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RESUMO 
 
A pesquisa ora apresentada tem como temática principal a análise das estratégias de 
reprodução camponesa desenvolvidas pelos grupos de Fundos de Pasto localizados no 
município de Oliveira dos Brejinhos (BA), com uma detida análise desse processo no Fundo 
de Pasto Várzea Grande. A reprodução social destes grupos foi fortemente afetada pelo 
movimento contraditório desencadeado pelos conflitos vivenciados por eles a partir do final 
de 1960, o que impulsionou sua consciência de classe no transcorrer das lutas pelo bode solto 
e da luta na/pela terra. Essa consciência foi mobilizada na defesa dos costumes e das práticas 
tradicionais que regulavam a vida dos/nos grupos. É nesse movimento que se estruturam as 
condições de transformação desses camponeses enquanto sujeitos políticos, condicionados a 
uma conjuntura histórica circunscrita e particular, ao mesmo tempo em que os insere em um 
caleidoscópio de possibilidades e de caminhos a  partir daquele momento em diante: da 
superação da opressão exercida pela sociedade em geral à expansão do capital mercantil 
regional no interior dos grupos.  É abordado o processo histórico de instituição das terras de 
uso comum na Bahia com ênfase no pastoreio comunitário de caprinos no sertão do estado. 
Também são examinados a organização socioespacial do grupo, seu modo de vida, as relações 
de parentesco e vizinhança, os mecanismos de produção, circulação e consumo estabelecidos 
e a sua rede de sociabilidade. Evidencia ainda, o papel da migração como estratégia de 
reprodução camponesa nos fundos de pasto, considerando o “ficar” e o envelhecimento dos 
que permaneceram na terra; o “partir” e o absenteísmo nas propriedades; e o “retornar”, como 
um dos motivadores da diferenciação social no interior do grupo. Por fim, explora a questão 
do ser ou não ser camponês e busca contextualizar a “tragédia dos comuns” nos tempos da 
precarização do trabalho e da inserção do fundo de pasto na ciranda do capital mercantil 
regional. 
 
Palavras-chave: Fundo de Pasto, Reprodução Camponesa, Migração, Diferenciação Social, 
Expansão do Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The research has as its aim the analysis of peasant livelihood strategies developed by groups 
of Fundos de Pasto (groups that practice the common use of the pastures) located in the city 
Oliveira dos Brejinhos (BA), with a detailed analysis of this process in the Fundo de Pasto 
Várzea Grande. The social reproduction of these groups was strongly affected by the 
contradictory movement triggered by the conflicts they experience from the end of 1960, 
which boosted its class consciousness in the course of the struggles for the “loose goat” and 
for land. This consciousness has been mobilized in defense of custom and traditional practices 
that regulated the lives of the groups. It is this movement that are structured the historical 
conditions of transformation of these peasants as political subjects, conditional on a particular 
and limited historical juncture, while that inserts them into a kaleidoscope of possibilities and 
paths from that point onwards: from the general society oppression overcoming to the 
expansion of the regional commercial capital within the groups. It addresses the historical 
process of establishment of common land use in Bahia with an emphasis on community 
grazing goats in the hinterland of the state. The sociospatial organization of the group, their 
way of life, relations of kinship and neighborhood, the mechanisms of production, circulation 
and consumption and their social network are also analyzed. It is showed yet the role of 
migration as a strategy of peasant livelihood in the Fundos de Pasto, given the "stay" and the 
aging of those who remained on land, the "go" and the landowner absenteeism, and the 
"return" as one of the causes of the group social differentiation. Finally, it explores the 
question of “to be or not to be” peasant and tries to contextualize the "tragedy of the 
commons" in a time of labor precarization and inclusion of the Fundos de Pasto in the 
regional commercial capital turnover. 
 
Keywords: Fundos de Pasto, Peasant Social Reproduction, Migration, Social Differentiation, 
Capital expansion. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A pesquisa ora apresentada tem como temática principal a análise das estratégias de 

reprodução camponesa desenvolvidas pelos grupos de Fundos de Pasto localizados no 

município de Oliveira dos Brejinhos (BA), com uma detida análise desse processo no Fundo 

de Pasto Várzea Grande. A reprodução social destes grupos foi fortemente afetada pelo 

movimento contraditório desencadeado pelos conflitos vivenciados por eles a partir do final 

de 1960, o que impulsionou sua consciência de classe no transcorrer das lutas pelo bode solto 

e da luta na/pela terra.  

