de Caetité e de Bom Jesus da Lapa, ao Oeste do 

Estado. 

 A inundação dessa área afetaria o fluxo de circulação no/do território, 

ocasionando danos ao setor econômico, visto que, por essa Rodovia escoa a 

produção de soja e de grãos, os quais partem do oeste baiano para o porto de 

Ilhéus. Assim, o impacto da Barragem teria repercussão em níveis não só local, mas 

também regional. Frente às previsões, o projeto que dera origem à Barragem foi 

reelaborado. A Barragem de Anagé teria altura máxima, extensão pelo coroamento, 

vazão entre outras características redefinida. (Tabela 05). 

 

Tabela 05– Especificações da Barragem de Anagé 

 

Características 

 

Unidades de Medida 

Volume de acumulação 255.630.000 m³ 

Área da bacia hidrográfica 16.430,00 km² 

Vazão regularizada 3,60 m³/s 

Comprimento da crista 1.500,00 m 

Altura máxima 53,50 m 

Cota de coroamento 421,50 m 

Cota do vertedor 412,00 m 

 
Fonte: Superitendência de Recursos Hídricos da Bahia (SER) - 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 
Toda essa estrutura estava sendo construída na área inserida no polígono da 

seca, a qual é castigada com longos períodos de estiagem e de distribuição 

irregular da chuva. A este fato estabeleceu-se a finalidade principal da 
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construção da Barragem, que seria a de proporcionar a perenização do rio 

Gavião, evitando a seca do rio na maior parte do ano, bem como evitaria os 

problemas decorrentes das enchentes que causam problemas aos proprietários e 

aos agricultores, os quais desenvolvem atividades agrícolas nas margens do rio, 

durante os picos chuvosos. Assim, a vazão contínua da Barragem proporcionaria 

um aproveitamento hidroagrícola da área. 

Outras finalidades segundo a TECNOSAN (1988, p. 34) foram consideradas 

para a construção da obra, tais como: 

A. Abastecimento d‟água, inclusive da Sede do município de 
Anagé; 
 

B.  Regularização e perenização do rio Gavião, a jusante da 
barragem; 
 

C. Irrigação; 
 

D. Piscicultura; 
 

E. Lazer e turismo. 
 

 

No entanto, é mister esclarecer que o relatório de construção da Barragem 

aponta que somente a finalidade B seria cumprida, com a construção, conforme 

reiterou o ex-diretor regional do DNOCS na Bahia, em entrevista concedida ao jornal 

A Tarde (25/02/1998, p. 3): 
 

A importância da barragem é obvia. O Gavião é considerado o maior 
rio seco do Brasil. Isso significa que é um rio caudaloso na época das 
chuvas, mas, em tempo de seca, chega a desaparecer 
completamente. Atravessa uma das regiões mais importantes da 
Bahia e vai desembocar no Rio de Contas, do qual é um dos 
principais rios da região. A obra do DNOCS destina-se a perenizar o 
rio, que não mais voltará a ficar seco, e a irrigar as terras em sua 
volta. Serão irrigados mais de 10 mil hectares de terras férteis e que, 
praticamente nada produzem porque ficam dependendo da chuva.  
 

As demais finalidades dependeriam de implementação de políticas públicas 

dos poderes locais e estaduais para colocarem em prática os objetivos 

estabelecidos, na construção da Barragem. O projeto contava também com 

finalidades secundárias, tendo em vista atender aos anseios da população a ser 

remanejada do local, que foi ocupado pelo reservatório da Barragem de Anagé.  

Foram selecionadas algumas áreas, nas vizinhanças, a fim de estabelecerem novas 

obras para a implantação de projetos de irrigação, a serem incorporados ao projeto 

de reassentamento, além da construção de galpões para a instalação dos 
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equipamentos necessários e áreas cimentadas para a secagem de peixes, e 

também de um sistema de preservação d‟água para atender ao sistema de 

abastecimento. 

 

 

2.4 Contextualizando o território que antecede à Barragem de Anagé 

 

O território que hoje compreende a Barragem de Anagé e seu perímetro era 

ocupado por proprietários que estavam na terra por várias gerações. Essas terras, 

na maioria das vezes, foram adquiridas em negociações não-formais e, por isso, não 

existia a documentação da terra. Além da questão cultural das negociações verbais, 

o acesso às informações, como bancos, cartórios, sindicatos e cooperativas era 

restrito. O baixo grau de instrução e de escolaridade dos agricultores foi um dos 

fatores que influenciaram para que os proprietários não tivessem suas escrituras, a 

documentação era feita por meio de recibos registrados em cartório, assim relata 

uma moradora reassentada. 

A terra que eu morava era do meu pai que morreu, ele ia comprando 
os pedacinhos de terras e cercando tudo direitinho, comprava um 
pedacinho e cercava. Ele não tinha as escrituras da terra, o que ele 
fazia era o recibo, o fórum era só em Conquista e era muito difícil 
chegar até lá. Até hoje tenho guardado um monte de papel velho e 
rasgado. Eu guardei todos os recibos que ele deixou. Tá tudo ai 
anotado, o que ele comprou quanto pagou tem até a data. (N. F.M., 
atingido e remanescente, novembro de 2010).   
 

Os donos das terras eram homens e mulheres do campo, agricultores e 

pescadores que não tinham nenhuma preocupação com a escritura, pois seu 

território pertencia a sua família por muito tempo e fora passado de geração a 

geração. Essa situação é retratada por duas moradoras da fazenda Santo das 

Flores, quando indagadas sobre há quanto tempo estavam na terra e a quem 

pertenciam elas, antes de elas irem morar ali, assim respondem:  

Eu moro aqui desde que nasci, tem uns 78 anos, essa terra era do 
pai do meu marido, casei, criei meus filhos e hoje sou viúva, ai fiquei 
aqui, com meus filhos e minha nora, tem os netos também. (L.S., 
moradora, agosto de 2010). 
 

Moro aqui mais de 60 anos e sempre morei aqui, além ser filha da 
terra. (A.N., atingido e remanescente, agosto de 2010). 
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O perfil dessas propriedades, segundo a TECNOSAN (1988), enquadrava-se 

em minifúndios por extensão, as propriedades compreendiam uma área de 10 a 100 

ha, representado na Figura 11.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Uso da terra Anagé - Caraíbas 1980. 
Org.: ROCHA, Altemar e ROCHA, Gabriela. 
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Essa predominância pode ser justificada pela partilha histórica do território, o 

que garantiu a fixação do homem em seu habitat.  O mapa de uso da terra, de 1980, 

representado na Figura 11, mostra essa ocorrência no entorno do Rio Gavião. Nela, 

pode-se observar a existência de trinta e uma unidades destinadas à agricultura 

tradicional e à pastagem extensiva, como indica a legenda. 

A agricultura tradicional do Vale do Rio Gavião fora desenvolvida por núcleos 

familiares, os quais, por várias gerações, utilizam da terra na forma de parceria e de 

sistema coletivo de produção. Ao longo das unidades agrícolas, vistas na Figura 11, 

eram plantados gêneros alimentícios da agricultura de sequeiro, como: mandioca, 

milho e feijão. O uso da terra era realizado de maneira tradicional e com processo 

simples de trabalho. A maior parte do plantio ocorre na época de chuva, no período 

de outubro a março. Essa produção era estocada para o restante do ano, pois os 

períodos de longa estiagem não possibilitavam a plantação.  

Em algumas propriedades, mesmo que em pouca quantidade, outros gêneros 

alimentícios, como a mamona, hortaliças, andu, melancia, abóbora, maxixe, arroz, 

pimenta, pinha, manga, batata-doce, amendoim, café, goiaba, banana, laranja e 

algodão eram cultivados. 

Os roçados eram de posses individuais e de subsistência de cada família. O 

forte grau de parentesco e o compadrio garantiam a oferta da mão de obra para 

realizar as plantações, nos períodos de preparo da terra e das colheitas. Até 1980, 

com o predomínio da agricultura familiar, não existia, no território, o trabalhador 

agrícola assalariado a serviço do capital, a estrutura fundiária desse território 

manteve-se distante das práticas capitalistas de produção. Isso ocorria porque a 

produção agrícola era realizada para a autossuficiência, e as propriedades de 

agricultura tradicional mantiveram-se até aquele momento com práticas e técnicas 

ancestrais, completamente dependentes das condições naturais, chamadas de 

agricultura de subsistência. 

 A técnica de irrigação mecanizada não era utilizada no território.  A falta de 

energia elétrica foi um fator que impossibilitou a introdução dessa técnica, no meio 

rural. Sem energia, o agricultor não podia contar com bombas para agricultura 

tradicional às margens do Rio Gavião e também de seus afluentes, subafluentes e 

braços do rio (Figura 11). 

 Nos territórios áridos, Anagé e Caraíbas sofriam com a falta de uma política 

agrícola que valorizasse e incentivasse o homem do campo a praticar a agricultura 
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familiar. O apoio governamental para os pequenos produtores, que sofriam com a 

seca e enfrentavam dificuldades para plantar e para manter sua produção, era 

inexistente no território. As políticas públicas vistas no território tinham caráter 

assistencialista e não existiam projetos de valorização à agricultura familiar. 

A vegetação é outro aspecto retratado na Figura 11.  A sociedade local usou 

o território mantendo uma forte ligação e territorialidade com a vegetação existente. 

A vegetação original de caatinga arbórea apresenta-se dispersa no território, 

pode-se observar que a expansão da pastagem pelo território, bem como a prática 

do Fundo de Pasto provocaram a redução da vegetação original. 

Com isso, a porção existente de caatinga arbórea é inferior à vegetação 

secundária, e essa ocupa grande parte do território. 

A grande área de vegetação secundária e de pastagem foi apropriada pelos 

agricultores para a criação de aves e de animais de pequeno e médio porte, como 

aves, cabras, suínos, equinos e bovinos.  A prática do Fundo de Pasto tornavam a 

área de pastagem abundante, pois os animais eram criados sem confinamento entre 

uma propriedade e outra. Desse modo, o rebanho tinha condições de se alimentar 

de vários ambientes, resultando na manutenção e na perpetuação das espécies. 

A ocupação da vegetação secundária ocorria de forma coletiva, por causa do 

pastoreio extensivo. A terra era utilizada num sistema de condôminos, isso porque 

não existia a divisão por cerca, o que ocorria era a divisão por variantes. Os animais 

eram criados juntos, em uma área comum a todos. A distinção dos animais era feita 

por meio de marcas existentes no corpo do animal. Cada proprietário possuía uma 

forma de marcar o seu rebanho, assim, os símbolos possibilitavam identificar e 

distinguir os animais uns dos outros. 

  A prática do Fundo de Pastos foi utilizada no território de Anagé e de Caraíba, 

caracterizando o modo singular de uso da terra. O modo de vida da população local 

e a gestão das práticas produtivas fundamentavam-se no uso tradicional e coletivo 

dos recursos naturais. 

Assim, a criação de animais era destinada para, além da alimentação, a 

manutenção do roçado, a comercialização e a troca. Os produtos cultivados e as 

criações eram utilizados quase todos, no sustento familiar, somente o excedente era 

destinado às feiras das cidades, onde seriam vendidos ou trocados. 

A compra e a venda de produtos agrícolas e industriais eram realizadas nas 

feiras livres, que representavam o centro comercial de toda a comunidade rural e 
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urbana. A comercialização de produtos, na feira, não se restringia a itens agrícolas, 

a feira representava um centro de comércio de produtos agrícolas e industriais. Essa 

relação é vista na feira de Anagé e de Caraíbas (Figuras 12 e 13). 

 

 
 
Figura 12: Atividade da feira em Anagé. 
Fonte: Pesquisa de campo, janeiro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

Figura 13: Atividade da feira em Caraíbas. 
Fonte: Pesquisa de campo, janeiro de 2010. 
Foto: VALANDRO, Mariângela. 
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 Outro elemento encontrado na Figura 11 é a distribuição da população, no 

território em estudo. Todo o perímetro era pouco povoado e, ao longo do Rio 

Gavião, só existia a cidade de Anagé.  

Em outras porções do território, pode-se observar a presença de pequenos 

aglomerados humanos, localizados no município de Tremedal, onde se encontra a 

Vila de Caraíbas que, até a construção da Barragem de Anagé, teve seu território 

vinculado a Tremedal, a outra parte povoada do território está localizada no 

município de Caraíbas, onde se encontra o Povoado da Jiboia. 

A vida desses moradores estava relacionada com a atividade primária. As 

pessoas que residiam nesses lugares também dependiam do Rio Gavião para 

sustentar as plantações e as criações. As cidades eram pouco desenvolvidas e a 

estrutura urbana se limitava a poucas unidades residenciais (Figura 14), uma ou 

duas unidades escolares, a um posto de saúde e à sede da prefeitura.  

 
 
Figura 14: Patrão arquitetônico da vila de Caraíbas.  
Fonte: Pesquisa de campo, dezembro de 2010. 
Imagem: COSTA, Júnior.  
 

Conforme o depoimento dos antigos moradores, e frente à Figura que 

representa o padrão arquitetônico da época, é possível perceber a estrutura urbana 

das Vilas e cidades que margeavam o Rio Gavião. (Figura 15). 
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Figura 15: Patrão arquitetônico da cidade de Anagé.  
Fonte: Pesquisa de campo, dezembro de 2010. 
Imagem: PEREIRA, João.  

 

Antes da Barragem Anagé não era como é hoje, só tinha uma rua 
principal com o comércio e umas três ou quatro ruas com poucas 
casas, era bem pequeno mesmo, o colégio lá no centro, não esses 
que ficam bem perto da rodoviária não, essa parte toda não existia. 
(R.L, migrante e morador da Barra do Choça, novembro de 2010). 

Caraíbas antes da Barragem não existia, ela pertencia a Tremedal, 
essa roça aqui era do município de Tremedal. Antes da emancipação 
da cidade de Caraíbas só tinha 72 casas com 50 casas habitadas, 
havia uma escola municipal. (E.D.L, atingido e morador de Caraíbas, 
janeiro de 2010). 

Outro aspecto que retrata o território e que marcou a vida dos moradores é o 

clima hostil e seco da região: 

 

A vida aqui era tão dura que quando eu fecho os olhos eu não gosto 
nem de lembrar. Dá uma tristeza só de lembrá do sofrimento de 
antes. Tudo era muito seco, a terra vermelha o poeirão tomava conta 
de tudo, a plantação era pôquinha, a gente plantava um feijão, 
mandioca uma besteirinha para guardar e ir comendo durante o ano. 
Como era muito quente o verde logo morria ai fica assim tudo cinza, 
os bichos iam caindo de fome, não tinha água pra beber e as palmas 
que a gente, dava era pouca. O rio Gavião ficava seco, virava aquele 
areão, nóis ia caminhando no meio dele pra tirá água e leva os 
bichos pra beber água nas poças que restava. Naquele tempo nóis 
caçava água com a unha! Ia abrindo os buracos com a mão e 
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pedaço de pau no meio do rio pra pegá água pra fazer o de comer e 
dá água prús bicho. Os meninos eram tudo pequeno fica aqui 
passando necessidade comigo, Louro ia pra São Paulo trabalhava 
pra mandá dinheiro. Ele trabalhava como ajudante e no que achava 
(M.S.M, atingida e remanescente, agosto de 2010).   
 

No perímetro do Rio Gavião, a vida era bem difícil, a falta de chuva castigava 

o território e o cenário era de muita pobreza, o solo ficava seco as plantações 

morriam, restando verde apenas nas plantas do sertão como umbuzeiro. Todo o 

território, no período de abril a outubro, ficava cinza, só os animais mais resistentes 

sobreviviam à longa estiagem. (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Corrego  seco do Rio Gavião. 
Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2010. 

Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

A população enfrentava também outros problemas, como a inexistência de 

energia elétrica, a precariedade das estradas, que eram verdadeiras picadas. A 

inexistência das estradas dificultava o deslocamento e o acesso à cidade. Somando-

se o problema da falta de postos de saúde e de escolas, na zona rural, além do 

caráter disperso da população, existiam poucas casas como demonstra a fala 

seguinte:  

 

Antigamente não tinha água, tudo aqui era mato, só tinha roça. A 
casa da gente tudo aqui era de adobão, nóis mesmo que fazia do 
barro do rio e de madeira. Você olhava assim e via uma casa ou 
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outra bem longe, não é assim de pertinho com você ta vendo. Para 
comunicar com os vizinhos era mais difícil, só tivesse um interesse 
de trata. Não tinha estrada, tudo era uma carreirinha, um andava na 
frente do outro, pra ir à cidade era mais difícil, os menino ficava sem 
estudo, pois não tinha escola e como eles eram pequenos não 
aguentavam andar duas ou três léguas. Médico era uma dificuldade! 
Os doentes morriam tudo, tinha muita diarreia, verme. A gente via o 
povo seco, da barriga grande. (M.M., atingida e remanescente, 
agosto de 2010).   

Aqui não tinha posto médico, não tinha nada. Quando a gente 
adoecia o médico era a gente mesmo, o que a gente tomava era um 
purgante feito de mamona. Quem fazia era nóis mesmo, eu ia lá no 
pé e fazia aquele óleo pra tomar, era pra limpa tudo. O óleo servia 
pra tudo e dava certo, acho que a fé era tão grande e como a gente 
acreditava as pessoas saravam. Vim tomar remédio por agora. (N. 
F.M., atingida e remanescente, agosto de 2010).   

 

A vida da população do entorno do Rio Gavião era marcada pela falta de 

estrutura básica como posto médico, estradas, escolas, instalações elétricas e pela 

seca constante, que atingia a população, com a perda da lavoura e a morte das 

criações. A notícia de que seria construída uma grande barragem foi bem recebida 

pela população, porque a agricultura local era fortemente atingida pela condição 

climática, e o Rio Gavião, por ser um rio temporário, e como a vida da população 

local estava estruturada na agricultura familiar, a perenização dele representaria, 

para a população, um atenuante para os impactos causados pelo clima. 

 Desse modo, a construção de uma barragem era vista pelo homem do 

campo como uma alternativa para melhorar suas condições de vida frente à 

presença constante da água e aos benefícios que essa barragem poderia trazer. 
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3. AS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E DE MODERNIZAÇÃO DO 

NORDESTE BRASILEIRO  

 
 

 
A política de planejamento regional do Nordeste, inicialmente, perpassa pela 

análise do uso e da apropriação do espaço. Esse planejamento materializa-se no 

território, buscando novas territorialidades, admitindo laços de produção e de 

organização do espaço, com vistas à ação de estratégias políticas e econômicas, 

que emergem da necessidade de que o Nordeste promova seu crescimento 

econômico e modernize sua estrutura produtiva (agrária e industrial), frente às 

necessidades capitalistas desenvolvidas no país. 

O território nordestino está associado diretamente à ação e ao planejamento 

do Estado, que define “medidas de políticas que afetam a economia nacional e a 

distribuição territorial de renda” (EGLER, 2006, p. 209). Assim, no fim dos anos de 

1950, o Estado criaria o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, estabelecendo uma 

política de industrialização e de modernização fundamentada no protecionismo 

estatal. 

O desenvolvimento regional constitui-se na busca de territórios dinâmicos e 

propícios para a territorialização do capitalismo industrial no País, sob o forte 

discurso de integração regional e de superação do atraso. As políticas públicas 

implantadas no Nordeste distanciam-se do sentido real, que é a preocupação com o 

bem-estar da população e passam a legitimar a atuação da oligarquia agrária 

nordestina, quando essa captura o Estado e o usa com vistas às suas próprias 

finalidades. 

O atraso e a pobreza do sertanejo, denunciado pelo discurso ideológico, são 

agravados no campo, quando não se propõe uma política agrária com vistas à 

melhoria do agricultor e quando o planejamento não foi traçado buscando a 

expansão industrial e agrícola. A aglomeração das indústrias, a formação de distritos 

industriais, a construção de barragens, de hidrelétricas e de estradas, e a 

implantação de perímetros irrigados constituíram, no Nordeste, infraestrutura 

necessária para que o território se modernize.  

Segundo Carvalho (1988), a reestruturação das atividades produtivas do 

Nordeste seria necessária ao processo de integração ao mercado nacional, 
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transformando o Nordeste em espaço ampliado para a realização da dinâmica do 

capital. 

 A política de desenvolvimento do Nordeste foi estabelecida no sentido de 

integrar a economia regional à nacional, e esta, à economia mundial. Assim, o 

planejamento regional fora desenvolvido para alterar a estrutura agrária, visando à 

implantação de sistemas de irrigação e de modernização da agricultura e da 

estrutura industrial, com a formação de um sistema elétrico integrado, que favoreça 

a expansão da indústria. 

 

 

3.1 Plano de desenvolvimento regional para o Nordeste 

 

O contexto de seca do semiárido nordestino sempre foi alvo de políticas 

públicas e de planos de desenvolvimento regional, com vistas à ampliação do 

mercado nacional. Sobre a imagem da seca o governo brasileiro, no início da 

década de 1940, traçava novos ideais de aproveitamentos econômicos para o 

território nordestino. A ideologia de que as regiões Norte e Nordeste representavam 

o atraso, e o Sul e o Sudeste, o progresso, o perfil do Nordeste foi traçado e 

justificado, por uma perspectiva determinista, como a região do atraso e da seca. A 

ideologia dominante disseminava a visão do Nordeste como sendo o da fome, da 

improdutividade, das severas perdas econômicas e dos grandes transtornos sociais, 

da migração e da desagregação familiar.  

 A diversidade interna do Nordeste foi negada. Os vários Nordestes7, Zona da 

Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte e suas peculiaridades econômicas, como 

descritas por Castro (1980), tornar-se-iam um único Nordeste: o agrário, do 

autoconsumo8, sem infraestrutura, que não expressava força econômica para o 

País. Pedrão (2004) argumenta, que a ideia de região/território inerte da economia 

                                                           
6
 Os vários Nordestes são evidenciados por Manuel Correia de Andrade em A terra e o Homem no 

Nordeste. O autor explica a função econômica de cada parte do território nordestino, destacando a 
importância das culturas desenvolvidas no território, relacionando-as com diversidade climática. 
 
