
A Transposição do Rio S. Francisco e o Neoliberalismo: 
O que uma coisa tem haver com a outra? 

 
Para compreendermos efetivamente as causas de uma determinada ação, é necessário 

tentar enxergá-la não de forma isolada, mas sim atrelada à dinâmica social que a provocou, bem 
como as forças sociais que se beneficiam e as que se prejudicam com tal atitude, identificando 
assim, os interesses postos em jogo. É isso que acreditamos ser fundamental para entender em 
que contexto se articula a transposição do Rio São Francisco. 

O neoliberalismo, longe de ser apenas um “jargão de esquerda”, é um movimento da 
economia global que, para restabelecer as altas taxas de lucros do mercado, empreende reformas 
e ações nos países no sentido de diminuir a interferência do Estado na economia, acabar com leis 
trabalhistas, incentivar privatizações de empresas estatais, monopólios e etc. Em suma, diminuir 
as barreiras para a expansão do lucro das grandes empresas, na grande maioria das vezes em 
detrimento da economia dos países não desenvolvidos e dos salários e direitos de seus 
trabalhadores.  

É esse movimento que observamos se articular no Brasil nos nossos dias, seja quando 
observamos o IBAMA ser dissolvido no Instituto Chico Mendes para facilitar a liberação de 
grandes obras e se livrar dos (como o Lula se referiu no PAC) “entraves ambientais” ao 
desenvolvimento, seja quando se privatiza a Amazônia com a Lei de Concessão de Florestas, ou 
mesmo quando se estimula as PPP´s (Parcerias Público-Privado) que privatizam as pesquisas nas 
universidades.  

E por que é importante falar disso tudo antes de falar da transposição? Para avaliar em 
que contexto de “desenvolvimento” nos encontramos, e entendermos, inclusive, o que devemos 
combater.  

Não podemos nos deixar enganar: a transposição não servirá para matar a sede dos 
sertanejos, nem para viabilizar a agricultura familiar no sertão. Sua real intenção é ampliar os 
lucros das grandes empresas no Brasil em detrimento da vida do rio, do meio ambiente, e das 
condição de vida de milhares de pessoas que vivem nas margens do São Francisco. Sua intenção 
é fornecer água para o pólo siderúrgico que se pretende montar no Ceará, e abastecer os grandes 
latifúndios e as criações de camarão. Pra não falar nos interesses das grandes empreiteiras que 
irão lucrar milhões com esta obra faraônica. Para isso pretendem desviar as águas de um rio que 
se encontra com um alto grau de assoreamento e com sua vazão quase completamente 
comprometida devido às diversas barragens que já foram construídas por sua extensão. Isso 
significará um ataque às comunidades ribeirinhas que encontram-se em situação cada dia mais 
difícil, visto a ligação de suas vidas com a manutenção do rio.  

Dizem que a transposição vai “salvar os sertanejos”, e que os ribeirinhos não serão 
prejudicados. No fim, mata-se o rio, e não se modifica a vida no sertão. 

Para transformar a vida sertaneja existem muitas estratégias de convivência com o semi-
árido mais baratas e eficientes que poderiam ser adotadas pelo governo, como, entre diversas 
outras, as cisternas rurais, experiência que tem dado muito certo em diversos lugares do nordeste 
(é sabido que o problema do sertão não é a falta de água, mas a sua alta concentração em um 
curto período do ano). O Atlas Nordeste (http://parnaiba.ana.gov.br/atlas%5Fnordeste/), 
publicado pela ANA (Agencia Nacional de Águas), inclusive, aponta alternativas bem mais 
baratas e que atenderiam bem mais pessoas, sem ter que recorrer à transposição.  

Mas o problema que o governo Lula deseja resolver no Brasil não é o dos trabalhadores 
rurais do sertão, ou muito menos o das comunidades do São Francisco. O problema é o dos 
lucros das grandes empresas e dos latifundiários. Mas tenta-se esconder que os interesses dos 
trabalhadores e os dos empresários e latifundiários são inconciliáveis. 
 É por isso que a luta contra a transposição tem que ser a luta contra o latifúndio e contra o 
neoliberalismo representado pelo governo Lula. Tem que ser a luta pela revitalização do São 
Francisco, e por políticas de convivência com o semi-árido que resolvam efetivamente a vida do 
sertanejo.  
 