Essa consciência foi mobilizada na defesa dos costumes e das práticas tradicionais que 

regulavam a vida dos/nos grupos. É nesse movimento que se estruturam as condições 

históricas de transformação desses camponeses enquanto sujeitos políticos, condicionados a 

uma conjuntura histórica circunscrita e particular, ao mesmo tempo em que, os insere em um 

caleidoscópio de possibilidades e de caminhos a seguir a partir daquele momento em diante: 

da superação da opressão exercida pela sociedade à inserção do capital mercantil regional no 

interior dos grupos.  

Nesse processo, além dos camponeses dos fundos de pasto, há vários sujeitos em cena: 

são os técnicos do estado; são as assessorias vinculadas as Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (SRTs); são os representantes da Igreja 

Católica, dentre outros. O que nos remete a uma discussão mais ampla para o entendimento da 

contribuição dos mesmos no movimento em curso. 

Esta pesquisa foi motivada a partir do encantamento causado em uma visita ao Fundo 

de Pasto Várzea Grande, em julho de 2004, quando foi realizado o II Seminário Estadual das 

Áreas de Fundo de Pasto – “O Fundo de Pasto que queremos”, realizado no município de 

Oliveira dos Brejinhos. Eu já vinha trabalhando com áreas de Fundo de Pasto – enquanto 

pesquisadora vinculada ao Grupo de Pesquisa GeografAR, coordenado pela Profa. Dra. 

Guiomar Inez Germani –, porém, a partir daquela oportunidade, esta temática se inseriu 

definitivamente em minha trajetória acadêmica. Neste seminário, muitas questões teórico-

investigativas surgiram referentes ao espaço produzido por esses grupos, às relações de uso 

comum da terra e referentes ao sistema produtivo pautado na ovinocaprinocultura. As 

questões teóricas levantadas no seminário – particularmente, as formulações do Prof. 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira – sobre a origem das terras de uso comum e o debate sobre 

as concepções teóricas dos geógrafos com tendência anarquista, evidenciaram, ainda, as 
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diferenças existentes entre uso comum da terra, terras coletivas, terras comunais, além de 

outras questões pertinentes que foram igualmente importantes para aguçar a minha 

curiosidade e o desejo de aprofundamento destes temas em uma pesquisa.    

Posteriormente enquanto integrante do Projeto GeografAR, outras oportunidades de 

contato com os grupos pastores surgiram a partir das reuniões da Articulação Estadual de 

Fundo/Fecho de Pasto, através das quais se realizavam pequenos seminários sobre a temática, 

organizados por seus parceiros políticos e assessores vinculados à Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) e às Organizações Não Governamentais (ONGs). Estes seminários se configuravam 

enquanto encontros regionais promovidos, principalmente, pela CPT a fim de organizar e 

planejar as reivindicações dos Fundos/Fechos de Pasto frente ao estado da Bahia. Além 

destes, pude participar de outros eventos referentes à temática abordada, como o Seminário 

Fundo de Pasto e Meio Ambiente, realizado entre 24 e 25 de novembro de 2004, no Centro 

Diocesano de Formação de Senhor do Bonfim (BA), promovido pela Central de Fundo e 

Fecho de Pasto de Senhor do Bonfim (Caffp) e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Semarh); e o I Encontro dos Povos dos Faxinais – 

Terras de Faxinal: resistir em puxirão pelo direito de repartir o chão, realizado no período de 

05 a 06 de agosto de 2005, no Unicentro, em Irati (PR), organizado pela Rede Puxirão.  

A participação nesses eventos e a interação com os camponeses envolvidos, com as 

lideranças e com os pesquisadores do tema me possibilitaram o entendimento de que a 

temática sobre o Fundo de Pasto não era tão simples e genérica como, normalmente, é 

apresentada pelos diferentes agentes externos que mantêm parcerias com esses grupos. Existe 

a tendência a uma leitura mecânica e atomizada do fenômeno, considerando que a realidade 

do Fundo de Pasto é única, homogênea para todos os grupos. Alguns acreditam que, uma vez 

identificando a historicidade de um desses grupos, será possível generalizar as suas 

observações para todos os outros, leitura que, no meu entendimento, não procede. Em visita a 

três Fundos de Pasto e a um Fecho de Pasto em regiões distintas do estado da Bahia, percebi, 

claramente, que a generalização levaria a imprecisões na leitura da historicidade dos grupos, 

bem como a equívocos teóricos irremediáveis.   