7
 A agricultura do Nordeste não se restringia aos grandes plantation da cana-de-açúcar, do algodão e 

da pecuária extensiva. Paralelo à monocultura, existe a agricultura de autoconsumo, cultivada pelo 
agricultor. Desenvolveu-se, também, por toda a região, o cultivo de frutas e de alimentos de 
diferentes gêneros e a produção de produtos artesanais, que, além de atender ao hábito de consumo 
regional, foram expandidos aos hábitos de outras regiões do país.  
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nacional se opõe à verdadeira face do Nordeste. Em sua análise, o Nordeste é uma 

região que agrega diversos tipos de dinamismo, tendo uma participação ampla da 

economia mundial. O autor explica que a imagem produzida do Nordeste é de uma 

região muito simples, atrasada, capaz de produzir apenas algumas matérias-primas 

exportáveis, tais como: cacau, algodão, sisal, babaçu, fibras e óleos. Os fatores que 

reforçam o dinamismo econômico da região em questão não foram considerados, 

tais como: a importância do açúcar na economia brasileira, o papel de exportador de 

alimentos para o Brasil, a existência de fonte de recursos pesqueiros e sua 

participação na formação de capital na economia brasileira e na formação do 

mercado de trabalho. 

 A visão do Estado sobre o Nordeste era de uma economia que correspondia 

apenas a 16,5% da renda nacional (IBGE, 1950), na qual o setor primário era o que 

mais se desenvolvia, contrapondo-se ao Sul e ao Sudeste do País, que se apoiava 

no desenvolvimento dos setores secundários e terciários. 

 A população nordestina encontrava-se dispersa, no interior da região, tendo 

maior contingente populacional em áreas litorâneas, onde há predominância do 

cultivo da cana-de-açúcar. A porção interiorana representa área de baixa densidade 

demográfica. Nessa parte, o desenvolvimento da policultura e a produção de 

algodão, de sisal, de cacau e a criação de gado, atendiam aos interesses das 

indústrias têxteis e à demanda do comércio internacional. Assim, vê-se que “a 

economia nordestina se constituiu tendo por centros motores determinadas 

atividades básicas de exportação”. (CASTRO, 1980, p.145). 

 As grandes cidades nordestinas, distribuídas ao longo do litoral, 

representavam centros de atividades comerciais e administrativas, os quais sofriam 

com o inchaço urbano decorrente do êxodo rural. Esse processo favoreceu o 

aparecimento de problemas urbanos, somado também à falta de investimentos 

públicos em obras de infraestrutura urbana (habitação, saneamento básico, saúde, 

educação, transporte coletivo, lazer e abastecimento).  

 A falta de tais condições propiciou a expansão das favelas, formadas pelas 

pessoas que migraram do interior para a capital. Castro (1980, p.144) esclarece: 

A reduzida capacidade de absorção (adicional) de mão de obra pela 
agricultura canavieira (disposta ao longo do litoral oriental) 
determinou o movimento de êxodo rural que, não justificado pela 
situação econômica das cidades, desde há muito se traduziu no 
conhecido fenômeno da “inchação” urbano.  
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 A infraestrutura do Nordeste, até meados das décadas de 1950 e 1960, 

avaliada por Castro (1980), era vista como sendo insuficiente e inferior ao do Centro-

Sul do País, pela presença de sérios problemas de escoamento devido à 

precariedade do sistema de infraestrutura (rodovias, ferrovias, portos) e de energia, 

que tornava o Nordeste desarticulado e pouco integrado com as demais regiões 

brasileiras. O autor esclarece que não existia uma integração entre o arquipélago9 

nordestino e o Centro-Sul, e nem interconexões litorâneas com o sertão e entre o 

Nordeste ocidental e a região para a Amazônia.  

 Segundo Castro (1980), as indústrias têxteis, de alimentos e de óleos 

vegetais, contavam somente com a mão de obra local, a qual era barata e 

abundante, uma vez que a indústria da região possuía inferioridade tecnológica e 

administrativa10, além de seus sítios industriais estarem espacialmente dispersos, 

distantes dos grandes centros industriais, impossibilitando o desenvolvimento 

industrial do Nordeste. 

 Ainda na ótica de Castro (1980), a economia nordestina era dependente das 

relações comerciais e internacionais, por consequência, sofria com as flutuações da 

política cambial do pós-guerra. Outro fator que teve relação direta na economia foi à 

a seca prolongada de 1951-1953, que tornaria crítica a situação regional.  As 

exportações nordestinas apresentavam déficit na balança comercial, e a agricultura 

de subsistência sofria com a seca. Esses fatores impulsionariam para o Centro-Sul o 

aumento da migração da população nordestina e a transferência de capital privado, 

propiciando um cenário favorável de rentabilidade.  A drenagem dos recursos 

nordestinos para o Sul e para o Sudeste do País era sustentada pela imagem da 

incapacidade produtiva, competitiva, e pela seca. Associada a esses fatores, a 

política da região favorecia tal situação, uma vez que a oligarquia dominante 

“enquanto se apropriava da imagem da pobreza, participava ativamente do bloco de 

poder do Estado” (CASTRO, 1992, p.60). O enfoque de “desequilíbrio regional” 

apareceria com vistas à necessidade de uma política de planejamento regional para 

o Nordeste. 
                                                           
9
 O Nordeste do século XX, apresentado por Antônio Barros de Castro, era visto como um hinterland, 

ou arquipélago, essa comparação foi feita porque existiam distintas áreas de produção agrícola que 
estavam distribuídas aleatoriamente pelo interior da região.  
  
10

  A incapacidade administrativa do nordestino é outro fator ideológico de subordinação, como 
aponta Durval Muniz de Albuquerque, em sua obra a Invenção do Nordeste. No discurso, os 
nordestinos eram limitados a serem fazendeiros (ignorantes e desprovidos de qualquer conhecimento 
comercial), enquanto os burgueses do Sul e do Sudeste representariam grandes empresários.  
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 A principal causa do atraso do Nordeste, segundo Oliveira (2003, p.21), 

“residia na arcaica estrutura agrária, que produzia simultaneamente excedente 

populacional que migravam para o Centro-Sul e uma economia extremamente 

vulnerável no Polígono da Seca”. 

  O cenário ideologicamente imposto pela disparidade regional entre o Norte e 

o Sul do País, foi estratégico para o processo de industrialização da economia 

brasileira, no final da década de 1940. O capital industrial buscava no Brasil maior 

integração entre os mercados mundiais do sistema capitalista. Dentro dessa lógica, 

o Nordeste e os países subdesenvolvidos da América Latina faziam parte dos 

interesses da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), que buscava a 

internacionalização de países com economias subdesenvolvidas, dependentes do 

capital internacional, apontando a industrialização como solução de problemas 

internos. Tendo em vista o desenvolvimento da industrialização, era necessário 

extinguir os vestígios da economia colonial.  

  Após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo buscaria novos caminhos 

para se territorializar, atendendo à lógica da globalização, que visa à integração de 

todos os mercados ao sistema capitalista. A fim de atender a essa lógica, os países 

e/ou regiões de economias subdesenvolvidas foram estimuladas (os) a industrializar- 

se. Com a proposta de desenvolvimento regional dos países da America Latina e, 

sobretudo, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), o Nordeste brasileiro, no fim da década de 1950, estava centrado numa 

política intervencionista que se baseava na teoria da “causação circular e 

cumulativa”, proposta por Myrdal (1957), que defendia a intervenção do Estado para 

conter as forças de mercado e atenuar os níveis de desigualdade regional. 

  Egler (2006) enfatiza que a política intervencionista de criação da SUDENE 

teve fundamentos com base na teoria de desenvolvimento regional, abordada por 

Myrdal, em meados de 1950 e, mais tarde, na década de 1970. Assim, o Brasil seria 

o país da América Latina que mais levaria a sério a concepção perrouxiana dos 

“polos de crescimento”. A teoria de Perroux foi usada como instrumento para 

promover a integração econômica dos mercados nacionais. Para isso, o Estado 

controlaria o planejamento do território nacional, incentivando forças motrizes, que 

atuariam em conjunto com o mercado internacional. 

 A organização do território pelo Estado representou elemento necessário para 

a adoção de uma política de planejamento regional e/ou territorial voltada para a 
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expansão do capital industrial no Brasil, a qual foi facilitada pela integração do 

mercado externo, através de investimentos diretos e do crescimento do mercado 

interno. 

 Com o objetivo de promover o desenvolvimento da região Nordeste, que era 

atingida pelas constantes secas e pela escassez de recursos estáveis, o governo 

Getúlio Vargas vislumbrou a necessidade de criação de uma entidade financeira de 

âmbito regional, capaz de estruturar a economia e de atenuar os danos causados 

pela seca de 1951. Em 17 de julho de 1952, através da Lei nº. 1649, foi criado o 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), com o objetivo de implantar uma nova 

mentalidade empresarial e governamental na região. 

   Mais tarde, em 1956, no governo Kubitschek, seria criado o Plano de Metas, 

com uma verdadeira Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste, o 

qual visava à recuperação da economia nordestina. Para atender aos propósitos 

desse Plano, além do Banco do Nordeste, foi criado, em 14 de dezembro de 1956, o 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), que funcionaria 

sob a direção do representante do Banco junto ao Conselho de Desenvolvimento da 

Presidência da República. Esse órgão foi transformado no Conselho de 

Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), e teve um papel decisivo na criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 15 de dezembro 

de 1959, através da Lei nº 3.692. 

 O projeto de criação da SUDENE seria respaldado no relatório- diagnóstico 

feito pelo GTDN, que indicou como meta a redução da agricultura de subsistência e 

a incorporação das famílias à economia de mercado, como sendo fundamentais 

para a redução da pobreza, na região. No tocante às condições naturais, o relatório 

concluiu que o Nordeste precisaria se industrializar, pois essa era a alternativa que 

se apresentava aos países e regiões com escassez em recursos naturais. Conforme 

Oliveira (1985, p.26), a criação da SUDENE: 

Foi centrada na divisão regional do trabalho e nas suas mutações, 

sob o controle hegemônico da produção capitalista no Brasil. (...) A 
criação da SUDENE, pelo exame do desenvolvimento desigual inter-
regional, da desigualdade de caráter e de ritmos dos conflitos sociais 
nas diversas regiões que polarizavam e expressavam as 
contradições da expansão capitalista no Brasil, pelo exame dos 
diferenciais de acumulação global em todo o país, e finalmente pela 
investigação do que é uma região num contexto nacional 
hegemonicamente controlado pelos setores mais avançados da 
produção capitalista.  
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 Segundo Conceição e Rocha (2009), o planejamento econômico, proposto 

para o Nordeste, baseou-se na política de desenvolvimento industrial e tecnológico, 

visto que a industrialização era a alternativa utilizada para buscar o crescimento 

econômico e a formação da sociedade industrial. Para isso, as políticas públicas 

estariam centradas na substituição da sociedade tradicional (atrasada) pela 

sociedade avançada (moderna). 

 Oliveira (2003) enfatiza que a relação entre o atrasado e o moderno é 

circunstância indispensável para que o capitalismo desenvolva-se. Em outras 

palavras, o Nordeste agrário-exportador “atrasado”, fruto das necessidades 

mercantilistas, deveria agora se adequar à nova demanda do capitalismo industrial, 

passando a ser o Nordeste industrial “moderno”. 

 Nessa conjuntura, o planejamento, via desenvolvimento regional, buscaria 

esforços no sentido de superar o quadro ideologicamente imposto, o do atraso. O 

Estado intervencionista, juntamente com o capital industrial, procuraria articular e 

integrar o território, criando condições e infraestrutura11 para que o País se 

industrialize e se urbanize. Para que isso ocorresse, a SUDENE representaria uma 

alternativa na transformação desse cenário, facilitando a reprodução e a expansão 

das empresas, no Nordeste, por meio de políticas direcionadas ao setor industrial. 

Oliveira (1985) contextualiza que seus Planos Diretores tinham subsídios que 

favoreciam a criação de empresas de capital misto, formada pelo Estado e o pelo 

capital privado nacional. As políticas públicas, desenvolvidas no Brasil, não visaram 

à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, sobretudo a do nordestino. Elas 

favoreceram simplesmente a reprodução do capital industrial. Assim, o período de 

1930 – 1960 “ficou caracterizado como uma fase de modernização do aparelho do 

Estado e também de incentivo à modernização econômica com financiamento à 

indústria nacional”. (FERNANDES, 2007, p.218). 

Entendendo que, as “políticas públicas depois de desenhadas e formuladas, 

desdobram-se em planos, programas, projetos” (SOUZA, 2006, p.26), ficou claro 

que o Estado adotou um planejamento voltado para atender ao modelo de 

industrialização, imposto pela sociedade capitalista, negando um planejamento 

coerente às necessidades do território nordestino. O projeto de integração nacional 

adotou uma política distributiva, na qual “as decisões tomadas pelo governo, que 

                                                           
11

  O Estado como produtor do Nordeste melhorou a infraestrutura, construindo rodovias por todo o 

interior nordestino, onde iam ser instaladas as empresas. 
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desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais 

do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do 

todo”. (SOUZA, 2006a, p.28).  

 

 

3.2 Política de desenvolvimento regional: secas, barragens e irrigação 

 

A política de desenvolvimento econômico do Nordeste brasileiro, a priori, se 

consolidou-se sob o slogan da seca, da miséria, do desemprego e dos intensos 

fluxos migratórios. O Nordeste sofreu com o forte processo de desterritorialização, 

provocando intensa migração, no sentido campo-cidade, face à falta de uma política 

adequada de combate à seca e de um planejamento econômico voltado para a 

realidade do campo. 

O território nordestino compreende, em quase sua totalidade, uma extensa 

área atingida pela zona semiárida. Nessa área, a irregularidade pluviométrica 

provoca extensos períodos de estiagem e de seca, que vitimam o agricultor, 

comprometendo as colheitas e as criações. Isso se processou em decorrência das 

reservas de água da superfície. Elas esgotavam-se e, como o pequeno agricultor 

não tinha acesso à água para manter sua propriedade, tornava-se o alvo mais frágil 

da hostilidade ambiental da seca. 

Em função das condições climáticas e hídricas e de sérios problemas 

agrários, como: a concentração de terras, a exploração do trabalho do agricultor, a 

manutenção da monocultura e a falta de uma política agrária voltada para a 

realidade do pequeno agricultor, o Nordeste sofreria prolongados anos com o 

processo de desterritorialização, no qual a mobilidade do trabalho ocorre tanto 

dentro como fora do território. Esse processo é justificado pela busca de melhores 

condições de vida, em outras regiões do País. 

O século XX foi marcado por secas de grandes proporções (1915, 1932, 

1951-1953, 1958, 1970, 1979-1983, 1993 e 1999) as quais causaram prejuízos à 

economia regional e à população atingida. Em função dessas secas, as populações 

pobres, do campo e da cidade, ficam sem quaisquer meios de sobrevivência, 

passando a depender da ação de políticas governamentais e assistencialistas, para 

sobreviverem, quando, não decidem emigrar para as cidades, seja para o próprio 
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Nordeste, nas áreas metropolitanas, seja para outras regiões do país, como o Sul e 

o Sudeste. 

 Nesse processo de desterritorialização, o nordestino sairia em busca de 

emprego e de melhores condições de vida, porque a seca rigorosa deixaria os 

agricultores rurais inermes frente ao fenômeno do desemprego em massa. Carvalho 

(1988, p.172) afirma que “as migrações para fora da região têm funcionado como 

instrumento de regulação do desemprego e subemprego da força de trabalho para a 

região semiárida”. 

A fim de promover ações de combate aos danos da seca, os governos, 

principalmente, da administração federal, têm, no decorrer dos últimos 100 anos, 

feito uso de políticas emergenciais para o socorro aos flagelados da seca, e também 

buscado desenvolver ações de reestruturação das atividades produtivas do 

Nordeste, com vistas ao desenvolvimento regional.  

 Assim, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) foi o 

primeiro órgão a estudar a problemática do semiárido, constituindo-se na mais 

antiga instituição federal, com atuação no Nordeste. Como expõe Oliveira (1985), o 

DNOCS foi a primeira forma de intervenção do Estado no combate à seca, propondo 

uma política de planejamento econômico para resolver os problemas da região. 

 De 1909 até por volta de 1959, o DNOCS representou a única agência 

governamental federal que dava apoio à seca do Nordeste. Esse Órgão 

desempenhou importante papel, no estudo sobre o território, abrangendo aspectos 

geográficos, geológicos, climatéricos, botânicos, sociais e econômicos. No entanto, 

Oliveira (1985) afirma que as sistematizações sobre o Nordeste negligenciaram as 

condições socioeconômicas. 

  Tais conhecimentos sobre a região semiárida futuramente proporcionaria ao 

Estado traçar programas e serviços para o Nordeste, sendo o DNOCS responsável 

pela construção de estradas, de pontes, de portos, de ferrovias, de hospitais e de 

campos de pouso, implantando também redes de energia elétrica e telegráficas, 

açudes e barragens.  

Com base nesse mesmo contexto da seca e da política assistencialista do 

Estado, o DNOCS, em 1947, desloca-se para a região sudoeste da Bahia, 

especificamente para o município de Anagé, onde realizaria estudos sobre o 

território, a fim de construir uma barragem. Assim destaca o jornal A Tarde 
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(12/01/1986) sobre a realização de mais uma obra relacionada a esse programa e 

serviço prestado pelo DNOCS, no interior do Estado: 

A construção da Barragem de Anagé, integrada ao Programa 
Especial de Combate à Seca, representa o primeiro programa baiano 
apoiado pelo DNOCS, em atendimento a uma antiga aspiração da 
população do sudoeste do Estado.  
 

Conforme entrevistas realizadas com os participantes dos Movimentos dos 

Pequenos Trabalhadores (MPA), com os integrantes da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), com um funcionário do DNOCS e do ex-Deputado do PMDB, foi exposto que 

o plano de construir uma barragem em Anagé é antigo, que desde as décadas de 

1940 e 1950, período correspondente à primeira fase da Política de Combate à Seca 

no Nordeste, o Estado fazia previsões de construir uma barragem nesse Município.  

Por volta de 1947, o DNOCS iniciava os primeiros estudos socioambientais da 

região semiárida, como catalogação da vegetação, do clima, dos recursos hídricos, 

análises do solo, e também o levantamento da realidade da população. Entretanto, 

somente a partir de 1952, técnicos e engenheiros começaram a fazer o 

levantamento e a medição da área, com vistas à construção de barragens, açudes e 

poços. 

Após fazer o cadastramento de dados e o levantamento de informações 

coletadas, o DNOCS concluiu que seria necessário construir uma barragem em 

Anagé. O governo da Bahia autorizou a primeira verba para a construção da 

Barragem, em 1952. Todavia essa verba nunca chegou ao seu destino, porque o 

DNOCS, atendendo aos interesses políticos da bancada ruralista que conduzia a 

distribuição de verbas e a realização de obras desse Órgão, realocou para Tremedal 

a primeira verba destinada para construir a Barragem em Anagé. Isso foi feito por 

políticos da região. Foi um ex-Deputado de Tremedal que destinou os recursos da 

Barragem de Anagé para a construção de um grande açude em Tremedal, como 

afirma o Jornal A Tarde -12/01/1986. 

De 1952 a 1975, o projeto de construção da Barragem de Anagé ficou parado. 

As aspirações de construí-la, até aquele momento, limitavam-se aos anseios da 

comunidade local, que sofria com os efeitos da seca. 

A população residente, de acordo relato de um ex-Deputado do PMDB, “sofria 

com a subnutrição, por causa da escassez de alimentos, e com doenças graves, 

como a tuberculose”. Segundo ele, “as condições de vida eram as piores possíveis. 

Com a falta de água, as plantações e a criação morriam e, para atenuar tal situação, 
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a população tinha que se deslocar aproximadamente entre 10 a 15 km, por dia, até o 

leito do Rio Gavião, no qual homens e animais consumiam a mesma água.  

Sobre o quadro de “seca, miséria, doenças e perdas”, como afirma o ex-

Deputado, em 1975, ao eleger-se, dá início às renegociações para a construção da 

barragem, em Anagé. O Deputado, frente às negociações com o então Ministro do 

Interior, consegue a liberação de verba Federal para construir a Barragem. O político 

local almejava implantar em Anagé uma barragem de grande porte, maior do que a 

que fora construída em Tremedal e nas demais localidades circunvizinhas do 

semiárido do Sudoeste baiano.  

Em contrapartida, em 1984, o governo do Estado, buscando promover o 

desenvolvimento regional, organizava e planejava, pelo interior baiano, com a ajuda 

da Companhia Expansão Rural da Bahia (CERB), a instalação de perímetros de 

irrigação e de construção de pequenas barragens, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento local. Na bacia do Rio Pardo, seriam construídas dez barragens.   

O Rio Gavião, principal rio dessa bacia, contaria com a construção de cinco 

pequenas barragens, uma delas seria construída na cidade de Anagé. 

Frente ao planejamento do Estado de construir uma pequena barragem em 

Anagé, com verba estadual, o ex-Deputado do PMDB recorre ao então Governador 

da Bahia, solicitando que a Barragem fosse construída pelo Governo Federal e não 

mais pelo Governo Estadual. Argumentou que a obra Federal traria duas vantagens 

a mais: a primeira, por se tratar do maior empreendimento Federal na região, com a 

construção de uma barragem de grande porte; e a segunda vantagem estaria no 

melhor aproveitamento hidroagrícola que uma grande barragem poderia possibilitar 

para a região. Frente às vantagens, o Governador do Estado fez um convênio com o 

DNOCS autorizando a construção da Barragem de Anagé, com verba do Governo 

Federal. 