Desse modo, direcionei, gradativamente, as minhas pesquisas acadêmicas para os 

grupos pastores de Fundo de Pasto. No período (2004), havia defendido a dissertação com a 

temática voltada para a análise da territorialização do grupo social organizado pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Projeto de Assentamento (PA) 

Eldorado, localizado no município de Santo Amaro (BA) e situado na região do Recôncavo 

Baiano. Pensei, inicialmente, na possibilidade de construir no projeto de doutorado uma 
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discussão sobre a campesinidade em formação nos Assentamentos Rurais de Reforma 

Agrária, correlacionando-a a campesinidade dos grupos tradicionais de Fundo de Pasto. 

Entretanto, com o passar do tempo, os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Projeto 

GeografAR me aproximaram significativamente desses grupos, em especial dos localizados 

na região do Médio São Francisco, onde o GeografAR desenvolvia uma extensa pesquisa 

intitulada “Diversidade das formas de acesso a terra no Médio São Francisco” 1. Nesse 

processo, o Grupo de Pesquisa foi convidado a construir a geo-história dos grupos de Fundo 

de Pasto localizados no município de Oliveira dos Brejinhos, em parceria com a Fundação de 

Desenvolvimento Integrado do São Francisco (Fundifran), Central de Associações dos 

Produtores de Caprinos e Ovinos (Ceapri) de Oliveiras dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas e 

associações de caprinocultores dos grupos. Para tal encargo fui designada pela coordenação 

do Projeto. Neste momento a produção da geo-história encontra-se em processo de 

finalização. 

Motivada pela construção da geo-história, os trabalhos de campo foram iniciados com 

a realização de observação do modo de vida desenvolvido por aqueles grupos; entrevistas, 

visando à reconstituição da história social a partir da memória coletiva; construção de acervo 

iconográfico, bem como, o resgate de fotografias em diferentes temporalidades do grupo junto 

aos seus membros; levantamento documental nos arquivos da associação do Fundo de Pasto 

de Várzea grande; aplicação de questionário; e mapeamento do território. 

As pesquisas de campo foram realizadas prioritariamente nos Fundos de Pasto de 

Várzea Grande e Várzea Alegre nos períodos de 24 a 30 de julho de 2005; 05 a 08 de outubro 

de 2005; 16 a 22 de abril de 2006; 21 a 30 de julho de 2006; 16 a 31 de março de 2007; 27 a 

29 de julho de 2007; e 30 de outubro a 04 de novembro de 2007. Tendo sido realizadas visitas 

exploratórias, ainda, nos Fundos de Pasto de Várzea Dantas, Pé do Morro, Jatobá e Boa Sorte. 

Observações também foram desenvolvidas no Fundo de Pasto Barriguda, no município de 

Canudos no período de 17 a 22 de julho de 2005. Paralelo a essas atividades de pesquisa 

empírica na Bahia, em São Paulo, também foram feitas visitas aos migrantes do Fundo de 

Pasto Várzea Grande residentes na zona sul da cidade de São Paulo, no distrito de Jardim 

Ângela nos bairros Jardim Capela e Jardim Noronha.  

 

                                                            
1 Os resultados dessa pesquisa foram publicados em GERMANI, Guiomar Inez; et al. Acesso à terra e desenvolvimento 
territorial no Médio São Francisco. In: QUAN, J. F. Acesso à terra e desenvolvimento territorial no semi-árido 
nordestino. Relatório de Pesquisa. Publicação em CD-ROW. Salvador-BA, 2007.  
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Diante das questões colocadas pelo contato com a realidade dos Fundos de Pasto optei 

em direcionar o projeto de doutorado para a análise desses grupos que tanto me intrigavam. A 

decisão pelo doutoramento está, também, relacionada à minha inserção em 2004, como 

Professora Assistente do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Igdema) da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o que representava a oportunidade de continuidade 

e aprofundamento na carreira acadêmica, aprimorando-me enquanto professora e 

pesquisadora.  