Vale ressaltar, que, além construir poços, açudes e barragens, o DNOCS tem 

por finalidade executar: 

 

a) beneficiamento de áreas e de obras de proteção contra as secas 
e inundações; 
 

b) irrigação; 
 

c) radicação de população em comunidades de irrigantes, ou em 
áreas especiais, abrangidas por seus projetos; 
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d) subsidiariamente, outros assuntos que lhe sejam cometidos pelo 
Governo Federal, nos campos do saneamento básico, 
assistência às populações atingidas por calamidades públicas e 
cooperação com os Municípios. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL, 2010) 
 

 Apresentada a constituição legal do DNOCS, interessa notar que esse Órgão, 

criado para atuar no combate à seca em todo o País, teve sua atuação restrita ao 

território nordestino.  

No entanto, vale ressaltar, que as obras realizadas pelo DNOCS, por todo o 

Nordeste, buscavam não só atenuar os impactos da seca, mas também garantir 

assistência às grandes propriedades do semiárido destinadas à monocultura, a 

exemplo da cultura da cana-de-açúcar. Conforme Oliveira (1987), em muitos casos 

as obras realizadas pelo DNOCS favoreceram a manutenção da burguesia 

açucareira, cujos reflexos não causaram impactos sociais para a população do 

polígono das secas12.  

Como exemplo, a construção de barragens para represar água, nos períodos 

secos, foi instalada em propriedades privadas de grandes e médios fazendeiros, 

com a finalidade de desenvolver a pecuária. A pequena propriedade, que 

desenvolve agricultura de subsistência, ficou à margem das benfeitorias que as 

barragens poderiam proporcionar, uma vez que essas barragens construídas pelo 

poder público não representavam obras públicas, pois foram construídas a serviço 

dos latifundiários. Essa situação também ocorreu no caso da Barragem de Anagé, 

conforme Oliveira (2007, p.33) “[...] o antigo desejo comum de acesso à água não 

beneficiou a todos os que habitavam a localidade. Para determinados moradores, a 

obra resultou em conflitos e desestruturação”, isso porque nem todos tiveram acesso 

à água da Barragem.  

 Outro exemplo que ilustra a política clientelista foi à perfuração de poços. 

Essa benfeitoria atendeu à mesma lógica da construção de barragens; os poços 

eram furados em comum acordo com os grandes proprietários, que tinham o direito 

de acesso à água. Os pequenos agricultores, que necessitavam da água para irrigar 

                                                           
12 O Polígono da Seca compreende uma área demarcada no interior do nordeste que vai desde o 
Piauí até o norte de Minas. Foi criada pelo Governo Federal, em 1951, a fim de promover ações para 
combater as secas e amenizar os seus efeitos sobre a população sertaneja. Na área delimita 
ocorrem, periodicamente, secas que representam, na maioria das vezes, grandes calamidades, 
ocasionando sérios danos à agropecuária nordestina, como a perda das plantações, a morte das 
criações, e graves problemas sociais como desemprego, miséria, fome, doenças, aumento da 
mortalidade infantil e imigração em massa. 
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suas plantações e para sobreviver, não tinham acesso às águas das barragens, que, 

infelizmente, eram destinadas à criação da pecuária de corte. 

 A construção de estradas pelo interior do Nordeste seria também outro fator 

que favoreceria a elite agrária. Essas vias facilitavam o escoamento da produção 

das grandes propriedades. Por outro lado, a comercialização da pequena produção 

não dependia diretamente da construção dessas vias, visto que o volume e a 

demanda dos produtos agrícolas eram pequenos e sua comercialização era 

realizada em âmbito local, ou seja, destinava-se unicamente ao consumo da 

população residente. Com relação a esse fato, o Jornal A Tarde, 27/09/1988, mostra 

claramente a contradição, quando o DNOCS, em convênio com o DERBA, aloca 

recursos para construir a BA-625, que liga Anagé-Brumado a Caraíbas e a 

Tremedal. Essa rodovia deveria dar acesso às Barragens de Anagé e de São Felipe, 

em Tremedal, para escoar a produção local.   

 O Diretor Adjunto da 4a Diretoria do DNOCS, enfatiza a importância de 

construir estradas com vistas à necessidade de escoar a produção da monocultura 

produzida nos municípios situados na bacia do Rio das Contas. Assim argumenta 

Horácio Pinheiro: “é necessário ter ideia da potencialidade da região, e destaca, 

entre outras, a ampliação das fronteiras agrícolas com o plantio da soja e do trigo e 

a implantação de perímetro irrigado, na bacia do Rio de Contas” (A TARDE - 

27/09/1988).   

Ainda em relação à construção de estradas, pelo DNOCS, é importante 

destacar uma prática ilícita, que seria a construção de estradas para o interior das 

fazendas de grandes proprietários e até mesmo de líderes políticos regionais. 

 Oliveira (1987) não nega a importância das estradas, para o Nordeste. No 

entanto, questiona quem, de fato, foi o maior favorecido com a construção das 

estradas. Em sua análise fica claro que as obras públicas assumiam um caráter 

contraditório, pois favoreciam a uma minoria e excluíam aqueles que mais 

necessitavam de uma política efetiva, com vistas ao desenvolvimento social da 

população.  Oliveira (1987, p. 55) mostra o processo contraditório na ação do 

DNOCS: 

A ação do DNOCS revestiu, nas secas ou nas “emergências” como 
são denominadas as épocas em que a intensidade da irregularidade 
se agravava, formas típicas de uma acumulação primitiva. 
Recrutava-se a mão-de-obra desocupada pela estiagem, apenas 
depois que magros recursos de pequenos sitiantes, meeiros, 
parceiros haviam se esgotado em duas ou três semeaduras, à 
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espera das chuvas, e empregava-se na construção das barragens e 
das estradas; o pagamento dessa mão-de-obra dava-se, na maioria 
das vezes, sob a forma de espécie, isto é, fornecendo-se os 
alimentos – farinha, feijão e a indefectível carne-seca, este nem 
sempre presente, os recursos desses trabalhos concretizavam-se 
nas barragens feitas nas propriedades dos grandes fazendeiros e 
nas estradas, às vezes estradas privadas no interior dos grandes 
latifúndios.  

 Várias foram às ações contraditórias praticadas pelo DNOCS. A política de 

planejamento de combate ao polígono da seca transformou-se na Indústria da Seca, 

essa foi a forma mais evidente da captura do Estado pela oligarquia agrária do 

Nordeste. O flagelo da seca tornou-se fonte de grande lucratividade e favorecimento 

da oligarquia agrária. Na Indústria da Seca, os grupos políticos e econômicos 

apropriavam-se da máquina pública (o Estado) utilizando o slogam da seca para 

angariar recursos públicos, sob o pretexto ideológico de combatê-la. 

 As verbas governamentais, direcionadas ao combate à seca, não atingiam a 

população que realmente precisava. Esses recursos foram utilizados favorecendo as 

elites locais. Em virtude dos desvios de verbas, a implementação das políticas de 

combate aos danos provocados pela seca seria protelada e até mesmo deixada de 

lado, porque era do interesse dos grandes proprietários a eternização do problema. 

Essa mesma situação strito sensu foi verificada por Pereira (1993): o desvio ou a 

relocação das verbas destinadas à construção da Barragem de Anagé fez parte de 

sua trajetória, atrasando a construção da obra por mais 43 anos, representando para 

a população sofrimento, em decorrência da falta d‟água. 

 Em todo o Nordeste, assim como em Anagé-BA, a seca representava a 

manutenção do grupo dominante no poder. O voto de cabresto seria uma alternativa 

para essa manutenção. As mercadorias de ajuda assistencialista, vindas em prol da 

seca, seriam desviadas e usadas pelos "industriais da seca", na compra de votos. 

Essas mercadorias seriam entregues nas mãos dos latifundiários, fazendo com que 

eles pedissem aos seus trabalhadores que votassem no representante que lhe deu a 

mercadoria.  Assim, a população continuaria apoiando-o, através da venda de votos. 

Essa "indústria" acentou ainda mais as disparidades entre proprietários e 

trabalhadores rurais. Essa situação serviria para a manutenção do coronelismo e 

para fortalecer as práticas do clientelismo. 
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3.2.1 Sistema de irrigação e de utilização das Barragens   

 

Para desenvolver e integrar a economia nordestina, a economia nacional e a 

internacional, foi elaborado o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND)13 , que 

priorizava a implantação de novos setores industriais. A criação de novos ramos 

produtivos adaptados a tecnologias significava modernizar e integrar as economias. 

  Para atender a essas finalidades, foi criada, inicialmente, a Comissão do Vale 

do São Francisco (CVSF), através da Lei nº 541, de 15 de dezembro de 1948, pelo 

Congresso Nacional, que, em 1945, teria como sucessora a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)14, estando 

diretamente subordinada à Presidência da República, que tinha em seu Plano inicial 

a mesma filosofia de ação da Tennessee Valley Authority (TVA) norte americana15. 

No entanto, vale ressaltar que o Plano Geral da CODEVASF não se limitava ao que 

fora criado, segundo Azevedo (1991, p. 37):  

 

O objetivo de “fixar o homem nas margens do seu rio maior, 
incentivar a prática agrícola, programa de saúde e de educação, 
enfim, a valorização do Vale e a recuperação do “homem, revertendo 
uma situação de miséria, para uma região próspera, como salienta o 
Plano”.  
 

Azevedo (1991), analisando o Plano Geral elaborado pela Comissão do Vale 

do São Francisco, argumenta que os objetivos da CODEVASF não se limitavam à 

promoção dos atores sociais do Vale. Andrade (1984) reitera que o Plano buscava 

“facilitar o crescimento econômico da bacia do São Francisco, em função do 

                                                           

13 O II Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado II PND (1975 -1979), foi um plano 

econômico brasileiro, lançado no final de1974. Foi instituído durante o governo do general Ernestos 
Geisel tinha como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e 
energia. Foi o último grande plano econômico do ciclo desenvolvimentista e provavelmente, o mais 
amplo programa de intervenção estatal na economia do País. 

 

14
 A CODEVASF é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que 

promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Com a 
aprovação da Lei Nº 12.196, sancionada em 14 de janeiro de 2010, passa a atuar também nos vales 
dos rios Itapecuru e Mearim, no estado do Maranhão. 

15
 Como explica (AZEVEDO, 1991, p. 35) “esse órgão foi criado pelo Governo Federal dos EUA, 

dentro da nova política de intervenção estatal, como forma de combater os efeitos da depressão. 
Assim, a primeira medida adotada em relação ao Vale foi a construção de inúmeras barragens para a 
contenção de cheias do Rio Tenessee e aproveitamento hídrico. 
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interesse de grandes empresas dos centros dinâmicos do país, que desejavam 

ampliar seus negócios”. (ANDRADE, 1984, p.45-46). 

A criação de grandes barragens às margens do Vale do São Francisco vai 

muito além do seu propósito inicial, fundamentado pela política norte americana do 

Tennessee Valley, que visava fixar o homem em seu ambiente natural e conter 

fortes enchentes. Vale ressaltar, que esse mesmo contexto, o de fixar o homem no 

campo e de conter as grandes cheias, provocadas pelas chuvas, em período de 

pico, foi exposto por Pereira (1993) nas intenções do DNOCS, em sua atuação na 

bacia do Rio Gavião, onde foi construída a Barragem de Anagé.  

As barragens feitas pela CODEVASF e pelo DNOCS se inseriam em uma 

política de aproveitamento das potencialidades regionais. Os lagos formados foram 

e são usados a fim de favorecerem ao sistema de irrigação. Dentro desse contexto, 

a construção de barragens e a implantação de sistemas de irrigação foram 

pensadas como alternativa não só para resolver o problema hidráulico da seca, mas 

também para dinamizar e modernizar o sistema agrário e hidrelétrico de todo o 

território nordestino. 

Um exemplo que ilustrou essa alternativa foi o Convênio, firmado em 1986, 

entre o DNOCS e a Companhia de Engenharia Rural da Bahia (CERB), que tinha 

em vista construir barragens na Bacia do Rio de Contas e nas sub-bacias do Rio 

Gavião, com a finalidade de promover o desenvolvimento da região através da 

implantação de sistemas de irrigação.  Ao assinar esse Convênio, o ex-governador 

da Bahia, João Durval Carneiro, enfatizava que “a construção dessas barragens 

integradas ao Programa Especial de Combate à Seca possibilitará desenvolver o 

sistema de irrigação, que irá favorecer o desenvolvimento para a região, além da 

perenização dos seus afluentes”. (A TARDE, 22/01/1986). 

A irrigação fora pensada pelos Governos Federal e Estadual como alternativa 

para o desenvolvimento do território nordestino. Azevedo (1991) concorda que a 

irrigação seja uma alternativa viável para a exploração agrícola no semiárido, visto 

que grande parte desse território só poderá fazer parte do processo produtivo 

através da implantação de sistemas irrigação. No entanto, o autor adverte que o 

desenvolvimento da região é condicionado à inclusão do homem do campo nesse 

processo de transformação da agricultura. 

Dentro da perspectiva política de desenvolvimento regional, foi elaborado o 

primeiro Projeto de Irrigação para o Nordeste (PROINE), em 1986, apresentado à 
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Câmera de Deputados pelos senadores Potiguar16, que apontavam a irrigação, 

somada ao desenvolvimento técnico, como sendo a alternativa para o 

desenvolvimento esperado. Dessa forma, “a adoção de tecnologia moderna era 

considerada requisito básico, quer para exploração das atividades agropastoris, quer 

para obras de captação, de armazenamento e de distribuição de águas necessárias 

à irrigação” (CARVALHO, 1988, p.214). 

O DNOCS, junto com a CODEVASF, traçava e executava, por todo o território 

nordestino, sua política de irrigação. Vários foram os projetos públicos destinados à 

implantação de sistemas de irrigação e de aproveitamento energético para a região 

semiárida, no início da década de 1980.  

Na Bahia, o governo do Estado, inserido na proposta do PROINE, organizava 

o território com vistas à implantação de sistema público de irrigação, nos perímetros 

das barragens de Anagé, de Tremedal, de Livramento, de Paramirim, de Jequié, de 

Guanambi, entre outros. O Estado, dessa maneira, além de ordenar o uso do 

território, com a implantação dos perímetros irrigados, também definia no campo 

novas territorialidades, com a introdução de técnicas e de métodos de irrigação, 

realizados pelo PROINE, nos perímetros públicos e privados.  

Assim, com a implantação de um complexo sistema de irrigação, os Governos 

Federal e Estadual adotavam um novo contexto da política de desenvolvimento e de 

transformação da sociedade do Polígono da Seca. 

Carvalho (1988, p.348) aponta três objetivos que o Estado vislumbrava, com a 

transformação da agricultura:  

A. Aumento do poder de concorrência do Nordeste com outras 
regiões do país, notadamente em matéria de produção agrícola; 

B. Viabilização do dinamismo de que carece a indústria da região 
para se expandir, criando uma frente de expansão econômica, 
mediante a generalização da cultura irrigada; 

C. Ampliação das possibilidades e das condições de vida da 
população pobre, pela expansão do emprego e do mercado 
interno regional. 

  Dentro desse contexto, Carvalho (1988) demonstra que houve um aumento 

considerável da irrigação, por todo o território nordestino, entre os anos de 1970 a 

1980. A região Nordeste, na década de 1970, passaria de 116 mil hectares de área 

irrigada para 261 mil hectares. Na próxima década (1980), foram implantadas, ao 

                                                           
16

 Potiguar ou potiguares é uma denominação dada a quem nasce no estado do  Rio Grande do 
Norte. 
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longo das bacias hidrográficas e das terras férteis do território semiárido, barragens 

para darem suporte aos projetos de grande e de pequena irrigação.  

Atendendo a esse cenário de mudanças e de implantação de projetos 

agrícolas para a Bahia, a Empresa de Assistência Técnica e de Expansão Rural da 

Bahia (EMATER-BA) elaborava projetos atendendo aos objetivos A, B e C, 

vislumbrados pelo Estado para a transformação da agricultura. 

Pereira (1993), destaca que a EMATER-BA elaborou o projeto de 

Desenvolvimento Comunitário do Rio Gavião, para “integrar os pequenos 

produtores, a dinâmica da economia baiana e com isso contribuir para melhorar as 

condições de vida dos pequenos produtores, através de investimentos de natureza 

econômica, social e de infraestrutura” (PEREIRA, 1993, p. 65). Para colocar em 

prática esse projeto, o Estado criaria ações para implantar um sistema de irrigação 

nas cidades de Anagé, de Caraíbas, de Tremedal e nos demais municípios que 

integram a bacia do Rio Gavião. 

Vale destacar que o governo do Estado via a construção da Barragem de 

Anagé também como parte integrante desse projeto, cujo objetivo seria a 

implantação de um perímetro irrigado de mais de 10 mil hectares, para beneficiar a 

os pequenos produtores rurais. Sobre esse propósito, o Jornal da Bahia - 28/03/88, 

avaliou que “a EMATER-BA, com a construção de barragens, está facilitando a 

implantação de sistemas de irrigação”. 

Para iniciar o Projeto Gavião, seria necessário investir em infraestrutura 

hídrica, para abastecimento humano e para produção, em obras de saneamento, 

apoio à produção, ao beneficiamento e à comercialização e infraestrutura física. 

Diante dessas necessidades, o governo da Bahia, com verba do Governo Federal, 

construiria a Barragem de Anagé.  

O plano de construir a barragem, em Anagé, não se limitou à política 

assistencialista do DNOCS, de Combate à Seca, na década de 1940. É importante 

destacar que, na década de 1980, o DNOCS, junto com o governo da Bahia, 

assumiria uma nova postura de planejamento de políticas públicas para o território 

baiano, visando à modernização do setor agrário. 

Frente à nova realidade, o Estado construiria a Barragem de Anagé, assim 

como outras barragens, para modernizar a estrutura agrária do Estado. A 

implantação de perímetros irrigados representaria a ruptura das estruturas 

produtivas vigentes, as quais, até 1980, mantiveram-se com métodos atrasados de 
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cultivo da terra, incluindo os traços culturais voltados unicamente para a produção 

de subsistência.  

A presença de perímetro irrigado, destinado ao pequeno produtor, era vista 

pelo Estado como uma alternativa para superar o quadro de pobreza rural, o qual é 

acentuado pelas condições climáticas que limitam o homem do campo a manter as 

práticas agrícolas de subsistência.  

 Frente a essa realidade, a implantação de um perímetro irrigado deveria 

beneficiar os pequenos produtores rurais e os colonos que desenvolvem agricultura 

de sequeiro, visto que o objetivo da Política de Combate à Seca fundamentava-se, 

também, na garantia de condições de sobrevivência e de bem-estar do homem do 

campo. 

Com o início das obras da Barragem, a construtora Andrade Gutierrez S.A., a 

serviço do órgão executor DNOCS, fez os estudos de reconhecimento do potencial 

de solos irrigáveis da área de influência da Barragem, a fim de elaborar um Projeto 

Piloto de Irrigação, para dar início à difusão da agricultura irrigada na região, que era 

inexistente, até o momento. Com a conclusão dos estudos, foram delimitadas oito 

áreas viáveis para implantar a irrigação, essas áreas estariam localizadas entre a 

jusante e a montante da barragem. 

O Projeto Piloto de Irrigação da Barragem de Anagé dividiu as áreas para três 

tipos de irrigação, destinados ao pequeno produtor. Como indica a TECNOSAN, 

(1988, p.34): 

 Irrigação comunitária em áreas a serem adquiridas ou 
desapropriadas pelo Estado, ou pelo DNOCS, com preferência 
para os agricultores a serem relocados. 

 

 Irrigação dos núcleos de reassentamento que vierem a ser 
implantado pelo DNOCS. 

 

 Irrigação privada destinada a pequenos produtores, a qual 
servirá de modelo para a irrigação individual na região.  
 

 

Assim, o projeto de irrigação da Barragem de Anagé, que deveria ter como 

objetivo o aumento da renda e a melhoria das condições de vida das famílias rurais, 

bem como a substituição da política assistencialista pelo estímulo à capacidade 

produtiva e organizacional, não foi colocado em prática. Após a construção da 

Barragem, o projeto para implantar um perímetro irrigado não teve continuidade. 

Segundo a TECNOSAN (1988), a responsabilidade e as atribuições legais 

para implantar a irrigação, no entorno da Barragem de Anagé e ordenar as políticas 
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públicas que envolvem o uso desse território, estariam sob a responsabilidade do 

Estado e do poder local. Entretanto, após a formação da Barragem, em 1987, o 

Estado não colocou em prática a proposta de criar infraestrutura para modernizar o 

setor agrário local objetivando promover melhorias para o homem do campo. 

O que ocorreu com a construção da Barragem foi a reterritorialização de 

alguns proprietários de terra no seu perímetro, sem previsão de serem implantados 

projetos de irrigação. Assim, logo após a desterritorialização da área, o território foi 

ocupado por pessoas que vieram de cidades vizinhas e até mesmo empreendedores 

de outras regiões. Esses últimos reterritorializaram as margens da Barragem, 

implantando perímetros particulares de fruticultura irrigada.  

Os grandes projetos de fruticultura irrigada, desenvolvidos na Barragem de 

Anagé, estão inseridos no agronegócio. A alta produtividade local garante a relação 

direta com a atividade produtiva, desenvolvida no perímetro irrigado de Livramento 

de Nossa Senhora, que foi implantada pelo DNOCS, em 1986. Esses perímetros 

exportam mangas e outras commodities para fora do País, por desenvolver uma 

agricultura altamente modernizada e competitiva em grandes perímetros irrigados. 

É importante citar esses fatos para explicar que a irrigação desenvolvida no 

perímetro da Barragem de Anagé abarca projetos de grande irrigação, que 

beneficiam, principalmente, o grande empresário e, em contrapartida, não insere o 

colono no seu território, onde desempenhava a agricultura de sequeiro e também 

pequena irrigação, que é executada segundo métodos convencionais.  

Andrade (1988, p.7) aponta que a CODEVASF classifica os beneficiários da 

irrigação em três grupos:  

 

a) Empresas agrícolas ou agroindustriais que recebem lotes 

geralmente de 200 a 3.000 hectares; 

b) Pequenos produtores que recebem lotes entre 20 e 50 hectares; 

c) Colonos que recebem lotes entre 4 e 10 hectares. 

Frente a essa realidade, é possível perceber que, a partir da década de 1980 

e final da década de 1990, o território da Barragem de Anagé passaria por novas 

territorializações e territorialidades, com vistas à transformação promovida pela 

modernização e pela mecanização da agricultura. Assim, o território da Barragem foi 

vítima de apropriações, pelo dinamismo do sistema capitalista, que promove 

rupturas em prol da “moderna” economia globalizada e, para obter máxima 



106 
 

lucratividade, desestrutura o cotidiano e desterritorializa as populações, alterando 

suas relações sociais de produção e de trabalho. 

 

 

3.3 Barragens: impactos sociais e ambientais 

 

 A proposta de desenvolvimento para o território nordestino foi fundamentada 

na política intervencionista do Programa de Integração Nacional (PIN), que almejava 

integrar todo o território nacional a uma economia mundial, que visava acabar com a 

estrutura de ilhas econômicas17. Assim, a integração era vista como imprescindível 

para o desenvolvimento do capitalismo industrial, no Brasil. 

  Segundo Ianni (1971), o Programa de Ação Econômica do Governo (1964-

1966) procurou integrar o subsistema econômico brasileiro ao sistema capitalista 

mundial. Rothaman (2008) explica que o modelo econômico brasileiro, 

desenvolvimentista entre as décadas de 1950 e 1970, visava a acelerar o 

crescimento do País por meio da modernização e da expansão industrial, e para isso 

seria necessário territorializar grandes indústrias no Norte e no Nordeste do País. 

Rothaman (2008, p.20) esclarece: “para que o país pudesse se integrar e 

modernizar foram construídas grandes obras, como a rodovia transamazônica e as 

grandes hidrelétricas”. As grandes barragens de Sobradinho, Luiz Gonzaga 

(Itaparica), Paulo Afonso, entre outros empreendimentos, representaram alternativas 

para a formação de um mercado de bens de consumo duráveis, favorecendo a 

construção da indústria e a modernização da agricultura.  

O processo de modernização e de aproveitamento das bacias hidrográficas 

visavam à implantação de grandes barragens, como Sobradinho, Luiz Gonzaga 

(Itaparica), Paulo Afonso e Anagé, trouxeram para a Bahia novas territorialidades e 

os agentes sociais, atingidos pelas barragens, foram obrigados a passarpor uma 

nova (re)organização espacial. 

 O aparecimento do novo foi marcado pela formação dos lagos das 

barragens. A inundação impôs ao sertanejo e até mesmo aos munícipes e aos 

                                                           
17

 Ilhas econômicas foi uma classificação feita por Wilson Cano em Raízes de concentração industrial, 

em São Paulo, quando admitia a falta de integração do mercado nacional. Ele também dividia a 
economia em quatro ilhas: a do café, em São Paulo; a da cana-de-açúcar, no Nordeste; a do ouro, na 
região das Minas Gerais e a o da borracha, na Amazonas. 
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ribeirinhos, a falência de atingas territorialidades e também forçou a (re)estruturação 

de um novo modo de viver, ora em territórios distantes, ora em territórios 

desconhecidos. Vainer (1992, p.27) enfatiza que a modernização, voltada para a 

acumulação de capital, “controla a vida social no espaço, ao mesmo tempo que 

expande suas fronteiras e  incorpora novos territórios”. 

A (re)estruturação do território iniciou-se quando uma área de 4.214 Km,2 

destinada à agricultura e à pecuária, foi inundada pela formação do lago d´água da 

Barragem de Sobradinho. Como indica Bomfin (1999), o  represamento das águas 

do rio que deu origem à Barragem de Sobradinho, em 1979, atingiu sete municípios, 

provocando a desterritorialização de aproximadamente 72 mil pessoas. Os 

municípios mais afetados  foram Remanso, Casa Nova, Santo Sé e Pilão Arcado, 

que tiveram suas sedes transferidas, e os menos afetados foram Juazeiros, Xique-

Xique e Barra. 

Segundo Vainer (2004), no início da obra, o Governo não tinha nenhum plano 

de relocação e de reassentamento para as 72 mil pessoas que seriam atingidas pela 

construção da Barragem, somente quatro anos depois foi que a Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), em convênio com o (INCRA), começou a 

pensar no projeto de reassentamento. Mesmo assim, esse assentamento seria na 

Serra do Ramalho, distante 700 Km do território da Barragem. Dessa forma, os 

atingidos pela barragem de Sobradinho, além de serem expulsos de suas terras pela 

água, seriam também expulsos de seu Município, pelo Governo. 

Vainer (2004) também enfatiza que o caso do movimento de atingidos pela 

Barragem de Sobradinho excitou o movimento sindical, ao entrar em questão, em 

1976, e essa participação fortaleceu a atuação da CPT e do MAB e estimulou outras 

entidades a participarem desse movimento.   

Outra porção do território baiano que passou por grande transformação 

territorial  foi  entre a divisa dos Estados da Bahia com Pernambuco, onde foi criada, 

em 1988, a Barragem de Itaparica, com um reservatório de 150 km de extensão. O 

lago formado alagou 834 km² de terras e atingiu 118 mil pessoas, dessas, 45.000 mil 

foram expulsas dos municípios de Petrolândia, de Floresta, de Itacuruba, de Belém 

do São Francisco, no estado de Pernambuco, e de Glória, de Rodelas e de 

Chorrochó, na Bahia. A barragem de Itaparica, além de desterritorializar esse 

contingente de pessoas, provocou a inundação por inteiro de algumas das cidades 

mencionadas. Assim esclareceram Azevedo (1991) e Vainer (2004). 
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As lutas e as reivindicações dos atingidos pela Barragem de Itaparica 

ocorreram com maior intensidade durante os dez primeiros anos (1979 a 1989), 

período de construção e de funcionamento da Barragem. Vainer (2004) elucida que, 

de 1979 a 1980, foi formado o Polo Sindical de Trabalhadores Rurais do Submédio 

São Francisco e que, nesse período, deu-se início às reivindicações básicas, como: 

terra na margem da água, água nas casas e nos lotes, indenização justa pelas 

benfeitorias feitas e o reassentamento das famílias atingidas. 

A organização dos trabalhadores rurais resultou em uma manifestação que 

concentrou mais de cinco mil trabalhadores, trazendo um abaixo-assinado dirigido 

ao Presidente da República, em que exigiam que as reivindicações básicas fossem 

liberadas. Em resposta à manifestação, foi criado, pelo governo e pela CHESF, um 

grupo de trabalho para estudo das reivindicações. Esse grupo, durante cinco anos, 

nada fez de concreto, a não ser receber e analisar as reivindicações dos atingidos.  

Vainer (2004) destaca que, por causa da morosidade das negociações, outras 

manifestações ocorreram, nesse período, e que só em 1986, após a sétima 

manifestação, a CHESF fez um acordo garantindo parte das primeiras 

reivindicações. Essa situação demonstra que a CHESF, em muitos casos, negou-se 

a cumprir o que fora acordado, pensando exclusivamente na construção da obra e 

deixando de lado os problemas por ela causados.  

Na sequência da transformação do território e no aparecimento de novas 

territorialidades, a Barragem Piloto de Paulo Afonso representou um marco na 

desterritorialização de atingidos por barragens. A Barragem de Paulo Afonso, 

construída às margens do Rio São Francisco, compreende a o complexo hidrelétrico 

que está localizado na cidade de Paulo Afonso. Sua instalação provocou a 

desterritorialização de 563 famílias, em Glória, e de 35 famílias, em Paulo Afonso. 

A análise dos problemas sociais e ambientais dessas grandes Barragens 

baianas é relevante para compreender a atuação do Estado, no planejamento e no 

uso do território, para contextualizar outros processos de desterritorialização e 

reterritorialização dos atingidos por barragens, e para esclarecer como esses 

problemas serviram de base e fundamentaram as discussões e os enfrentamentos 

dos atingidos pela Barragem de Anagé, no que se refere à organização de lutas e de 

movimentos de resistência pela permanência na terra. 

A Barragem de Anagé, em 1988, também desterritorializou cerca de 1000 

pessoas que estavam direta e indiretamente ligadas com a obra. A atuação do 
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Estado, junto aos atingidos pela Barragem de Anagé, no que se refere às 

negociações, às desapropriações, às indenizações, aos projetos de reassentamento 

e às demais solicitações dos atingidos, segundo Pereira (1993) e Carvalho (1988), 

ocorreu da mesma forma como ocorreu com as barragens de Sobradinho, de Luiz 

Gonzaga (Itaparica) e de Paulo Afonso, ou seja, com descaso, desrespeito, 

negligência social e ambiental e, sobretudo, sem nenhum compromisso ético e 

social com as famílias atingidas. 

Assim, com as áreas atingidas pelas barragens de grande porte e com os 

territórios atingidos pela construção de barragens do Sudoeste da Bahia, em 

especial com a Barragem de Anagé, houve um processo de transformação da ordem 

natural, imposto pelo dinâmismo do capitalismo que, para acumular capital,  é capaz 

de desestruturar o cotidiano, desterritorializar populações inteirinhas, destruir 

relações sociais e romper com a identidade local.  

À medida que o Estado determinava a instalação de grandes projetos para 

suprir a demanda crescente da industrialização do País, aumentavam também os 

problemas socioambientais, uma vez que, no planejamento dessas grandes 

empreendimentos, eram desconsideradas as relações econômicas, sociais e 

ambientais. 

 Sobre a implantação de sistemas de engenharia e a eficiência da tecnologia, 

em busca da maximização do lucro, na sociedade capitalista globalizada. Ludwig 

(2008, p. 236) explica que “a economia globalizada acelera os processos de 

uniformização das paisagens, de produção de monoculturas, da perda da 

biodiversidade biológica, de homogeneização cultural e de urbanização dos 

assentamentos humanos”. É dessa forma que a planejada modernização impõe-se 

sobre a natureza e sobre a vida,  subjugando as potências ecológicas , destruindo 

formas de organização social e desterritorializando identidades, enterrando saberes 

práticos e desarraigando a cultura de seus referentes locais. 

A instalação de grandes barragens acarretou o aparecimento e o 

desaparecimento dos territórios, que são atingidos por grandes impactos sociais e 

ambientais os quais alteram completamente o “espaço vivido”, o território. 

O primeiro impacto ocorre na instalação de uma usina hidrelétrica. Esse 

empreendimento implica a construção de um reservatório, “que ocasiona uma 

restauração espacial, trazendo como consequência inevitável, entre outras, a 

obrigatoriedade da remoção de populações que habitam a área a ser inundada”. 
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(GERMANI, 2003, p.11). Assim, os atingidos pelas barragens são obrigados a 

desterritorializar-se, ou seja, são obrigados a sairem de seu território e irem à busca 

de um novo local para recomeçarem a vida, uma vez que os espaços ocupados pela 

população tradicional serão revertidos em reservatórios ou lagos artificiais, além da 

apropriação de seu entorno para diferentes atividades, necessárias ao 

funcionamento do novo empreendimento. 

Os atingidos, ao terem suas terras imersas pela água, saem do campo e 

acabam se dirigindo para as cidades, na esperança de reconstruirem uma vida 

melhor, com a indenização recebida pela empresa construtora. A busca de emprego 

pelas famílias atingidas por barragem gera um forte fluxo migratório para as cidades. 

Os atingidos, por serem trabalhadores do campo (agricultores), na maioria das 

vezes, não têm qualificação profissional e acabam ficando fora do mercado de 

trabalho e, com isso, passam a ocupar áreas periféricas das cidades e são forçados 

a se ocuparem em subempregos.  

Ainda sobre o deslocamento compulsório, provocado pela formação de 

grandes lagos, a Comissão Mundial de Barragens (CMB) 18 no Brasil analisa que 

2.000 barragens foram construídas, até hoje, atingindo cerda de 1 milhão de 

pessoas, e a perspectiva para 2015 é que o Governo Federal construa mais de 495 

usinas hidrelétricas, expulsando aproximadamente 800 mil pessoas de suas terras. 

De posse desses dados, pode-se concluir que essas pessoas se vêem obrigadas a 

sairem das suas terras para darem lugar a canteiros de obras, acabando por 

transformar-se em massa de desempregados, sem a perspectiva da melhoria de 

vida, e é sob esse contexto que o planejado desenvolvimento regional se 

estabelece. 

O segundo impacto aparece sob a circunstância do aumento da pobreza, da 

desestruturação social e econômica das famílias rurais, indígenas e ribeirinhas, que 

foram obrigadas a migrar e que hoje formam uma grande massa sem função social 

definida, ficando sem renda fixa e trabalhando, atualmente, como biscateiros, 

executando diversas funções. Germani (2003 p.11), afirma que o Estado é o 

propulsor dessa desestruturação, quando ele investe, direta ou indiretamente, 

                                                           
18

 A Comissão Mundial de Barragens foi fundada em 1998, após o encontro realizado na Suíça que 
reuniu representantes das várias partes envolvidas na instalação de barragens: integrantes de 
governos, empresas construtoras de barragens, ambientalistas e movimentos de comunidades 
atingidas por barragens. A CMB tem o objetivo de levantar e de propor soluções para os problemas 
causados pelas construtoras de barragens em todo o mundo. 
 



111 
 

através de “empresas ou de leis e benefícios que favorecem ao grande capital, em 

detrimento do pequeno agricultor, cada vez mais expropriado do seu meio de 

produção fundamental, a Terra”. 

 As desestruturações sociais e econômicas sofridas no processo de 

desterritorialização tornam os atingidos por barragens “aglomerados humanos de 

exclusão”, por representarem “espécies de amontoados humanos, instáveis e 

geralmente imprevisíveis de sua dinâmica de exclusão” (HAESBAERT, 2004, p.148). 

No entanto, vale ressaltar que o sentido de exclusão deve ser entendido como 

contradição e marginalização, como explica Martins (1997, p.14): 

Rigorosamente falando, não existe exclusão: existe contradição, 

existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos 

excludentes; existe o conflito pelo o qual a vítima dos processos 

excludentes proclama seu inconformismo, seu mal estar, sua revolta, 

suas esperanças, suas forças reivindicativas e suas reivindicações 

corrosivas.  

O terceiro impacto estabelece-se na perda do território imaterial, ou lugar de 

identidade19, com a chegada da água e a formação dos grandes reservatórios que 

provocam a inundação das terras. O homem do campo perde a história, a cultura, os 

símbolos, a forma de organizar e de produzir no espaço, o lugar identitário, aquele 

lugar que dá existência a seu ser “homem da terra”. Assim, com a destruição do 

território que o identifica, ele passa a construir uma nova identidade, distante de sua 

realidade histórica e social, e se transforma em reserva de mão de obra disponível 

ao capital. Ludwig (2008, p. 240) explica: 

O desaparecimento do lugar não apenas faz desterritorializar os 
sujeitos que a ele se ligam, mas representa a perda de uma cultura 
que, aos poucos, vai deixando de existir [...] a qual é decorrente da 
racionalidade do desenvolvimento capitalista.  

O quarto impacto refere-se à incapacidade dos projetos de instalação de 

barragens em atender às necessidades da população, visto que os grandes projetos 

de barragem estão voltados para quem está distante do empreendimento, dessa 

maneira, a população atingida torna-se excluída do processo de desenvolvimento 

econômico.  

O uso e o planejamento do território visando exclusivamente ao fator 

econômico, desterritorializa o homem, uma vez que as práticas dos antigos 

                                                           
19

 A relação de território e lugar é explicada por Ludwig (2008) nessa citação: “ao produzir um espaço 

e tomar consciência dele, a sociedades ou grupo social transforma-o em lugar de identitário, 
território.” ( Idem, 2008, p. 245). 
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moradores do território que deram origem a barragens estavam ligadas a atividades 

tradicionais. Com a instalação e o funcionamento da barragem, esse 

empreendimento impõe uma nova função ou um novo uso para o território, 

acabando com as práticas tradicionais, e quando esses mesmos grupos não se 

enquadram ou não se adaptam às novas territorialidades eles são forçados a 

desterritorializar e ficam à margem do processo de produção. Isso ocorre quando o 

território é planejado para atender às finalidades do capital e não abarcam as 

atividades tradicionais como eram desenvolvidas. A desagregação social é a 

principal consequência desse processo. 

O quinto impacto refere-se aos problemas ambientais desenvolvidos no 

território em que foram construídos os grandes projetos. Até a década de 1980, o 

crescimento econômico não se fundamentava no uso racional dos recursos naturais 

e tampouco no modelo de desenvolvimento sustentável.  

Vainer (2004), destaca que os problemas mais recorrentes nas áreas de 

barragens são: a contaminação da água, pela inundação de florestas tropicais que 

não foram desmatadas e resultam em um material decomposto, que ocasiona sérios 

problemas, como perda de oxigênio da água que provoca a morte de peixes e 

também ocasiona a liberação de gases tóxicos, que poluem o ar no seu entorno. 

 Outro problema é a contaminação alimentar dos moradores que se utilizam da 

água represada para consumo doméstico. Além disso, a formação de barragem 

provoca o assoreamento, que altera as formas e o curso dos rios afluentes; ocasiona 

o desequilíbrio na fauna e na flora local, resultando no descontrole do número de 

insetos que atingem as lavouras, destruindo as plantações e até mesmo a extinção 

dos saberes dos rios, com a retirada dos ribeirinhos. 

Além desses problemas, inúmeros outros podem ser causados com a 

construção de barragens. A população tradicional pescadores, agricultores, 

ribeirinhos, comunidades indígenas é a que mais sofre com as modificações diretas 

desse empreendimento em suas vidas. Werner (2010) enfatiza que manifestações 

desses grupos, somadas ao apoio do movimento ambientalista, às pressões da 

sociedade civil, à organização de resistência dos próprios atingidos por barragens, 

levantaram a bandeira para incorporar as questões sociais e ambientais aos projetos 

de construção de barragens, a fim de reduzirem os impactos causados pelas 

barragens.         
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Segundo Werner (2010), a redução de impactos ambientais e o uso racional 

do meio ambiente foram temas de discussões e de conquistas, na década de 1980. 

Até esse período, qualquer avaliação dos custos sociais e ambientais, pelo setor 

empreendedor, ligado a grandes barragens, foi rejeitada. A legislação brasileira, em 

1986, avança, quando estabelece, para esses setores, Conselhos, Manuais, Planos 

Diretores ligados ao uso e ao planejamento do meio ambiente. Em 1987, são 

estabelecidas as Resoluções 01/86 e 06/07, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que normatiza as diretrizes de elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e estabelece as 

regras para o licenciamento ambiental, conforme as exigências da Lei 6.938/81.  

Outros avanços legais referentes às questões ambientais foram a 

promulgação da Constituição Federal, de 1998, que incorpora a Lei 6.938/81, artigo 

25, inciso IV, do Capitulo IV, Do Meio Ambiente, que determina que o Estado deva 

exigir estudos prévios de impactos ambientais para a instalação de obras ou de 

atividades que possam causar degradação do meio ambiente e também a extinção 

da Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 02 de fevereiro de 1989, pela Lei 

7.735, que cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), cabendo a esse órgão exercer as funções determinadas:  
 

O poder de polícia ambiental de executar ações das políticas 

nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, 

relativas ao licenciamento ambiental de grandes projetos de 

infraestrutura que envolvam impactos em mais de um estado, ao 

controle sobre a qualidade ambiental, à autorização de uso dos 

recursos naturais, à fiscalização, ao monitoramento e controle 

ambiental, mediante diretrizes emanadas do Ministério do Meio 

Ambiente (IBAMA, 2010).  
 

O cumprimento das atribuições legais e a redemocratização de grandes 

projetos de infraestrutura podem proporcionar o uso ordenado e socialmente 

equilibrado do território, com vistas ao equilíbrio socioambiental. 
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4. DA DESTERRITORIALIZAÇÃO À RETERRITORIALIZAÇÃO DA BARRAGEM 

DE ANAGÉ – BA 

 

 

 

 O processo de desterritorialização dos atingidos pela Barragem de Anagé 

teve início com a construção. Esse empreendimento ocasionaria no território 

mudanças na vida econômica, social, cultural e política dos atingidos. 

A construção da Barragem, num primeiro momento, representou, para o 

homem do campo e para os ribeirinhos do Rio Gavião, uma alternativa de melhorar 

a qualidade de vida, a perspectiva de que o “território seco” seria reconstruído com a 

chegada da água, escassa durante grande parte do ano. A construção da barragem 

foi idealizada pelos moradores como uma alternativa de fixar o homem em seu 

território, mudando a situação das famílias que sofriam com a falta de água.  

Quando indagados de como a população reagiu, inicialmente, com a 

informação de que seria construída a Barragem, um morador, em entrevista de 

campo, relata: “- Quando falou que iria construir uma barragem aqui foi um alvoroço, 

nós aqui, todo mundo ficou numa alegria, a gente ia ter água!”. (Agricultora -

10/07/2010), outro morador da localidade Porto da Barra e militante do MPA 

reafirma: 

Devido à população morar em um lugar muito seco, sendo que 
existia a possibilidade desta realidade mudar com a chegada da 
barragem, a alegria era muito grande ao ponto de nem pensar nas 
consequências que a barragem iria trazer, pois não se sabiam do 
tamanho da obra. (D.R., atingido e representante do MPA, setembro 
de 2010). 
 