O levantamento documental específico sobre os grupos pastores localizados em 

Oliveira dos Brejinhos foi realizado basicamente na Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional (CAR), órgão, na atualidade, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e 

Integração Regional do Estado da Bahia (Sedir). Essa Companhia foi o órgão responsável, no 

primeiro momento, em coordenar as ações públicas, identificar e registrar os Fundos de Pasto 

existentes na Bahia. Este é um órgão relativamente organizado, mantendo uma biblioteca de 

raridades concernentes aos planos e projetos de diferentes governos no que se refere aos 

grupos em estudo. Ante as buscas realizadas, concluiu-se que é o único órgão que dispõe dos 

documentos do período pesquisado registrando o processo de luta e a forma como o estado da 

Bahia encaminhou juridicamente a situação. Foram encontrados vários mapas da divisão das 

terras – individuais e coletivas – dos fundos de pasto de Brejinhos, contudo, o mapa de 

Várzea Grande – fundo de pasto em estudo – não foi localizado. 

O acervo de materiais coletados em campo soma aproximadamente 50 horas de 

entrevistas gravadas em fitas cassetes e em mp3. Tal conteúdo baliza o entendimento da 

historicidade, do processo de luta e da produção do espaço social do grupo, considerando que 

não há material sistematizado. Assim, esse trabalho pautou-se, principalmente, nas narrativas 

e na memória coletiva dos sujeitos envolvidos. No acervo iconográfico constam cerca de 500 

fotografias de autoria da pesquisadora e outras 400 fotografias, de arquivos pessoais – cedidas 

por membros do grupo –, das quais 85% estão em meio digital. 

No processo de pesquisa e levantamento de dados em campo foi aplicado um 

questionário (anexo 1), em todas as famílias, ou seja, os moradores de todas as casas foram 

entrevistados. Nessa oportunidade, foram coletadas as coordenadas geográficas em UTM da 

localização das casas e pontos notáveis do território, com o uso de aparelho GPS, assim como 

foi solicitado aos moradores que desenhassem o mapa mental da sua propriedade, dando 

ênfase à unidade de produção e consumo constituída pela tríade casa-quintal-aprisco/curral. 
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O mapeamento do território foi elaborado tendo como base a plotagem das 

coordenadas coletadas, sendo estas lançadas na Carta Planialtimétrica SD-23-F-II/SD-23-X-

B-III – Oliveira dos Brejinhos, Sudene, 1970, escala 1:100.000. O mapa foi confeccionado a 

partir da utilização do programa ArcGIS, tendo sido elaborado por Paula Adelaide Mattos 

Santos Moreira. A finalização e a animação do mesmo foram realizadas por mim, utilizando o 

programa Corel Draw com a implantação das casas e suas numerações, indicação das 

famílias, lançamento dos topônimos locais e demais pontos notáveis interessantes de 

identificação.  

Feitas estas considerações, a Tese encontra-se organizada em introdução, quatro 

capítulos e considerações finais. Na introdução discute-se sobre as terras de uso comum no 

Brasil, destacando os estudos geográficos e antropológicos sobre o tema, objetivando o 

entendimento da origem dessa prática a partir da formação social dos grupos envolvidos. 

Acredita-se que a prática do uso comum e a manutenção desse tipo de uso, embora possam ter 

uma vinculação histórica com as práticas de uso da terra oriundas de Portugal, trazem, em si, 

a invenção a partir da experiência histórica dos grupos, estando efetivamente relacionadas 

com a possibilidade e acesso aos recursos materiais e a estruturação social dos grupos 

envolvidos. Considera-se também que não é salutar a busca de um enquadramento rígido 

utilizando um termo conceitual que se aplique como definidor das práticas sociais do grupo, 

ou seja, muitas vezes a utilização de definições como: uso coletivo da terra, uso associativo da 

terra, uso comunal, dentre outras, pois, não comportam a diversidade de relações sociais 

envolvidas e em constante mutação que existe dos grupos estudados. 

No primeiro capítulo é abordado o processo histórico de instituição das terras de uso 

comum na Bahia. Discute-se a visibilidade política, o processo de luta e a resistência dos 

grupos pastores na terra; a institucionalização do termo/conceito “fundo de pasto” pelo estado, 

identificando como o Governo da Bahia, à época dos conflitos, mediou à situação e como foi 

feita juridicamente a legalização/regularização fundiária desses grupos. Essa etapa foi 

desenvolvida a partir de documentos institucionais, entrevistas com técnicos e membros dos 

grupos pastores. 