O estado de alegria e de euforia dos moradores logo passou, com a chegada 

da empresa construtora Andrade Gutierrez, no dia 05 de janeiro de 1987. A 

Construtora instalou seu acampamento na fazenda Passagem do Chiqueiro, em 

Anagé, ocupando a propriedade sem maiores explicações. Os responsáveis pela 

obra alegavam que estavam ali só para construir a Barragem e, quando indagados, 

respondiam que, para obter outra explicação, a comunidade deveria recorrer ao 

DNOCS, (CARVALHO, 1988). 
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4.1 A Construção da Barragem de Anagé e a Ação do Estado 

 

 
 

Os primeiros passos no processo de construção da Barragem de Anagé 

foram estabelecidos pelo DNOCS, em um contato unilateral, de certa forma 

democrático. As famílias eram visitadas por representantes do DNOCS, que 

proferiam um discurso elaborado de bem-estar para todos, bem como prometiam 

melhores condições de vida, a partir da futura instalação da Barragem. 

Segundo relato de outros moradores, os engenheiros abordaram a população 

local com pouca informação, dizendo que iria ser construída uma barragem e que os 

moradores deveriam deixar suas terras e procurar outro lugar para morarem. O 

DNOCS disseminava essa ideia, alegando que iria pagar uma boa quantia por suas 

terras. No entanto, os engenheiros do DNOCS, quando questionados sobre como 

ocorreria o reassentamento, como seria o pagamento das indenizações e das 

benfeitorias, e sobre qual seria a área atingida com a formação do lago, não 

apresentavam nenhuma informação concreta de como seria prestada essa 

assistência aos atingidos pela Barragem. 

Assim, o DNOCS começou a sua ação, no território, sem nenhuma ação 

estruturada, como afirma um morador, em entrevista de campo, em resposta sobre a 

existência de projeto de reassentamento e dados sobre a barragem: 
 

Não existia o projeto, se existia essa informação era ocultada, pois 
se tivesse um projeto deveria ser esclarecido para a população, e a 
falta dessas informações foi algo que fez com que a população se 
organizasse e fosse ao DNOCS para fazer topografia da área, pra vê 
qual parte seria atingida, pois a gente não sabia de nada, ninguém 
sabia aonde a água ia dá. E isso que fez com que a população se 
organizasse. (D.R., atingido e representante do MPA, setembro de 
2010). 
 

Pelos depoimentos apresentados, observa-se que a ação do Estado, em 

Anagé e Caraíbas, inser-se-ia na mesma perspectiva de como foram desenvolvidas 

outras barragens da Bahia, como Itaparica, Paulo Afonso, entre outras. O DNOCS 

planeja e inicia suas ações no território, sem incorporar os agentes sociais 

envolvidos, negando medidas democráticas e tornando sua ação contraditória e 

verticalizada, uma vez que as obras e o planejamento traçado no território deveriam 

atender a uma demanda social que carece dela. Vale ressaltar, que a prática 
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exercida foi contrária aos agentes sociais, que foram excluídos do processo de 

planejamento e de transformação do território, tornando-se vítimas desse processo. 

O cenário, no início da construção da obra, foi hostil, o território fora ocupado por 

técnicos, engenheiros e trabalhadores, a serviço da Construtora, os quais 

controlavam e utilizavam o território como se fossem donos das terras. As máquinas 

e os trabalhadores foram chegando, sem darem explicação do que seria feito a partir 

aquele momento. O processo caracterizou-se pela apropriação pública do território 

privado. A prática ocorreu de forma assimétrica, uma vez que os órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais não apresentaram nenhuma ação coordenada, no 

território.  

A Empresa, responsável pela construção da Barragem, chegou ao local 

trazendo tratores e máquinas de grande porte (Figura 17), rompendo as cercas das 

propriedades do entorno da obra, deixando as criações soltas e trazendo prejuízos 

para os proprietários de animais, destruindo aguadas, detonando pedreiras que, no 

momento da explosão, atingiram pessoas e casas próximas do local. 

 
 
Figura 17: Máquinas da construtora Andrade Gutierrez paradas na Passagem do Chiqueiro, em 
Anagé. 
Fonte: Jornal A Tarde, de 28/05/1988. 
 

 A dinâmica de construção da Barragem foi intensificada, a partir de 1987. A 

implantação da obra contou com técnicas e processos construtivos, como 

desmatamento de áreas para implantar infraestrutura, o uso de explosivos era 
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constante, a prática de detonação foi feita para obter materiais de jazidas, 

escavação do terreno para abrigar o sangradouro e as tubulações e o barramento do 

rio. Para desenvolver tais ações a obra contou com 500 trabalhadores, entre eles 

220 eram mãos de obra permanentes, constituídas por trabalhadores mais 

qualificados, destinados à operação de equipamentos, e por 280 transitórias, que 

desenvolviam atividades de apoio. (TECNOSAN, 1988). 

Sob um clima tenso e intensa movimentação local, iniciou-se a construção da 

Barragem de Anagé. As práticas e atividades da Construtora repercutiram 

diretamente na qualidade de vida das pessoas, que, naquele momento, além de 

terem seu território apropriado pela Empresa, não foram preparadas para as 

intensas mudanças que ocorreriam no território. Um morador relatou, quando 

indagado se houve morte ou ato de violência, no início da obra: 
 

Ocorreram várias brigas e confrontos devido a simpatizantes da 
construção da barragem por pregarem mentiras sobre esta nova 
terra prometida, inclusive padres em atos religiosos pregaram uma 
mudança de vida irreal com a chegada da barragem. Se tratando de 
mortes causadas diretamente pela construção da barragem isso não 
ocorreu, porém a ansiedade, o nervosismo provocado pela 
detonação de explosivos que causavam muito barulho e rachaduras 
nas casas e o movimento de máquinas o dia todo e fez com que as 
pessoas doentes que faziam uso de remédios piorassem seu quadro 
clínico, levando alguns a óbito. (D.R., atingido e representante do 
MPA, setembro de 2010).  
 

 O contexto exposto da construção da obra e atuação do DNOCS no Território 

foi reafirmado pela Cartilha Barragem de Anagé Luta pela Terra, que foi elaborada 

pelo Movimento dos Atingidos pela Barragem de Anagé e CPT de Caetité e Vitória 

da Conquista, para ser usada nas reuniões nas áreas atingidas. 
 

A vida dos moradores do Rio Gavião era difícil, mas tranquila 
apesar da seca que castiga o sertão. 
Homens, mulheres e crianças trabalham  
na roça lutando por melhor condição, 
sem nunca ter apoio da nação. 
De repente muita coisa mudou 
Apareceu gente estranha trabalhando por lá. 
Eram máquinas grandes 
DNOCS visitando. 
Gente demarcando, 
Sem nada informar. (CARTILHA CPT, 1988, p.3-4) (Grifos do autor) 

 

 A falta de informação à população local e de esclarecimentos sobre a obra 

causou problemas, tornando incerto o futuro das pessoas que moravam a vida toda 
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no local. Essa incerteza consolidou-se quando a participação popular foi negada, 

pois o planejamento e o uso daquele território foram feitos pelo Estado, sem 

importar-se com os impactos da desterritorialização de toda a população residente. 

 

 

4.2  Movimento de resistência dos atingidos pela Barragem de Anagé 

 

A resistência às práticas do DNOCS no território inicia-se com a falta de 

informação de como seria feita a desterritorialização dos atingidos pela Barragem de 

Anagé, esse fato motivou os ribeirinhos e agricultores locais a se organizarem, a fim 

de conhecerem e de reivindicarem seus direitos. 

No momento inicial, os técnicos do DNOCS apenas informavam que os donos 

das terras deveriam sair de suas propriedades, para darem lugar à formação de uma 

barragem. A atitude autoritária do Estado, representado pelo DNOCS e pela 

empresa empreiteira Andrade Gutierrez, fundamentava suas ações no território, com 

ausência da participação popular. Esse fato fez os moradores do Rio Gavião se 

organizarem para reivindicar seus direitos. 

A população local, no início da obra, encontrava-se desarticulada, e a 

resistência apresentava um caráter individual. O movimento de resistência da 

Barragem de Anagé foi iniciado com a participação isolada de moradores locais que 

tinham envolvimentos, ora com partidos políticos, ora com movimentos sociais. 

Assim, os moradores foram se agrupando e se organizando em torno da questão. 

Assim esclarece um morador local e militante do movimento de atingidos pela 

Barragem de Anagé: 
 

As famílias foram se organizando com o intuito de obter informações 
sobre a construção da obra e como ficariam as famílias atingidas 
com a construção da Barragem de Anagé. Várias reuniões foram 
organizadas por moradores locais no momento inicial da obra para 
conscientizar e dá inicio a mobilização. A comunidade já tinha certa 
consciência do problema porque estávamos resolvendo e debatendo 
assuntos da vida cotidiana como: melhoria de vida e as 
consequências que a barragem traria para nós. Isso favoreceu, 
influenciou e facilitou a vinda da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
com a ajuda dos advogados e outros. (D.R., atingido e representante 
do MPA, setembro de 2010). 
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No momento inicial, não existia o Movimento de Atingidos por Barragem 

(MAB) na região, a participação do MAB só ganharia força e repercussão política no 

fim da década de 1980, com a atuação dele nos movimentos de luta, de conquistas, 

de denúncias e nas discussões sobre as políticas que envolvem a construção de 

barragens pelo País.  

O MAB, movimento de organização popular, de luta das populações atingidas 

por barragens, o qual busca garantir indenizações justas e reassentamentos em 

áreas de construção de barragem, era desconhecido na região, conforme afirma um 

morador local: 

No período inicial, não existia o MAB aqui no Sudoeste da Bahia era 
totalmente desconhecido esse movimento. Várias pessoas só 
ficaram sabendo da existência da MAB depois do final da luta da 
comunidade em relação à Barragem de Anagé. (D.R., atingido e 
representante do MPA, setembro de 2010). 
  

 No entanto, a repercussão da atuação do MAB no Nordeste influenciou e 

serviu de exemplo para respaldar a luta que seria travada em Anagé. O exemplo de 

lutas de outras barragens, como Itaparica e Sobradinho, seria importante para a 

articulação local, que, no momento, formaria em Anagé a Comissão do Movimento 

da Barragem de Anagé (CMBA). 

  Essa Comissão foi proposta pelas lideranças comunitárias do local, que se 

organizaram em defesa dos atingidos por barragens. Num primeiro momento, a 

Comissão buscou apoio nos partidos políticos e na comunidade eclesiástica de 

base, que estavam envolvidas com os atingidos por barragens. 

A CMBA organizava os moradores da área, informando e discutindo sobre a 

atuação do governo no território. Eram socializadas, também, as experiências de 

resistências em outras barragens do Estado. Por meio dessas discussões, a CMBA 

buscava conscientizar a população, a fim de fornecer condições para os moradores 

locais se articularem contra as medidas tomadas pelo Estado e também para 

reivindicarem seus direitos. 

Em maio de 1987, a Comissão passou a ter auxílio da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), de Caetité e de Vitória da Conquista, e, em seguida, dos partidos 

políticos representados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pela Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), regional: 
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A comissão do Movimento de Barragem de Anagé surgiu através de 
uma luta feita pela comunidade eclesiástica de base. Sabendo que a 
barragem iria chegar e conhecendo a existência das manobras que o 
DNOCS vinha fazendo nas barragens do Nordeste. Naquela época 
houve o apoio da CUT, da igreja católica de Conquista encabeçada 
pelo bispo Dom Celso e outro bispo de Caetité. Além do PT de 
Conquista e do deputado PMDB e do Secretário de governo de 
Waldir Pires. Começamos a nos organizar como sede e como 
comunidade que seria atingida pela barragem, para que pudéssemos 
com a chegada da barragem continuar morando na região e 
utilizando a água da barragem e outros bens, como peixe e etc. Na 
época foi travada uma briga muito grande entre a comunidade, o 
DNOCS e a empresa construtora, pois eles não davam atenção às 
reivindicações feitas pela comunidade atingida. (D.R., atingido e 
representante do MPA, setembro de 2010).  
 

O movimento de resistência contou com o apoio contínuo do movimento 

Católico, representado pela CPT, que regionalmente estava bem articulado e 

envolvido como os atingidos de barragens de grandes projetos. A CPT 

fundamentava seu movimento no princípio da “Teologia da Libertação” e tinha como 

finalidade garantir os direitos dos “Pequenos”, dando-lhes apoio, acompanhamento e 

assessoria. Em Anagé, a CPT organizou-se formando a Comissão Rural, composta 

de advogados, de políticos e de representantes da igreja católica, que atuaram no 

local por três anos. Assim relata integrante do CPT: 
 

Nós ficamos ali por mais de dois anos, o movimento católico de 
Caetité estava bem articulado. Outras lutas e conquistas já estavam 
sendo travadas no Nordeste, para garantir a sobrevivência do 
“Pequeno”, homem do campo. A diocese de Caetité, na época mais 
organizada, entrou em contato com a de Conquista e foi formada a 
Comissão Rural para atuar em Anagé. Em Anagé havia muita gente 
humilde, pobre, sem instrução, que tinha a terra como seu único 
meio de sobrevivência. A chegada da barragem era uma coisa muito 
boa para aquela região, que sofria com a seca. Mas a forma como 
estava acontecendo era errada. Os Grandes estavam se apropriando 
dos Pequenos. (Pe. V. integrante do CPT, outubro de 2010). 
 

Inicialmente, a aceitação passiva da construção da obra foi incentivada pelo 

poder público local, que considerava a construção da Barragem como progresso 

para a região. O prefeito de Anagé, juntamente com os líderes políticos, 

idealizadores da Barragem, e com os engenheiros da Empresa Andrade Gutierrez 

incitaram a população a aceitar pacificamente a ação do DNOCS no território, sem 

questionar suas práticas. Para isso, foi feita a articulação com outros segmentos 

religiosos e até mesmo com o padre do Município, que realizou missas com sermões 

que iam de encontro ao movimento de resistência. Essa manobra trouxe para a 
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população a dúvida e o medo. Essa situação é esclarecida no depoimento de uma 

moradora reassentada:  

 

Eu sempre estive a favor da construção da barragem. Nós sabíamos 
que a barragem iria trazer a água. Não é que uns queriam a 
barragem e outros não. Todo mundo aqui que tava na luta queria a 
construção da barragem, o que nós éramos contra era as atitudes do 
DNOCS. A gente aqui queria a barragem mais nós não podíamos 
ficar sem os nossos direitos e benefícios. Tinha aqueles que não 
entendiam isso, achavam que se reivindicasse era pior. Ficavam com 
medo! (l.M., atingida e remanescente,agosto de 2010). 
 

Frente a essa realidade, a CPT desenvolveu um trabalho de sensibilização e 

de esclarecimentos sobre os impactos que a obra iria trazer para os atingidos. Tanto 

a população rural quanto a população urbana encontravam-se divididas, algumas 

pessoas posicionaram-se contra a realização da obra, enquanto outras se 

manifestaram a favor. As distintas opiniões ocorreram porque o DNOCS não 

esclareceu para a população como seria feita a desocupação e como seriam pagas 

as indenizações da área atingida.  

O trabalho de sensibilização dos atingidos era feito por meio de reuniões, 

missas e pregações, realizadas em locais improvisados no meio do mato, como é 

visto na Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18: Acampamento utilizado pelas famílias durante as reuniões. 

 

 
 
Figura 18: Acampamento utilizado pelas famílias durante as reuniões. 
Fonte: Jornal A Tarde, 06/06/1987. 
 

Nessas reuniões, contava-se com participação de homens, de mulheres e de 

crianças que se organizavam sobre precária estrutura de madeira e lona. 
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O conteúdo das discussões norteadas pela CPT é evidenciado no depoimento 

abaixo: 

Foi um movimento muito grande que serviu de exemplo “vivência” 
para outras comunidades eclesiásticas, que iam até Anagé para se 
integrarem com a luta travada naquele lugar. Foram feitas várias 
reuniões no local, em acampamentos. Ali, ideais de justiça e de paz 
fundamentavam as discussões. Era pregado que, no evangelho, 
Cristo deu sua vida pelos pequenos e pobres. (Pe. V. integrante do 
CPT, outubro de 2010). 
 

Outras manifestações foram feitas para sensibilizar a população de Anagé e 

também para demonstrar que a realidade dos atingidos estava bem distante do que 

pregava o DNOCS que, apesar de estar há mais de um ano no local, não tinha 

atendido às reivindicações da população atingida. Com isso, uma grande 

manifestação foi organizada em Anagé, pela CPT de Caetité e de Vitória da 

Conquista.  

No dia 12 de outubro de 1987, foi realizada, em Anagé, a Romaria da Terra, 

ato que representaria um marco no movimento de resistência dos atingidos pela 

Barragem de Anagé (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Romaria da Terra em direção à estrada de ligação da cidade de Anagé à Barragem. 
Fonte:Jornal A Tarde, 13/04/88. 

 

 
Figura 19: Romaria da Terra em direção à estrada de ligação da cidade de Anagé à Barragem. 

  Fonte: Jornal A Tarde, 13/04/88. 
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A manifestação contou com a presença de mais de 8 mil pessoas de toda a 

região, expressando o apoio e a solidariedade às famílias da proximidade da 

barragem.  

Assim, relata um dos manifestantes da Romaria da Terra: 

Teve um dia que a gente parou a cidade de Anagé. Tinha tanta gente 
e tanto carro que ninguém saía e nem entrava na Cidade. Os 
caminhões vinham de toda parte trazendo os romeiros e 
manifestantes que, aos poucos, foram se juntando ao movimento. A 
impressa local soube e veio noticiar. O povo de Anagé ficou 
assustado com a chegada de tanta gente. Eu só via o povo nas 
portas das casas e dos bares. A Cidade parou pra ver a romaria 
passar. A romaria saiu do centro da Cidade em direção ao canteiro 
de obra, era tanta gente que, quando a romaria chegou à barragem 
ainda tinha gente na saída da Cidade. O povo vinha cantando 
cânticos religiosos e bradando frases de luta. Chegando lá, foi 
realizada uma missa no sentido de buscar a paz. (Pe. V. integrante 
do CPT, outubro de 2010). 

Em um segundo momento, a Comissão Rural e a Comissão do Movimento da 

Barragem de Anagé se reuniram para discutir e organizar as primeiras 

reivindicações que seriam feitas para o DNOCS. Em janeiro de 1988, a Comissão 

Rural assumiria a frente das negociações, depois de uma reunião que contou com a 

presença de mais de 250 pessoas. Nessa reunião, foi elaborado o primeiro 

documento reivindicatório, solicitando que: 

 

 O DNOCS faça o levantamento no prazo de 30 dias da área que 
vai ser inundada; 

 

 O DNOCS informe a tabela de preços para indenizações das 
terras e das benfeitorias; 

 

 Indenização imediata das lavouras que foram atingidas pelo 
represamento da água, que foi contida para escavação do 
alicerce, bem como indenização para as lavouras que não 
poderão ser plantadas no período da construção da obra. 
(Manifesto em Anexo). 

 

O documento com as primeiras reivindicações, entregue ao DNOCS, foi 

desprezado. O jornal A Tarde, do dia 02/06/88, denunciou essa situação na frase 

seguinte: “o órgão não tem cumprido com as reivindicações, mesmo as mínimas, até 

o momento o DNOCS não efetuou o pagamento das indenizações por perda das 

lavouras, e não apresentou as terras onde serão assentadas as 400 famílias”.  

Os esforços de estabelecer negociações entre os moradores e o Estado 

foram desprezados pelo DNOCS, quando este se manteve indiferente às 
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reivindicações básicas da população local. Diante da postura do DNOCS, os 

trabalhadores rurais, atingidos pela barragem, deram início a várias manifestações. 

Tais fatos foram retratados pelo fragmento da Cartilha da CPT que, no período das 

discussões, era usada como material facilitador: 
  

A comissão dos atingidos, mais os advogados se reúnem com o 
DNOCS, perguntando pelos indenizados. E o DNOCS responde com 
o tom endiabrado: “Vamos indenizar apenas as benfeitorias. 
Porque a maioria é posseiro e não é dono da terra”.  
E assim o assunto foi encerrado. Apesar disso ninguém desanima. 
Pois a luta não é fácil não. Em cada casa em cada celebração, as 
reuniões continuam com toda animação. Mas outros preferem ficar 
de fora, confiando no DNOCS. Acham que se reclamar perde tudo. 
Que coisa mais absurda, que engano meu irmão.(CARTILHA CPT, 
1998, p.5-7). 
 

A Comissão contava também com o apoio político do PT e da CUT que, 

juntamente com os advogados, organizaram uma série de manifestações no canteiro 

de obras, a fim de conseguir viabilizar as reivindicações. Por duas vezes, 

manifestantes, políticos e cerca de 300 pessoas ocuparam e pararam as obras da 

Barragem, a fim de que fossem asseguradas as reivindicações. (Figuras 20 e 21). 

 
 
Figura 20: Ocupação no canteiro de obras.  
Fonte: Jornal A Tarde, 30/10/1988. 
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Figura 21: Mulheres em atividades no canteiro de obras. 
Fonte: Jornal A Tarde, 23/03/1988. 

 

A Comissão Rural, articulada contra as injustiças e a exclusão, produzida pelo 

modo de produção vigente, ganha características de movimento social passa a 

pressionar o Estado, com a articulação da classe trabalhadora, que mantém uma 

luta contra a subordinação e contra os mecanismos de dominação do Estado.  

O movimento, após superar a insegurança inicial dos trabalhadores que não 

sabiam como começar a luta contra a construção de barragens, articulou-se para o 

enfrentamento dos grupos de mediação do poder local dominante e também do 

próprio Estado.  

Em março de 1988, a Comissão dos Atingidos, no ato da segunda ocupação, 

elaborou Manifestos, produzidos pelos Trabalhadores Rurais Atingidos pela 

Barragem de Anagé, contendo dezessete itens reivindicatórios, (Anexo 01). Após a 

pressão local e a repercussão negativa das práticas do DNOCS, na construção da 

Barragem de Anagé, evidenciadas pela mídia, esse órgão, juntamente com os 

engenheiros da Andrade Gutierrez, aceitou as reivindicações, dando início às 

rodadas de negociação.  

Assim, iniciaram-se os primeiros acordos entre o DNOCS e os atingidos, 

chegando até o Termo de Contrato (Anexo 02), que delimita as condições e as 

obrigações do DNOCS em razão da desterritorialização dos lavradores que foram 

atingidos pela construção da Barragem.  
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Aceitos os dispositivos do Termo de Contrato, os atingidos conseguiram 

assegurar alguns direitos: 

 O reassentamento dos lavradores que tiveram suas terras inundadas total ou 

parcialmente; 

 Construção de escolas, postos de saúde, abertura de estradas, instalação de 

energia elétrica; 

 Os lavradores que tiveram suas terras parcialmente inundadas ou 

comprometidas, na faixa de servidão administrativa da borda do açude, a 

área remanescentes do imóvel, poderão optar pelo reassentamento; 

 Foram assentados ou indenizados os proprietários, os posseiros, os 

ocupantes de terras devolutas, os parceiros comodatários e os lavradores 

vinculados a situações atípicas tradicionais, como os agregados; 

 Foram indenizados os lavradores, e as benfeitorias que sofreram inundação 

na faixa de servidão administrativa da borda da barragem;  

 Ficou garantida a construção de casas que foram inundadas pela barragem; 

 As lavouras atingidas por inundação, temporária ou permanente, motivadas 

pela construção da Barragem, assim como aquelas que foram deixadas de 

plantar por causa das obras, foram indenizadas; 

 Foi elaborado um plano de irrigação. 
 

Dessa maneira, feitas as negociações, o movimento de atingidos pela 

barragem representaria, no fim da construção, um marco para a classe trabalhadora 

que não se omitiu ao planejamento verticalizado do Estado, que propôs uma política 

de transformação agrária voltada para o capital, em detrimento dos reais interesses 

do homem do campo, que se apropria do seu maior bem, o Território, 

desterritorializando as coisas e o ser. 

 

4.3 A desterritorialização dos atingidos pela Barragem de Anagé 

 

A construção da Barragem em Anagé, feita para atender ao projeto político e 

econômico do território de Anagé e de Caraíbas, com vistas a perenizar o rio 

Gavião, implantar sistema de irrigação e implantar projetos de piscicultura atingiu 
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direta e indiretamente 1.200 pessoas que viviam no campo. Delas, apenas 97 

pessoas foram reassentada pelo DNOCS e 57 receberam as indenizações pela terra 

e pelas benfeitorias. Do total de 1200, muitas migraram de suas terras e foram em 

busca de outra localidade da própria região e até mesmo para fora do Estado. 

A construção desse empreendimento mudou a vida secular das famílias que 

tinham o território como fonte de vida e de sustento, e que o utilizavam para 

produzir, consumir, vender e comercializar o alimento produzido. Além do aspecto 

material e econômico, o território, para o atingido, era o que o identificava e dava 

identidade ao seu modo de vida. A chegada da Barragem alterou-lhe o modo de 

vida, quando o obrigou a sair de suas terras e também mudou-lhe a identidade, 

quando o forçou a adaptar-se a outra função ou trabalho, isso porque o território que 

o identificava como agricultor fora imerso pelo lago formado pela Barragem. (Figura 

22). 

 

Figura 22: Construção inicial do paredão de brita e argila da Barragem de Anagé -1987. 
Fonte: Jornal A Tarde, de 28/05/1988. 

 

 A situação do atingido é reforçada pela TECNOSAN (1988, p.4.45) quando 

esclarece “o uso, costumes e percepções sociais vigentes naquele espaço são 

afetados mediante a presença de uma barragem, com condições de romper uma 

situação original de relativo equilíbrio social e ambiental”.  
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O cotidiano das pessoas foi alterado desde o início da construção da Barragem, 

ao impedir-lhes o acesso a determinados territórios, as visitas a parentes e a 

amigos, a plantação nas áreas de várzeas, pois todos esses acessos estavam 

comprometidos com a formação inicial, antes mesmo da construção do final da obra 

que inundou trechos de estradas, vias de acessos e plantações, como afirma a 

moradora, na entrevista:   
 

Logo que construiu a barragem a água foi chegando eu morava do 
outro lado de lá da Prainha e meus pais moravam aqui, eu vinha aqui 
duas a três vezes por dia, era só atravessar o rio a água dava nos 
pés, como eles eram velhinhos e muitos fracos dependiam de mim, 
eu todo dia tinha que vir aqui cuidar deles, das criações e da casa, 
não podia deixar eles aqui sozinhos, de primeira eu ia e vinha toda 
hora, ai a água foi chegando começou dá nos meus pé, depois na 
cintura teve um dia que o vizinho teve que me atravessar, água já 
tava no pescoço! Era perigoso morrer afogado! Isso foi no iniciozinho 
ai não teve jeito tive que largar tudo lá vir morar aqui, pois não tinha 
mais como atravessar. Logo depois quando a barragem encheu 
minha casa ficou debaixo d‟água. (N. F.M., atingida e remanescente, 
agosto de 2010).   

A necessidade de reassentar a população atingida resultou na quebra de 

relações de vizinhança, gerando conflitos familiares, pois havia, no território, vários 

lotes organizados com a presença familiar (pais, filhos, genros, noras e netos), que 

dividiam o trabalho nas terras e no trato com animais. A estrutura original da 

organização social e espacial foi rompida com a formação do lago e o alagamento 

de algumas áreas. Isso provocou alteração nas relações sociais entre os vizinhos, 

causada pela dificuldade de estabelecimento de viagens e de acessos entre os 

atingidos que desterritorializaram para territórios distantes.  Assim, o nível de 

entrosamento original, existente entre os atingidos, dificilmente será reconstituído e, 

portanto, as relações de troca, comerciais e sociais se perderam, ou até mesmo 

desapareceram. 

A desterritorialização dos atingidos pela Barragem desagregou a estrutura 

familiar e também a organização social do território local. Essas mudanças foram 

provocadas pela busca e pela adaptação de novos territórios. 

 

Com a chegada da barragem uns ficou outros foram pra outro lugar. 
Os que pegaram o dinheiro da indenização compraram terras em 
outro lugar, outros compraram uma casa na cidade e outros um 
pedaço de terra. Teve muita gente que foi pra São Paulo. Dos 
vizinhos? Não tenho notícia não. (A.N., atingida e remanescente, 
agosto de 2010) (Grifos do autor). 
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Os vizinhos de antes era tudo gente boa como o de agora mesmo. 
Os que tá aqui por perto a gente vê os outros não. Eu tinha uns 
parentes, tio, primo, que mudou pra longe, uns foi lá pra Feirinha 
outros lá prus fundo de Caraíbas perto de Aracatu no limite e outros 
prusfundo de Anagé. Como eles foram pra longe ai a gente não vê, 
perde a importância ai é difícil. A notícia é assim... de ouvir falar. 
(G.A. atingida e remanescente, agosto de 2010). 
Uns compraram uma casa na cidade em Anagé e Caraíbas outros 
compraram terra por aqui mesmo, teve uns que tentaram montar um 
negócio com o dinheiro da indenização, na época acharam que era 
muito dinheiro mais acabou que não resultou em nada e acabou 
voltando pra cá e tá ai trabalhando prus zotros. Teve muita gente que 
foi pra Barra da Chaça trabalhar na colheita de café, outros foram 
para Mata, Poções, Planalto. (L.M. atingido e remanescente, agosto 
de 2010) (Grifos do autor). 

Teve muitos que foram pra Conquista compraram casa lá e 
trabalham lá, outros foram pra Barra da Chaça trabalha nos pé de 
café, outros foram para Cândido Sales. Mais a gente não tem notícia 
não, só sabe pra onde foram por que no início a gente ouvia falar, 
mais nunca mais tive notícias não. A gente sente falta mais vai indo 
acostuma. (N.F.M atingida e remanescente, agosto de 2010) (Grifos 
do autor). 

Uns tão por aqui mesmo na região trabalhando nas empresas que 
ocuparam as terras que eram deles e que antes pertenciam aos 
próprios funcionários. (D.R., atingido e representante do MPA, agosto 
de 2010).  

A Barragem de Anagé, após sua construção e inauguração, trouxe vários 

impactos para a população local. Entre 1987 e 1988 as transformações no território 

ocorreram de forma rápida e constante. Isso despertava nos moradores sentimentos 

de ansiedade quanto à necessidade de receber seus direitos pelas terras e pelas 

benfeitorias, insegurança na nova reorganização do modo de vida, seja no campo ou 

na cidade, de insatisfação por terem que deixar a terra que foi de sua família e, 

principalmente, o sentimento de pertencimento frente ao pesar de deixar a terra 

onde moravam, que representava o lugar de vivência familiar, de trabalho, de 

organização social, de identidade, de relações afetivas e históricas. 

A transformação do território foi relevante para os moradores que residiam na 

área e representou, para os agricultores, a perda do território material (terra) e 

imaterial (lugar de identificação familiar, social e cultural). Essa perda se concretiza 

quando tudo o que existia é tomado pela água: 

Quando a barragem encheu aquilo foi um impacto muito grande. 

Sabe parecia um sonho era como se fosse dormir e quando 

acordava estava lá, aquele mar bem no meio de tudo. Parecia um 
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sonho! No primeiro momento eu fiquei meio tonto a mudança foi 

rápida demais, os técnicos do DNOCS fizeram uma previsão de 

quatro anos para a barragem encher totalmente, só que na primeira 

chuva ela encheu com 45 dias, ela estava totalmente cheia e 

sangrando. Aquilo foi uma confusão muito grande na cabeça da 

gente, antes a gente sai assim no quintal e via uma casa, outra, uma 

roça aqui outra ali, era acostumado a ver as plantações, os animais 

no terreiro, via a baixa do rio mais não via água não e de repente 

tudo desaparece de baixo da água, o que se via era só água. 

Quando eu olhava assim eram um mar de água. Foi difícil! (D.R, 

atingido e representante do MPA, setembro de 2010). 
 

A incerteza de como seria a vida no território frente ao aparecimento do 

“novo”, a perda do território que foi imerso pelo lago da Barragem, a desagregação 

familiar, a perda do território que o identificava como agricultor, a expulsão do 

homem do campo com a chegada da Barragem, além dos impactos das secas que 

assolaram o território até a sua construção, representavam obstáculos a serem 

superados.  

A ilusão de melhorar as condições de vida, nas cidades, a falta de 

infraestrutura (escola, posto médico, estradas) no campo, a forte pressão da classe 

média e alta de Vitória da Conquista, representada por comerciantes e por 

fazendeiros de café que tinham e têm interesse no entorno da Barragem, a 

expectativa de ganhar dinheiro desenvolvendo outras atividades nas regiões 

circunvizinhas, devido à falta de apoio e de incentivo do governo em oferecer ajuda 

para os reassentados que tiveram suas terras inundadas. Todos esses fatores foram 

decisivos para impulsionarem a desterritorialização dos atingidos pela Barragem de 

Anagé.  

Os atingidos saíram das proximidades da Barragem e foram morar nas 

cidades mais próximas. O recomeço, na cidade de Anagé e na atual cidade de 

Caraíbas, foi visto como alternativa da reterritorialização, pois a vida nessas cidades 

fora idealizado pelos atingidos como uma alternativa mais fácil, uma vez que 

contavam com o apoio de parentes e de amigos que moravam ali: 

Muita gente por influência das pessoas da cidade saiu do campo e foi 
morar nas cidades, o que a gente via era povo saindo do campo e 
indo pra cidade. Os amigos e os parentes das cidades de Anagé e 
Caraíbas fizeram uma pressão, falava que a vida era mais fácil. (Pe. 
V., integrante da CPT, 2010) 

A população via os grandes centros, a exemplo da cidade de São Paulo e da 

cidade de Vitória da Conquista, como centros de atração, por serem melhor 
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equipados com condições de habitação, de emprego e de sobrevivência mais 

amplos. A migração para essa área se justificava por esses fatores. A 

reterritorialização nessas cidades representava uma tentativa de buscar empregos e 

melhores condições de vida. No entanto, o migrante, por ter sido excluído do 

processo educacional e por não ter acesso à escola, passa a representar uma mão 

de obra desqualificada, obrigada a trabalhar na informalidade, sem qualquer 

proteção trabalhista e previdenciária. A profissão e o “ser” lavrador é 

desterritorializado, nesse processo. 

Os fatores mencionados forçaram os atingidos a buscarem, no Sudoeste 

baiano e no Estado de São Paulo, um novo território para se reterritorializarem. A 

rota da migração da população da área da Barragem de Anagé (Figura 23) foi 

elaborada através dos depoimentos dos reassentados que viram seus parentes, 

amigos e vizinhos serem desterritorializados de seu território de origem. 

Figura 23: Rota da migração dos atingidos pela Barragem de Anagé 
Elaboração: ROCHA, Altemar. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
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No mesmo contexto, os atingidos buscaram as pequenas cidades de Barra do 

Choça, de Planalto, de Poções, de Cândido Sales e da zona rural desses 

municípios, porque a atividade agropecuária é mais desenvolvida, em comparação 

aos respectivos municípios de origem. A cultura do café e a criação de gado 

representaram e representam, para o território circunvizinho, atividades 

polarizadoras, que atraem trabalhadores sobretudo para a colheita de café. 

Os empregos nos novos territórios garantem, na maioria dos casos, apenas a 

sobrevivência da família, uma vez que as condições de trabalho encontradas eram 

precárias, a remuneração mensal para compra de alimento representava a única 

melhoria. Os entrevistados não possuem residências próprias e ocupam as casas 

dos donos das propriedades, desempenhando a atividade de caseiros. (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Nova morada em Barra do Choça. 
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
 

Os depoimentos comprovam a realidade vivida pelos atingidos da Barragem 

de Anagé: 

 

 

 

Figura 24: Nova morada em Barra do Choça. 
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
 

 
Os depoimentos comprovam a realidade vivida pelos atingidos da Barragem 

de Anagé:  
Ai, vim pra Barra do Choça com a mulher e meus dois filhos pra 
arrumar trabalho. A chegada aqui foi terrível! Pois no princípio não 
encontrava emprego. Hoje sou caseiro, fico aqui cuidando dos bois 
e dou o de comer prus bicho. Hoje tá bem melhor, pois não preciso 
pagar aluguel de casa, água, e luz, recebo meu salário todo mês. (R. 
L, atingido e morador da Barra do Choça, novembro de 2010)(Grifos 
do autor). 
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Minha carteira é assinada como trabalhador rural na plantação e 
na fazenda de café. Em Anagé eu trabalhava na roça, só que não era 
com carteira assinada, era serviço de fazer cerca roça manga, dirigia 
máquina. A maior dificuldade que enfrentei quando vim morar 
aqui foi morar num barraco de lona de no máximo 4 m2, onde 
morava três pessoas que dividia o teto, pessoas que você não 
conhece.(R. A. C atingido e morador da Planalto, novembro de 
2010)(Grifos do autor). 

O que motivou a sair de Anagé foi a crise que os pequenos 
agricultores tiveram com a construção da barragem, pois não tem 
acesso a água, além do programa que obriga aos proprietários de 
terra cercarem suas terras, dificultando a criação de animais, que 
antes eram feitas soltos, a serem feitos preso em espaços pequenos 
são insuficientes para o animal. 
Morar na roça e não poder criar os animais faz com que as pessoas 
deixem suas terras para irem em busca da sobrevivência. Isso foi o 
que me motivou a vim trabalhar aqui. Eu trabalho como carpinteiro. 
(atingido e morador da Barra do Choça novembro de 2010).(Grifos 
do autor). 
 

Frente ao exposto, esperança de retorno está presente em suas falas. 

Se eu tivesse condições financeiras eu voltaria para a beira da 
barragem e principalmente para trabalhar na terra. (atingido e 
morador da Barra do Choça, novembro de 2010).(Grifos do autor). 

Minha prioridade é voltar pra lá porque lá tem o que é da gente, 
aqui nós vivemos por causa do trabalho, sem contar que temos os 
nossos familiares e amigos e aqui somos só nós mesmo.(atingido e 
morador da Barra do Choça, novembro de 2010).(Grifos do autor). 

A expectativa de encontrar melhores condições de vida em territórios 

distantes era o desejo daqueles que foram desterritorializados, como mostram os 

depoimentos anteriores. A seca e os impactos da construção da Barragem de Anagé 

provocaram a saída do homem do campo de seu território de origem para ir à busca 

de um novo recomeço. A reterritorialização ocorreu em territórios distantes, nem 

tanto promissores, como eles esperavam. 

  

4.4 A reterritorialização da Barragem de Anagé 

 Com a construção da Barragem, nas margens do Rio Gavião, a população 

ganhou novas territorialidades, frente ao processo de reterritorialização e ao uso 

desse território. Somado a isso, o perímetro da Barragem assume novas estruturas, 

funções, formas e admite processo de velhas e de novas territorialidades. Dessa 
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forma, a reconstrução ou a reterritorialização do “novo” território da Barragem foi 

projetada com os mesmos padrões do “velho” território. 

 A reterritorialização inicia-se após a formação da Barragem, quando 

agricultores e ribeirinhos atingidos foram reassentados pelo DNOCS, em áreas 

remanescentes, onde foram entregues casas de alvenaria para os moradores que 

perderam suas moradias e parte de suas propriedades. 

 As casas, fixadas na área remanescente, estão dispersas pelo território, 

como mostra a Figura 25. Sua distribuição representa uma conquista do movimento 

de resistência, que rompeu com o padrão de agrovilas estabelecido pelo DNOCS. 

Para os reassentados, a distribuição aleatória das casas representou um 

recomeço semelhante ao que se dera antes, pois a convivência do homem com o 

meio ambiente foi preservada e isso determinou a manutenção de relações sociais 

preexistentes. 

 

 
 

Figura 25: Padrão das casas entregues em 1988, pelo DNOCS. 
Fonte: Jornal A Tarde, 02/02/1989. 

 

A reestruturação ou a realocação dos atingidos em outras porções de suas 

próprias terras, ou até mesmo em propriedades de parentes, significou a 

permanência e a manutenção de práticas e de costumes tradicionais. No entanto, a 

presença constante da água no território redefiniu a dinâmica social, econômica e 

espacial do local, estabelecendo novas formas de ocupação e de uso da terra.  
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Após a reterritorialização dos atingidos pela Barragem, iniciou-se no território 

outro processo, o da reterritorialização do território. O começo desse novo processo 

ocorreu quando as terras da Barragem sofreram uma forte valorização imobiliária. 

Assim, os agricultores que, secularmente, possuíam a posse da terra e até mesmo 

aqueles que foram reassentados na área remanescente, foram estimulados a 

vender, ora a propriedade, ora as melhores porções de terras cujas áreas davam 

acesso à água. 

Além da valorização imobiliária, a forte pressão da população local, daqueles 

que tinham interesse em comprar as terras à margem da Barragem, a dificuldade 

dos pequenos agricultores em recomeçar do zero, a incerteza do novo recomeço, a 

falta de recursos para plantar e até mesmo de implantar o sistema de irrigação em 

um território tão seco, como apresenta a Figura 26, foram fatores que impulsionaram 

a venda das terras reterritorializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 26: A seca nas margens da  Barragem de Anagé. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

Essa valorização foi ocasionada pela crescente demanda de investidores que 

vislumbravam usar a terra para variados fins. Esse fato fez com que os proprietários 

dos imóveis fossem atraídos pelas ofertas e vendessem suas terras.  

A reterritorialização da barragem foi incentivada pela relação de compra e 

venda de terra, no fim da década de 1980 e meados da década 1990, quando a terra 
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passa a ter outro valor para a população residente, o de mercadoria e não mais de 

moradia e de sobrevivência. Essa relação social redefiniu o uso da terra às margens 

da Barragem, bem como provocou a reterritorialização do seu entorno. Assim 

explicam membros da Comissão de Barragem: 
 

A nossa maior luta era contra a pressão que os grandes faziam sobre 
os pequenos para eles venderem suas terras. No começo tudo era 
novo e difícil! O povo só tinha água e não tinha mais nada. Vendo 
isso, os grandes criaram a ambição e começaram a oferecer dinheiro 
pelas terras. Um lote de terra era comprado no valor de hoje por 50 
mil reais. Isso, para os camponeses, era uma fortuna, pois os 
moradores da terra não eram acostumados com dinheiro. Quando 
viam aquele tanto de dinheiro eles vendiam tudo o que tinham. Uns 
pegavam o dinheiro que recebiam e gastavam, no final ficavam sem 
terra e sem dinheiro. E foi assim que os empresários e os 
comerciantes da região foram adquirindo suas terras na beira da 
barragem. (Pe. V. integrante do CPT, outubro de 2010). 

Influenciado pela população da cidade e pela informação que com a 
água as terras supervalorizaram podendo valer muito dinheiro, 
alguns proprietários venderam suas terras. Esses que venderam não 
souberam investir e acabaram sem terra e sem dinheiro.  

Os que ficaram na região não enriqueceram, mas estão trabalhando 
em suas terras para tirar o sustento e para venda. (D.R., atingido e 
representante do MPA, setembro de 2010). 

As terras reterritorializadas pelos atingidos foram vendidas para investidores 

que apareceram na região, logo após a construção da Barragem. Com a venda das 

propriedades, as margens da Barragem foram outra vez reterritorializadas e os 

antigos proprietários passaram a ocupar a porção interna do território localizado 

atrás das novas propriedades. 

Para explicar essa situação, em nove localidades que margeiam a Barragem 

de Anagé foram aplicados questionários e feitas entrevistas com agricultores e com 

moradores do local os quais reterritorializaram o perímetro da barragem. 

Esses novos proprietários que chegaram à região reterritorializaram as terras 

às margens da Barragem e os proprietários que estavam no território, antes da 

Barragem de Anagé, foram reterritorializados para partes mais distantes da lâmina 

d‟água.  