No segundo capítulo é discutida da existência tradicional ao reconhecimento legal dos 

grupos de fundos de pasto do município de Oliveira dos Brejinhos – Bahia, evidenciando 

como os fundos de pasto de Várzea Grande, Várzea Alegre, Pé do Morro, Várzea Dantas e 

Boa Sorte se organizaram para resistir à pressão sobre suas terras. Para tanto foram utilizados 

relatos a partir da memória oral dos grupos visando reconstruir o caminho da luta. Foram 

destacados os fatos relevantes para o entendimento do processo, partindo do final da década 
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de 1960 a 2010, destacando o processo de desenvolvimento da consciência de classe dos 

grupos pastores mediante a iminência de proibição das “criações miúdas” e da perda das 

terras.  

O terceiro capítulo analisa o Fundo de Pasto Várzea Grande desde seu surgimento, a 

partir do seu fundador o Sr. Dionísio Ferreira Oliveira, aos dias atuais. Partindo-se da historia 

oral do grupo, dos dados constantes nos questionários e no mapeamento realizado, reconstitui-

se o processo de formação e a historicidade, seguindo a linha do tempo indicada pelo grupo.  

Foram examinados a organização socioespacial do grupo, seu modo de vida, as relações de 

parentesco e vizinhança, os mecanismos de produção, circulação e consumo estabelecidos e a 

sua rede de sociabilidade. Evidenciou-se, ainda, o papel da migração como estratégia de 

reprodução camponesa nos fundos de pasto, considerando o “ficar” e o envelhecimento dos 

que permaneceram na terra; o “partir” e o absenteísmo nas propriedades; e o “retornar”, como 

um dos motivadores da diferenciação social no interior do grupo. Também foi examinado o 

desempenho dos programas de assistência social do Estado na “garantia” da reprodução 

material dos membros do grupo.  

No quarto capítulo foram contextualizados os fundos de pasto e suas relações e 

mediações com a sociedade envolvente; os novos caminhos para a garantia da reprodução 

social do grupo; a política pública de desenvolvimento territorial proposta pelo Governo 

Federal – Governo Lula –, o Território da Cidadania Velho Chico - BA e a construção do 

frigorífico de abate de caprinos; atuação e disputa das ONGs; a criação extensiva solta à 

criação intensiva; a “necessidade” de melhoramento do rebanho e o cercamento das áreas 

individuais; a difusão da idéia da “acumulação” no fundo de pasto, os conflitos nesse 

horizonte e a acentuação da diferenciação social no grupo; as novas necessidades que se 

impõem à nova cara e ao novo papel da associação comunitária – em vias de burocratização; a 

unidade da luta a partir das discussões da Articulação Estadual de Fundo de Pasto; as novas 

lutas e a busca de novos caminhos jurídicos para o reconhecimento dos fundos de pasto: o 

fundo de pasto transformado em assentamento rural; o fundo de pasto como Reserva 

Extrativista (Resex), reflexão sobre o papel do homem e o da criação de caprinos nesse 

processo. E, por fim, explorou-se a questão do ser ou não ser camponês: a “tragédia dos 

comuns” nos tempos da precarização do trabalho e da inserção do fundo de pasto na ciranda 

do capital mercantil regional. 
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As terras de uso comum ocorrem em diferentes estados brasileiros e com diferentes 

combinações na relação que os camponeses desenvolvem com os recursos naturais, 

particularmente com a terra. No Nordeste ganha visibilidade o uso comum das chamadas 

“terras soltas”, historicamente engendradas no cenário agrário nordestino desde o período 

colonial, sendo encontradas principalmente no Ceará e no Piauí.  Na Bahia, a correspondente 

das “terras soltas”, resguardadas as especificidades históricas e locais, são os “fundos e fechos 

de pasto”, nessas terras de uso comum são criados caprinos e ovinos de forma extensiva nos 

sertões baianos. 

As terras de uso comum ganharam relevância recente nos estudos desenvolvidos na 

Geografia Brasileira e, em geral, esses estudos estavam vinculados à Antropologia. Na 

Geografia, a emergência desta temática adveio das pesquisas desenvolvidas por Marques 

(1994), sobre o campesinato de Ribeira na Paraíba; Campos (1991) sobre as terras de uso 

comum da “comunidade mercantil açoriana” em Santa Catarina, posteriormente Campos 

(2000) trabalha a origem das terras comuns em suas diferentes formas, buscando subsidio na 

Europa, principalmente em Portugal, para entender a inserção das mesmas no Brasil; Brandt 

(2005) desenvolveu estudos sobre as terras de uso comum no planalto serrano de Santa 

Catarina e ocorreram ainda diversos estudos sobre o “sistema faxinal” no Paraná, a exemplo 

de Tavares (2008) 2.  