O perímetro de até 500 metros da Barragem foi ocupado por novos 

moradores; no perímetro entre 500 e 700 metros há a presença de antigos e de 

novos moradores, no entanto, as maiores partes das terras pertencem aos 

moradores recentes. 
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O que se pode perceber é que a porção mais distante da Barragem, que fica 

a 1000 metros, está ocupada por moradores antigos. Assim, as moradias que estão 

mais próximas da água são de moradores recentes e os moradores antigos ficaram 

mais distantes da água. (Figura 27). 

 

 

Figura 27: Ocupação da terra no entorno da Barragem 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 

 A atual reterritorialização do perímetro ocasionou, para os antigos moradores, 

sérios problemas de acessibilidade devido ao cercamento da Barragem pelas 

propriedades particulares. As famílias que ficam atrás dessas propriedades não 

conseguem ter acesso à água que fica em frente das novas propriedades, assim, os 

moradores, têm que margear essas propriedades, ou, então, têm de recorrer aos 
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antigos vizinhos, que têm acesso à água, pedindo-lhes permissão para transitar, na 

terra deles.  

Outro dado que indica a reterritorialização e a ocupação do espaço é o tempo 

de residência. Por essa informação, é possível verificar o aparecimento de novos 

proprietários no território e também constatar a presença de antigos moradores.  Na 

Figura 28, verifica-se que 47% das residências são recentes e apareceram no 

território nos últimos 20 anos, período que corresponde à formação da Barragem. 

Essa porcentagem evidencia uma nova ocupação do território, após a construção da 

obra. Observa-se também que 53% dos residentes estão no local desde antes da 

construção da Barragem, e que 25% desses residentes são representados por uma 

população mais idosa, que está na terra em torno de 60 e 80 anos.  

 

Figura 28: Tempo  de residência no local. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 

Ao traçar um comparativo entre o número de residências antigas e as 

recentes, ficou evidente que a reterritorialização do perímetro da barragem foi 

intensa e a presença mais expressiva dos novos moradores demonstra que houve a 

reterritorialização dos atingidos pela Barragem para outra porção do território, bem 

como para outras localidades. 
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Os novos proprietários de terras que reterritorializaram o perímetro da 

Barragem vieram do Sul, do Sudoeste, do Recôncavo baiano e também do Sul e do 

Sudeste do país. Entre os proprietários, 86% são das cidades circunvizinhas e, 

desses, 54% são pessoas dos próprios municípios.  

A formação da Barragem, em 1988, garantiu a presença da água no território 

que sofria com a seca. Esse fato estimulou a população local de classe média e 

média alta e, especificamente, os empresários da cidade de Vitória da Conquista a 

investirem na agricultura mecanizada, com o intuito de obter produtividade e lucro. 

Além do investidor local, o perímetro da Barragem contou com a ocupação de 

proprietários que vieram de cidades mais distantes do País, como de Porto Seguro-

BA, de Colatina-ES e de Guapirama-PR. Esses proprietários são donos de 14% do 

território, conforme a Figura 29. 

 

 

Figura 29: Origem dos moradores que reterritorializaram a Barragem. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
 

Esses novos moradores contribuíram com a formação de estrutura familiar 

relativamente pequena. Os núcleos familiares compostos de mais de 10 pessoas 

são inexistentes no local. A Tabela 06 mostra que 72% do núcleo familiar é 

composto por famílias pequenas de quatro até seis pessoas e que somente 17% das 

famílias aproximam-se de dez membros familiares.  
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A população residente é composta, na sua maioria, por pessoas idosas, 

crianças, adolescentes e jovens de até 20 anos. A maioria dos filhos e dos netos dos 

proprietários de terras está trabalhando nos grandes centros urbanos do país e, 

principalmente, nas lavouras de cana-de-açúcar e de café, no interior de São Paulo. 

A migração de jovens e de chefes de família para o Sudeste do país ainda é muito 

frequente na região. A esse fato justifica-se a presença de famílias com pequeno 

número de pessoas. 

O núcleo familiar formado de quatro até seis pessoas é justificado também 

pela presença das famílias que migraram para o território da Barragem. Esses 

núcleos seguem padrões de famílias urbanas de classe média e geralmente são 

formadas pelos pais e por dois ou três filhos. 

 

Tabela 06 – Estrutura familiar do perímetro da Barragem de Anagé -2010 
(% em relação ao total) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 

Assim, a estrutura familiar existente antes da Barragem ganhou novos 

padrões estruturais e os núcleos familiares que faziam uso comum da terra não 

existem mais. Com a reterritorialização, as casas construídas pelo DNOCS tinham 

cinco cômodos e isso facilitou a mudança do núcleo familiar. As famílias nucleadas, 

formadas por mais de três famílias, que antes viviam na mesma casa, 

desmembraram-se pelo território e cada qual tornou-se dona e administra sua 

própria casa e sua porção de terra.  

Estrutura familiar 

Pessoas/Quantidade Famílias 

1 - 3 pessoas 12% 

4 - 6 pessoas 71% 

7 - 9 pessoas 17% 

10 - 12 pessoas 0 

Total: 100% 
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Dessa maneira, é comum encontrar parentes que antes viviam em uma única 

casa, e que, hoje, após a reterritorialização, possuem suas próprias casas, 

mantendo somente a relação de vizinhança. (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30:  Novo modo de vida em casa reassentada.            
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010.
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

Nesse caso, a desterritorialização provocou uma reterritorialização não só 

material, mas, também, imaterial, pois novos padrões familiares e culturais foram 

impostos aos moradores atingidos que, além de se adaptarem à nova moradia, 

também tiveram de se adaptar ao novo ritmo de vida.  

Com a reterritorialização, as famílias, que antes viviam em um único núcleo 

familiar, foram desmembradas, dando origem a vários núcleos familiares, que estão 

dispersos às margens da Barragem. As casas que outrora abrigavam as famílias 

nucleadas, compostas por membros de várias gerações (avós, pais, filhos, netos e 

cônjuges) adotaram novos padrões familiares.  

As grandes casas feitas de adobão foram substituídas por pequenas casas de 

alvenaria. As casas com até cinco cômodos são aquelas cujos donos preservaram a 

estrutura antiga das moradias do DNOCS, essas representam 13% das residências 

do local. (Figura 31).  
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Conforme questionário de campo, 100% das casas existentes são próprias e 

de alvenaria. Após a construção da Barragem, os reassentados buscaram a 

legalização das propriedades, visto que os recibos guardados de compra e venda de 

terra, autenticados em Cartório, não possuíam valor legal.  

 

Figura 31: Número de cômodos por residência. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

Cerca de 100% das casas têm pisos de cerâmica, possuem água e energia 

elétrica instalada; dessas, 49% são residências médias que contém oito e nove 

cômodos. (Figura 32). 

 

Figura 32: Estrutura interna das casas reassentadas.  
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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A presença da eletricidade, na região, facilitou a vida dos moradores que hoje 

contam com eletrodomésticos, como: chuveiro, geladeira, fogão, liquidificador, rádio, 

TV, DVD, som, antenas parabólicas, além de móveis em geral. A aquisição desses 

bens é um indicativo de que o poder de compra da população aumentou e de que a 

qualidade de vida tem melhorado, em relação ao período que antecedeu à 

construção da Barragem. Assim afirma uma moradora local: 

A vida hoje é bem diferente do que era antes. Antes só tinha mato. A 
casa era uma pobreza era feita de taipa. Hoje não. Recebi essa casa 
do DNOCS e fiz os beneficiamentos, coloquei o piso, construi mais 
um quarto e fiz o banheiro. A vida hoje é bem melhor do que antes! 
Hoje, nós temos televisão, rádio tudo que o povo da cidade tem. 
(M.N, atingida e reassentada, novembro de 2010) 

A melhoria da condição de vida no território da Barragem também foi 

reforçada pela reterritorialização da área, que contou com o aparecimento de novas 

estruturas no campo, feitas pelo DNOCS, atendendo às exigências dos atingidos e 

também pela ação de outras políticas públicas, a exemplo do Pró-Gavião e do Luz 

para Todos, que contribuíram com a construção de equipamentos públicos. Assim, a 

reterritorialização contou com a construção de escolas, de igrejas, de postos de 

saúde, e com a abertura de estradas e a instalação de energia elétrica. (Figuras 33 e 

34). 

 

 

 

 

Figura 33: Estradas feita pelo DNOCS. 
Fonte: Pesquisa de Campo, nov. de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

Figura 34: Posto de Saúde no perímetro da 
Barragem. 
Fonte: Pesquisa de Campo, nov. de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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           A presença de tais estruturas, segundo depoimento dos moradores que foram 

reassentados, repercutiu na qualidade de vida local e influenciou a relação do 

homem do campo com o seu meio. A abertura de estradas pelo território facilitou o 

acesso e o transporte da margem da Barragem para o interior do Município, bem 

como o transporte para as cidades vizinhas. Além disso, as estradas contribuíram 

com o aumento do fluxo de circulação de pessoas e de mercadorias, pelo interior do 

território, movimento antes muito difícil em função da inexistência de vias.  

Outro aspecto ligado a esse fato foi a presença de profissionais liberais, como 

médicos, enfermeiros, professores e até mesmo padres, no perímetro da Barragem, 

os quais prestam serviço e assistência à população residente. Assim, a população 

rural passou a ter acesso a serviços que só existiam na cidade. 

A presença de infraestrutura básica contribuiu para algumas mudanças do 

modo de vida da população local, bem como facilitou a adesão de novas práticas e 

territorialidades semelhantes ao do meio urbano. As relações comerciais, que antes 

eram feitas exclusivamente nas feiras livres das cidades, passam a ser realizadas no 

local, com a consolidação de pontos comerciais que desempenham funções de 

bares, armazéns e de pontos de encontro e de lazer. O território torna-se ainda mais 

dinâmico, com a presença de igrejas e de unidades escolares, que são estruturas 

importantes que complementam a vida social dos moradores. (Figuras 35 e 36). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 35: Igreja no perímetro da Barragem.  
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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Figura 36: Escola na zona rural.  
Fonte: Pesquisa de Campo, janeiro de 2011. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

Outro fator que promoveu o desenvolvimento local foi a utilização do território 

para fins turísticos e como espaço de lazer. Isso ocorreu logo após a formação do 

lago da Barragem. Dessa forma, as margens da Barragem, localizadas ao lado do 

sangradouro, foram vistas pela comunidade não mais como área de plantação 

agrícola e, sim, como território que poderia ser usado para fins comerciais e 

turísticos. 

 Atendendo a esse objetivo, as margens da Barragem foram reterritorializadas 

e novas estruturas como bares, restaurantes e hotéis foram instalados, substituindo 

algumas áreas de plantações tradicionais. Assim, o perímetro da Barragem ganhou 

nova função, justificada pelo uso do território para exploração turística. 

O uso do território para o turismo acelerou o processo de reterritorialização 

sobre ele e esse processo foi justificado pela introdução de novas territorialidades, 

como o trabalho assalariado no campo, destinado à manutenção de serviços 

turísticos e comerciais e também pelo aparecimento de novas estruturas, como 

estabelecimentos comerciais, a exemplo da Prainha de Anagé e da Pousada 

Gavião. (Figuras 37 e 38). 
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Figura 37: Prainha de Anagé. 
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010.        
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

 

Figura 38: Pousada Gavião na margem da Barragem, em Caraíbas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010.        
Foto: ROCHA, Gabriela. 
 



148 
 

           A introdução do turismo tem repercutido não só no perímetro da Barragem, 

mas também na economia local, visto que o território passou a ter maior dinamismo, 

com a presença de turistas. Assim, o turismo estimulou a atividade do comércio e de 

serviços, além de gerar novos empregos no campo, como explica uma moradora da 

Prainha: 

A construção da Prainha para gente foi muito boa. Meus filhos agora 
têm emprego o ano todo, só é fraco aqui no inverno que quase não 
tem movimento. Tem umas barracas que são de pessoas das 
cidades, mais meus filhos trabalham nas deles mesmo. Eu gostei 
muito que construiu a barragem porque antes ou você trabalhava na 
roça ou ficava sem fazer nada. (A.N., remanescente, agosto de 
2010). 

Outra forma de transformação que ocorreu sobre o perímetro da Barragem foi 

a utilização dela para atividades de lazer e de veraneio. A finalidade e o uso desses 

territórios foram estabelecidos pelos proprietários de terras de Anagé, de Caraíbas e 

de Vitória da Conquista que, devido à ausência de espaço de lazer, na região, 

acabaram comprando pequenas propriedades às margens da Barragem, para 

construírem, no local, suas casas de veraneio. Esses proprietários reutilizam o 

terreno, introduzindo pequenas lavouras, devido à localização privilegiada da 

encosta e à presença constante da água, que facilita a irrigação. (Figuras 39 e 40). 

  

Figura 39: Casas de veraneio. 
Fonte: Pesquisa de Campo,agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

Figura 40: Plantação de Coco. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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As propriedades que estão em volta da Barragem são recentes e a maioria 

delas é pequena; 32% das terras são propriedades pequenas, com cerca de 1- 10 

hectares, do total de propriedades que envolvem a Barragem; 68% são formadas 

por médias e grandes propriedades, compreendidas entre 31- 40 hectares e 51-60 

hectares de terra, como ilustra a Figura 41. Esses dados demonstram que a 

reterritorialização da Barragem alterou a estrutura fundiária existente no período que 

antecedeu à construção da Barragem, com a redução do minifúndio. 

 

Figura 41: Dimensão das propriedades do entorno da Barragem. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 

As pequenas propriedades são frequentes no território, porque a maioria dos 

investidores que compraram terras, após a construção da Barragem, tinha a 

intenção de adquirir o imóvel para a construção de casas de veraneio e, para essa 

finalidade, não eram necessárias grandes porções de terras.  

Na tentativa de dinamizar e de aproveitar o uso da terra, nessas 

propriedades, foram introduzidas culturas ligadas à fruticultura, em propriedades de 

1 até 10 hectares. Dessa forma, o empreendedor passaria a extrair outro provento 

da terra, transformando suas propriedades em sítios.  
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Além do uso do território como lugar de veraneio, foi constatado, nas visitas 

de campo, quinze sitiantes utilizam as margens da Barragem para desenvolver a 

piscicultura.  A prática autônoma da piscicultura foi introduzida por eles no território 

e, para isso, recorreram a experiências de outras localidades que já estavam ligadas 

a essa atividade também contaram com as informações da Agência de Apoio ao 

Empreendedor e Pequeno Empresário (SEBRAE), que prestava apoio a outros 

criatórios de tilápia, em viveiro.  

 A estrutura dos criatórios, existentes no local, ainda rudimentar. Os viveiros 

foram feitos, artesanalmente, em estrutura de alumínio, com a dimensão de 3m x 2m 

de largura e 3m de profundidade ou comprimento. Os reservatórios são revestidos 

por uma tela plástica. No centro do criatório há um tanque basculante, utilizado para 

pescar e para alimentar os peixes que ficam confinados nesses tanques redes. 

(Figuras 42 e 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa mesma estrutura, um produtor local tem doze tanques-rede e chega a 

produzir até 5.000 quilos de peixes, durante um ano. O produto in natura é vendido 

para os frigoríficos de Vitória da Conquista e para as Prefeituras circunvizinhas, para 

ser utilizado na merenda escolar. 

 

 

 

Nessa mesma estrutura, um produtor local tem doze tanques-rede e chega a 

produzir até 5.000 quilos de peixes, durante um ano. O produto in natura é vendido 

para os frigoríficos de Vitória da Conquista e para as Prefeituras circunvizinhas, para 

ser utilizado na merenda escolar. 

  

 

 

Figura 42:Estrutura do tanque rede. 
Fonte:Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

Figura 43: Piscicultura na Barragem de  Anagé 
Fonte:Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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A criação de peixe em viveiro faz concorrência direta com os pescadores 

locais, que pescam de modo tradicional. Frente a essa situação, os pescadores dos 

municípios de Anagé e de Caraíbas, frente a essa situação, organizaram-se em 

cooperativas, com o objetivo de buscarem valorização de sua prática e também para 

ampliar as relações comerciais. 

Dessa forma, o que se pode perceber é que as relações de trabalho no 

campo se diversificaram com a reterritorialização da Barragem de Anagé, mas pode 

ser observado, também, que outras propriedades no perímetro da Barragem  

inseriram-se na produção agrícola. O baixo preço e a oferta das terras, a presença 

de água e a mão de obra local foram fatores que atraíram os investidores para 

desenvolver a agricultura mecanizada, mesmo em pequenas porções de terras. Da 

população residente, 32% não estão ligados à agricultura, esse percentual indica 

que, na maioria das vezes, muitos dos novos proprietários não são agricultores e 

nem tampouco produtores. No entanto, a grande maioria, representada por 68% dos 

proprietários, está ligada à atividade agrícola, seja agricultura tradicional ou 

mecanizada, que utilizadas vantagens competitivas locacionais para se inserirem no 

mercado de produção. (Figura 44). 

 

 

Figura 44: Plantação de manga na margem da Barragem.  
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010.        
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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 A Figura 45 retrata como se definiu o uso da terra, em 2010, após a 

reterritorialização da Barragem de Anagé: 

 

Figura 45: Barragem de Anagé - BA - Uso da Terra – 2010. 
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          Com a reterritorialização da Barragem de Anagé, a agricultura tradicional 

deixou de ser a única forma de cultivo e de manuseio da terra. Esse cenário hoje é 

compartilhado com 85 unidades rurais de agricultura irrigada e altamente 

mecanizada. Mesmo com a desterritorialização, a venda da terra, a reterritorialização 

para as áreas mais distantes da lâmina d‟água e com a introdução da agricultura 

mecanizada, os atingidos que foram reassentados, e até mesmo aqueles que 

tiveram suas terras atingidas pela formação da Barragem, continuaram no perímetro 

da Barragem, dando sequência à agricultura familiar em trinta e quatro unidades 

agrícolas.  

Tal situação indica que houve o desenvolvimento das forças produtivas, o que 

configurou um novo perfil para a agricultura e para o meio rural, definido pela 

modernização da agricultura e integração da irrigação. No entanto, é evidente que a 

imposição desse novo perfil não significou a implantação de uma única forma de 

produção no perímetro da Barragem. As trinta e quatro unidades de agricultura 

tradicional mantêm-se, até o momento, com as práticas ancestrais da agricultura 

familiar, destinada à cultura de sequeiro. Dessa forma, vale ressaltar que as práticas 

tradicionais da agricultura familiar redefiniram-se com o fim do Pasto de Fundo e 

com o cercamento das propriedades com cerca de quatro arames. Mesmo assim, é 

comum, em toda a região, a permanência da prática de consorciamento entre os 

agricultores que plantam simultaneamente feijão, milho e mandioca, e também 

cultivam palma e hortaliças, de modo tradicional. (Figuras 46 e 47). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46: Consorciamento de culturas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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Figura 47: Cultivo de hortaliças. 
Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

 

 A prática de consórcio no perímetro da Barragem é expressiva, 71,44 %das 

pequenas propriedades buscam esse sistema para plantar de forma simultânea, a 

fim de aproveitar o solo, reduzir os riscos de perdas, obter aproveitamento da sua 

propriedade e maior retorno econômico, além de constituir alternativa viável para 

aumentar a oferta de alimentos. Frente a esse quadro, apenas 21,42% dos 

proprietários produzem sistemas isolados, como a mandioca e o milho. (Tabela 07). 

Tabela 07 – Número de unidade produtiva por culturas (% em relação ao total) 

 

Produto % 

Feijão e Milho  14,28 

Feijão 14,28 

Mandioca 7,14 

Feijão, Milho e Mandioca 21,42 

Feijão, Milho, Mandioca e 

Outros 35,74 

Acerola e Manga 7,14 

Total 100 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
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Outro fato expresso na tabela é que 7,14% das unidades agrícolas estão 

ligadas à agricultura de sequeiro e também à agricultura irrigada, representada pela 

fruticultura. Dessa forma, os antigos moradores do Rio Gavião incorporaram a 

modernização e a mecanização da agricultura, sem abandonarem as antigas formas 

de produzir, isso é visto quando a agricultura irrigada de lavoura temporária, a 

exemplo da manga e da acerola, dividem espaço com a agricultura tradicional.  

Esse fato está representado na Figura 45, na localidade da Barra de 

Conceição, onde aparecem pontos da lavoura temporária com irrigação. Essa fração 

do território pertence a um único grupo familiar que introduziu a lavoura irrigada em 

área de agricultura tradicional. 

A introdução da agricultura irrigada, pelos pequenos produtores, indica que, 

com a reterritorialização da Barragem, foram incorporadas ao território novas 

técnicas e práticas produtivas ligadas à agricultura mecanizada e que, ao mesmo 

tempo, esses mesmo produtores reterritorializados mantiveram-se no território, com 

antigas formas de produção e de organização socioespacial.  

A desterritorialização e a reterritorialização não alteraram totalmente o modo 

de vida da população local. O território da Barragem hoje abriga novas e velhas 

formas de produção socioespacial. Em alguns casos, a prática tradicional de 

produção manteve-se intacta, ao longo da Barragem. A Figura 45 mostra que essa 

prática encontra-se na porção interna do perímetro da Barragem, em consequência 

da reterritorialização de alguns trechos das margens, que foram redefinidas com a 

introdução de lavouras temporárias e permanentes, com irrigação.  

As novas formas de produzir foram incorporadas pelos agricultores, mas o 

modo de vida tradicional de viver e de produzir ainda são conservados, no perímetro 

da Barragem de Anagé. Essa relação é explicada pela moradora reassentada da 

Barra de Conceição. 

Minhas terras foram atingidas pela água, mais a minha família ficou 
aqui. Nós lutamos para continuar na terra e continuar trabalhando 
nela. Hoje eu moro aqui com meus três filhos e minhas noras. Eu 
trabalho na terra plantando, milho, mandioca e além de trabalhar na 
terra vendo pamonha, mais não é como era antes não, por causa da 
idade a gente deixa os novos trabalharem. Hoje são meus filhos que 
trabalham mais! Cada um deles tem seus pedacinhos de terra um do 
lado do outro. Eram as minhas terras eu dividi e cada um tá aí 
trabalhando pra si e não é empregado de ninguém. Além de plantar o 
de comer eles também tão plantando acerola e manga, eles vendem 
na feira e até para as cooperativas de polpa de fruta de Conquista. 
(L.M.,atingida e remanescente, agosto de 2010).  
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Outro fator que pode ser usado para avaliar a existência da agricultura 

tradicional e a mecanizada é a utilização de insumos agrícolas e de técnicas 

modernas de manejo da terra. (Tabela 08).  

 

 

Tabela 08 – Número de unidades produtivas que utilizam insumos agrícolas 

e técnicas modernas de manejo da terra  (% em relação ao total) 

 

 

Não Sim 

Irrigação 36% 64% 

Fertilizante 28,57% 71,43% 

Agrotóxico 32,14% 67,86% 

Acompanhamento 

Técnico 28,57% 71,43% 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 
 
 

Observa-se, na tabela 10, que 32,14% dos proprietários não utilizam 

fertilizantes e que 28,57% dos agricultores não têm qualquer acompanhamento de 

engenheiros agrônomos ou de técnicos ligados à agricultura, e nem usam 

agrotóxicos, e que 36% das propriedades não utilizam a técnica de irrigação. Esses 

dados reafirmam a presença da agricultura tradicional, no perímetro da Barragem, 

visto que os agricultores não aderiram às técnicas da agricultura moderna. 

Outro perfil se redefine quando se constata que 67,86% dos proprietários 

utilizam fertilizantes, que 71,43% fazem uso de agrotóxico e têm acompanhamento 

de engenheiros agrônomos e que 64% empregam técnicas de irrigação. A utilização 

desses insumos agrícolas e das técnicas de manejo do solo evidênciam que, além 

da agricultura tradicional, os proprietários da Barragem de Anagé inseriram-se na 

agricultura moderna e mecanizada, com vistas ao mercado produtivo. 

Nessas propriedades, a fruticultura irrigada representa o cultivo de maior 

expressão, sendo que os produtos mais cultivados são a manga, o coco, a pinha, a 

uva e a banana. Entre esses, a manga apresenta maior expressividade no território, 

no entanto, a produção de uva e de pinha tem alcançado níveis produtivos 

semelhantes ao da manga, mesmo não tendo a mesma expressividade no território. 

(Figuras 48 e 49).  
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Nas margens da Barragem de Anagé, existem dez grandes propriedades que 

produzem em ampla escala, com vistas ao mercado externo. A maior área irrigada 

Figura 48:  Uso da terra para o plantio de uva.      
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 

Figura 49: Uso da terra para o plantio de pinha. 
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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que representa o uso da terra, em 2010, está localizada na Passagem do Chiqueiro. 

Esse perímetro é formado por três propriedades que cultivam uva, pinha e manga. 

Tais produtos são comercializados tanto fora do país como em outras cidades 

brasileiras, como ilustra a Figura 50: 

 

 
Figura 50: Rota da comercialização dos produtos agrícolas produzidos no entorno da Barragem de 
Anagé-BA. 
Elaboração: ROCHA, Altemar. 
Org.: ROCHA, Gabriela. 

 

 

A produção de uva, de manga e de pinha, que é destinada ao mercado 

interno, sai diretamente do vale do Rio Gavião para os compradores atacadistas de 

São Paulo, de Brasília, e do Rio de Janeiro, em seguida, esses produtos ganham 

dimensões interestaduais, quando são vendidos para os fornecedores varejistas. A 

manga e a pinha, além do circuito nacional, expandiram-se pelo circuito 
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internacional. Isso ocorre quando essas commodities saem de Anagé para 

completar os conteainers vendidos pelo perímetro irrigado de Livramento de Nossa 

Senhora, que fornece diretamente para os Estados Unidos e para alguns países da 

Europa. 

Os produtos que chegam ao comércio local de Caraíbas, de Anagé e de 

Vitória da Conquista são provenientes de pequenas propriedades. O coco, a banana 

e a goiaba têm seu comércio centrado nas cidades do sudoeste baiano, a exemplo 

de Vitória da Conquista, de Anagé, de Tremedal, de Belo Campo e de Caraíbas. 

Além desses produtos, a melancia, o limão, o maracujá, a acerola e a cana-de-

açúcar são cultivados em menores proporções e comercializados nas feiras livres de 

Anagé, de Tremedal, de Belo Campo e de Caraíbas. 

O uso do território, com a introdução da fruticultura, alterou as relações de 

trabalho no campo (Figuras 51 e 52), visto que os perímetros irrigados demandam 

mão de obra para as colheitas e a manutenção das culturas. Essa realidade pode 

ser vista em uma das propriedades da Barragem que cultiva uva e pinha e chega a 

ter cerca de 50 funcionários empregados, com carteira assinada e, nos períodos de 

colheita, o número de funcionários temporários chega a triplicar.  

 
Figura 51:  Trabalho assalariado no campo.  
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
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 O uso da terra, nas margens da Barragem de Anagé, redefiniu as relações de 

trabalho, com o aparecimento do trabalho rural assalariado e rural não-agrícola que, 

até a década de 1990, era inexistente. A oferta do trabalho agrícola assalariado 

representa outra fonte de renda para o homem do campo, que, além de trabalhar em 

sua terra, pode prestar serviços a outros agricultores, a fim de completar a renda 

familiar. Conforme depoimento, essa nova realidade estimula a permanência do 

homem da terra em sua localidade. 

A oferta de trabalho fez com que os pequenos agricultores se 
fixassem nas suas terras. Antes como não tinha emprego eles saiam 
para São Paulo, hoje essa situação é diferente. Aqui na região tem 
oferta de emprego e os agricultores e os filhos não têm mais saído 
para trabalhar fora. Se você visitar as casas deles tem de tudo! Eles 
possuem todos os tipos de eletrodomésticos e inclusive moto. 

Outro fato que indica que o catingueiro tá ficando em suas terras é a 
quantidade de parentes empregados na minha propriedade. De 
primos, primas de segundo e terceiro grau têm mais de 15 com o 
mesmo sobrenome. Isso mostra que é de uma família só, que uns 
vão casando e ficando na região. (J. agricultor, outubro de 2010). 

Além da oferta de emprego nos perímetros irrigados, o aparecimento de áreas 

de lazer, a construção de hotéis para exploração turística, a formação dos pequenos 
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sítios e o desenvolvimento da piscicultura, no entorno da Barragem, oferecem, para 

a população local, novos ramos de atividades e alternativas de trabalho para o 

agricultor local que, além de trabalhar em suas próprias terras pode desenvolver 

outras atividades. Conforme a Figura 53, 75% da população local tem sua atividade 

ligada à agricultura, e 32% estão desempenhando o trabalho rural não-agrícola, 

como caseiros, empregadas domésticas, nas casas de veraneio, garçons de bares e 

de restaurantes. Tais atividades apareceram com a reterritorialização da Barragem e 

representam hoje outras alternativas de compor a renda, no meio rural. 

 

 

 

Figura 53:  Atividades desenvolvidas no entorno da Barragem de Anagé.  
Fonte: Pesquisa de Campo, agosto de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
 
 

Outra transformação definida pelo uso da terra e pela construção da 

Barragem de Anagé foi a construção de estradas e de rodovias, conforme é 

mostrado na Figura 45. Ao longo do perímetro da Barragem, o Governo Estadual 

implantou estradas interligando todo o território das cidades de Anagé a Caraíbas e 

foi feita também uma rodovia ligando a cidade de Caraíbas até a BA- 262. A 

construção dessas estruturas foi feita para promover o escoamento da produção 

agrícola e facilitar o fluxo de circulação local. 
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O desenvolvimento agrícola local e o surgimento de novas relações de 

trabalho no campo impulsionaram o comércio das cidades de Anagé e de Caraíbas 

a ponto de Caraíbas deixar de ser distrito de Tremedal e assumir a sua 

emancipação política, passando a ser cidade, como ilustra a Figura 45.  

Outro fator que contribuiu para a emancipação de Caraíbas foi a formação da 

Barragem. Seu lago foi usado como limite para dividir os municípios de Caraíbas e 

Tremedal, ficando a margem povoada, com Caraíbas, e a margem não povoada, 

com Tremedal, como se vê na Figura 54. 

 

 

Figura 54: Imagem da cidade de Caraíbas – BA. 
Fonte: Pesquisa de Campo, janeiro de 2010. 
Foto: ROCHA, Gabriela. 
 

A reterritorialização sobre da Barragem, além de impor novos ritmos de 

produção social para o meio rural, também influenciou o desenvolvimento das 

cidades. Tanto Caraíbas como Anagé tiveram seu crescimento urbano justificado 

pela presença da Barragem. Tal influência fica evidente quando a expansão das 

cidades direciona- se para a área da Barragem de Anagé. 

Assim, pode-se perceber que a construção da Barragem trouxe novas 

territorialidades para os antigos moradores das margens do Rio Gavião e a vida dos 

atingidos pela Barragem de Anagé se reorganizou com o aparecimento de novas 

atividades no território. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A busca das implicações ocorridas no território, com os processos de 

desterritorialização e de reterritorialização da Barragem de Anagé, foi feita por meio 

da pesquisa de campo, a qual contribuiu com a construção de algumas afirmações 

advindas do período de observação, de investigação, de constatações e de análises.  

Inicialmente, pretendia-se analisar os processos de desterritorialização e de 

reterritorialização ocorridos na Barragem de Anagé. Nessa busca, foi possível 

conhecer, através da pesquisa, as duas faces (o que houve de positivo e de 

negativo) da trajetória que constituiu a reterritorialização do perímetro da Barragem. 

 O confronto das informações coletadas esclarece que a presença da 

Barragem de Anagé representa, para a população local, a manutenção e a 

continuidade da vida, no local. Assim, o sentido da Barragem é mencionado durante 

as conversas informais, realizadas ao longo das entrevistas, como sendo “Tudo”, 

esse tudo foi expresso como sinônimo de vida, de água, de trabalho, de fartura, de 

alegrias e de progresso.  

Mesmo diante das implicações que trouxeram inúmeras perdas materiais e 

imateriais, advindas da construção da Barragem, como a perda da terra, das 

plantações, das casas, das criações e do distanciamento de parentes e de amigos 

que migraram para cidades vizinhas e para outras porções do território, em 

consequência do processo de desterritorialização a presença da Barragem, no 

território, é vista pelos assentados como sendo relevante. Dessa maneira, o que 

importa para a população que foi reterritorializadas, no perímetro da Barragem, é a 

garantia de sua presença no território e a utilização da água. 

 Diante dos fatos, pode-se afirmar que as perdas materiais, ocorridas no 

processo de desterritorialização dos atingidos, não intensificaram a sua pobreza. Os 

impactos da desterritorialização foram atenuados pelas conquistas adquiridas pelo 

movimento de resistência dos atingidos pela Barragem de Anagé o qual, junto com a 

participação popular, garantiu a continuidade na terra, a manutenção das relações 

de trabalho, como a agricultura familiar e o próprio uso do território. Tais conquistas 

foram decisivas para garantir a sobrevivência do homem do campo, bem como, a 

própria continuidade das relações sociais de produção e de organização social. 
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  No que diz respeito às perdas imateriais, ou seja, ao aspecto territorial e à 

própria relação de identidade, constatou-se que os reassentados se sentem 

pertencentes ao local e ao seu ser, o ser “o homem e mulheres da terra” não foi 

alterado. Isso foi expresso nos relatos dos assentados, quando afirmam que o 

recomeço, em porções diferentes de seus próprios territórios, imita a vida de antes. 

Assim, a permanência e a continuidade de antigas territorialidades contribuem com a 

reafirmação dos sentimentos de donos da terra e de agricultores que vivem e 

trabalham da e na terra.   

Além da manutenção das relações sociais de produção e de organização 

socioespacial, as quais que foram garantidas no processo de reterritorialização dos 

atingidos, as mudanças ocorridas no território, advindas da reterritorialização, 

tiveram repercussão direta na qualidade de vida dos moradores reassentados. As 

novas relações de trabalho, de produção e de serviços, o aparecimento de fixos 

destinados a fins turísticos e comerciais, a construção de novas infraestruturas no 

campo e a própria formação da Barragem contribuíram para a melhoria da qualidade 

de vida da população local.  

 O aparecimento do novo (o território com a Barragem) e as transformações 

ocorridas no meio rural vêm contribuindo com a continuidade da comunidade local 

no território. A mudança do cenário rural, vivido nos municípios de Anagé e de 

Caraíbas e também a oferta de serviços e de emprego e a garantia da água, no 

território, têm contribuído para fixar o homem nas margens da Barragem. 

 No entanto, a outra face dessa trajetória é exposta quando se analisam os 

rebatimentos das políticas públicas de combate à seca e de desenvolvimento 

regional com vistas à implantação de sistema de irrigação, da década de 1980, que 

envolveram a construção de barragens no Nordeste e na região Sudoeste do 

Estado.  

O confronto de informações permitiu considerar que as políticas públicas 

destinadas ao território não conseguiram atender os propósitos para que foram 

criadas.  

O projeto de combate à seca o qual fora implantado, visando atender a toda a 

população dos municípios de Anagé e de Caraíbas, teve a sua atuação limitada aos 

moradores do perímetro da Barragem. O propósito de fixar o homem à terra, 

promovendo melhorias para o homem do campo com base na utilização da água da 
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Barragem de Anagé ocorre no entorno da Barragem, a implantação de grandes 

áreas de irrigação não aconteceu como proposto.  

A negligência das políticas públicas de desenvolvimento regional, no território, 

foi vista na incapacidade de implantar perímetros irrigados para os agricultores que 

tiveram suas terras desapropriadas. Em contrapartida, os reassentados e os demais 

moradores do entorno da Barragem adaptaram-se de forma independente, ás novas 

forma de produção agrícola, estabelecendo no território pequenos perímetros 

irrigados. 

Assim, a perspectiva de desenvolvimento regional para implantar, no local, 

atividade agrícola, com métodos modernos que integraria os pequenos agricultores 

e os produtores locais a economia baiana, se restringe aos esforços dos moradores 

do perímetro da Barragem. Diante da incapacidade política e administrativa, os 

pequenos produtores de Anagé e de Caraíbas têm sentido a falta de políticas 

públicas que potencializem o uso do território da Barragem com projetos de 

irrigação. Eles também reconhecem a necessidade de implantar políticas sérias 

voltadas para o homem do campo. 
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Núcleo de Pós-Graduação em Geografia - NPGEO 

 
Apêndice 01 

Questionário de Pesquisa – Proprietários do Perímetro da Barragem 
 

 
 Identificação do Informante 

 

1. Localidade:___________________________________________________________ 
2. Mantém residência no local? (   ) Sim  (   ) Não      Onde?______________________ 
3. Profissão?___________________________________________________________ 
4. Qual a distância da sua propriedade à Sede? _______________________________ 
5. Qual a distância da sua propriedade à Barragem?____________________________ 
6. Município/Estado de origem (onde 
nasceu)?_________________________________ 
7. Seus pais eram agricultores? (   ) Sim   (   ) Não 
8. Sua família ainda mora aqui? (   ) Sim   (   ) Não      Para onde foi?_______________ 
9. Qual o número de pessoas da sua 
família?__________________________________ 
10. De que se constitui a renda da família? ____________________________________ 
 
 

 Coleta de Dados 
 
1. Moradia 
 
11. Condição: (    ) Própria      Ano de construção?_______________________________ 
12. Tipo de construção:  ______área construída: _____m2   Número de 

cômodos:________ 
13. Banheiro: (    ) Sim  (   ) Não   Destino do esgoto doméstico: ____________________  
 
2. Atividade principal e mão de obra 
 
14. Qual a origem dos trabalhadores?_________________________________________ 
15. Quantas pessoas trabalham na propriedade? _______________________________ 
16. As pessoas que trabalham aqui têm carteira assinada? _______________________ 
17. Existe facilidade em encontrar mão de obra local para trabalhar? _______________ 
18. Dessas pessoas, quantas trabalham fora?___________ Em quê? (   ) Atividade do 

comércio  (   ) Construção civil  (   ) Caseiros  (   ) Casas de família  (   ) 
Outros:______________________________________________________________ 

19. Você tem algum financiamento promovido pelo governo?______________________ 
20. Participa de alguma associação comercial?_________________________________ 
21. Com a construção da Barragem sua terra foi tomada pela água? (   ) Sim   (   ) Não 
22. Qual a área da propriedade que foi 

alagada?_________________________________________________________ 
 
 



177 
 

 
 
 
 

 
 

3. Propriedade 
 
23. Você possui mais de uma propriedade rural? ( ) Sim   (   ) Não     Onde?__________ 
24. A propriedade onde você está trabalhando é sua? 
 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Arrendatário/Parceiro 
 
25. Há quanto tempo essa propriedade está na sua família? 
_______________________ 
26. Com a construção da Barragem você comprou mais 

 terras? 
(   ) Sim   (   ) Não           De que forma?____________________________________ 

27. Na sua propriedade você usa: (   ) Sistema de irrigação   (   ) Acompanhamento 
técnico     (   ) Fertilizantes  (   ) Agrotóxicos. 

28.  A sua propriedade consta de qual estrutura? 
(   ) Até 04 cômodos (   ) Até 06 cômodos (   ) Até 08 cômodos (   ) Até 10 cômodos 
(   ) Até 12 cômodos (   ) Mais de 12 cômodos  (   ) Área para eventos  (   ) Piscina 
(   ) Área de churrasco (   ) Barco (   ) Barco a motor  (   ) Lancha 

 

 
4. Barragem 
 
29     Tem acesso a à água da Barragem? (    ) Sim      (   ) Não      (   ) Consumo  doméstico 
(   ) Manutenção da produção e da criação. 
30     Você necessita da Barragem para produzir? (   ) Não  (   ) Sim 
31.     A Barragem trouxe melhoria para a sua vida? (   ) Sim (   ) Não   Quais?___________ 
32.     O que existia na sua propriedade, antes da Barragem?___________________ 
33.    Qual o efeito negativo que a Barragem trouxe para você?_______________________ 
34.    Como era a sua vida, antes da Barragem? ___________________________________ 
35.    Como é a sua vida, depois da Barragem? ___________________________________ 

 
5. Produção 

 
36.    Que atividades econômicas desenvolvem? 
 

(   ) Agricultura  Cultura de: (   ) Feijão 
  (   ) Milho 
  (   ) Mandioca 

(   ) Outras. Quais? _______________________ 
Total de área plantada?___________________ 
 

 (   ) Pecuária  Criação de: (   ) Caprinos – No  de cabeças:______________ 
  (   ) Ovinos – No  de cabeças:________________ 
  (   ) Equinos – No  de cabeças:_______________ 
  (   ) Bovinos – No  de cabeças:_______________ 
  (   ) Aves – No  de cabeças:_________________ 
  (A) Outras. Quais? No de cabeças:____________ 

   
37.   Qual o destino da produção local?__________________________________________ 
38.    Como é tratado o resíduo químico utilizado na lavoura?_________________________ 
39.   Quais sãos as medidas adotadas para conservação do solo e da água? ____________ 
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Apêndice 02 
Roteiro de Entrevista – Prefeituras 

 

1. Qual e como foi o envolvimento da Prefeitura local no planejamento da obra 

de construção da Barragem? Qual foi o seu posicionamento? 

2. A Barragem representa uma forte atração para que a população fique no 

Município? 

3. Existe uma proposta de planejamento urbano direcionada à área da 

Barragem? 

4. Existe algum projeto entre a Prefeitura e a comunidade agrícola local que 

envolva a utilização da Barragem? 

5. Como a Prefeitura posicionou-se, no período de construção da Barragem, 

para ajudar aos agricultores que perderam suas terras? 

6. Como a Prefeitura tem incentivado o desenvolvimento do turismo local? 

7. A Prefeitura tem algum tipo de ligação com os movimentos, a exemplo do 

MAB? 

8. Por que, ainda hoje, o abastecimento de água é um problema no Município, 

com a Barragem tão perto? 

9. O que mudou no planejamento e nas políticas públicas destinadas à 

erradicarão da seca e da pobreza no Município? 

10. Qual a principal mudança que a Barragem provocou no Município e na 

Cidade? 

11. Como era a Cidade, antes da Barragem, e como é agora? 

12. O que a Barragem representa para o Município?  

13. Quais os benefícios trazidos pela Barragem ao Município? 
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Apêndice 03 

Entrevista com o Movimento de Atingidos por Barragens 

 

1. Como surgiu a associação Movimento dos Atingidos por Barragens, na 

região? 

2. No período inicial já existia associação (MAB)? 

3. Quem apoiava o movimento da Associação (MAB)? Havia algum partido 

político envolvido? Qual era a sua contribuição? 

4. Qual foi o envolvimento da CPT na construção da Barragem de Anagé? Como 

foi a participação da igreja, nesse período? 

5. Como foi a ação do DNOCS junto aos moradores do local da Barragem? 

Quais foram os projetos apresentado pelo DNOCS, ou seja, as ideias 

defendidas? 

6. Como a população reagiu? 

7. Quantas pessoas seriam atingidas pela Barragem? 

8. Existia projeto de reassentamento para a população atingida? 

9. Quais foram às reivindicações da população local? Elas foram atendidas? 

10. Houve alguma morte ou algum ato de violência, no início da construção da 

Barragem? 

11. Como foi a chegada da primeira cheia? 

12. Em sua opinião, qual foi a maior perda sofrida pela população local? 

13. Quantas pessoas foram atingidas pela construção da Barragem? 

14. Para onde foi o povo do campo? 

15. Os que saiam do campo apresentavam desejo de voltar? 

16. Por que as pessoas vendiam suas terras, já que agora elas estavam na beira 

da água? 

17. Você acha que a vida, de 20 anos para cá, melhorou ou piorou? 
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ANEXO 01- MANIFESTO PRODUZIDOS PELOS 

TRABALHADORES 
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ANEXO 02- TERMO DE CONTRATO DOS ATINGIDOS 
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