Nos trabalhos antropológicos têm-se Almeida e Esterci (1979) em que evidenciam o 

avanço das cercas sobre as pastagens comunais no sertão do Ceará; Ellen Woortmann (1981), 

que analisa o sítio camponês no contexto da pecuarização em Sergipe; Almeida (1989) discute 

a historicidade das terras de uso comum e os conflitos que envolvem as mesmas; Martins 

(1995) apresenta a comunidade cafuza de José Boiteux, em Santa Catarina em sua resistência 

e luta pela terra; Godói (1999) pesquisa os conflitos, o cotidiano e a história dos camponeses 

no Sertão do Piauí; Costa (2008) discute o poder local em Arrais, Tocantins entre o 

tradicional e o moderno; Andrade (2008), em seu trabalho sobre o território chamado “terra de 

índio”; e destaca-se Mourão de Sá (2007), que em sua tese, desenvolvida nos anos 70, aborda 

o que ela classifica como “campesinato livre comunal da Baixada Ocidental Maranhense”. 

Nesse trabalho, em virtude dos conflitos estabelecidos, Mourão de Sá, acreditou na 

                                                            
2 Diversos estudos são desenvolvidos na Geografia, na Antropologia e na Sociologia em relação às terras de uso comum 
relacionadas aos camponeses remanescentes quilombolas, mas por tratar-se de formas muito específicas de apropriação da 
terra e reprodução social dos grupos (terra de santo, terra de preto, terra de caboclo, terra de herdeiros, terras de parentes, 
terras de ausentes etc.), na qual a força unificadora, coercitiva e simbólica do/no grupo é exercida, sobretudo, através da 
religiosidade, aqui não serão abordadas. 
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possibilidade do desaparecimento desse campesinato que, contrariando as indicações, ainda 

persiste e resiste às pressões sobre as suas terras, mas certamente sofreu algum tipo de 

transformação em seu modo de vida e organização interna, visando adaptar-se às imposições 

do capital.  

Alguns estudos, nas últimas décadas, têm dado ênfase ao uso comum das terras por 

diferentes grupos camponeses no Brasil, as explicações sobre a origem e 

perpetuação/desaparecimento desses modos de vida são contraditórias. Não há consenso do 

que seja uso comum, para Almeida, 

 

Os sistemas de usufruto comum da terra por colidirem flagrantemente com 
as disposições jurídicas vigentes e com o senso comum de interpretações 
econômicas oficiosas e já cristalizadas, a despeito de factualmente 
percebidos, jamais foram objeto de qualquer inventariamento. As extensões 
que lhes correspondem nunca foram catalogadas, quantificadas ou sujeitas às 
técnicas dos métodos estatísticos e de cadastramento de imóveis adotados 
pelos órgãos de planejamento da intervenção governamental na área rural. 
(ALMEIDA, 1989, p. 164). 
 

Essa afirmação procede nas análises realizadas no estado da Bahia, nos grupos de 

fundo de pasto, por exemplo, somente foram identificados como praticando o uso comum em 

suas terras ao estabelecerem resistência frente aos grileiros e projetos de desenvolvimento 

pretendidos pelo Estado. Antes, era ignorada a existência dos mesmos. Almeida prossegue em 

sua análise afirmando que, 

 

Fatores étnicos, a lógica da endogamia e do casamento preferencial, as 
regras de sucessão e demais preceitos, que porventura reforcem a 
indivisibilidade do patrimônio daquelas unidades sociais, são interpretados 
como um obstáculo à apropriação individual e, por conseguinte, a que a terra 
seja livremente disposta no mercado. Não autorizando formal de partilha ou 
mecanismos de fracionamento que permitam a indivíduos dispô-las às ações 
de compra e venda, aqueles sistemas de uso comum da terra são entendidos 
como imobilizando a terra, enquanto mercadoria no seu sentido pleno, e 
impedindo que se constitua num fator de produção livremente utilizado. 
(ALMEIDA, 1989, p. 166). 
 

 No caso dos fundos de pasto, essa lógica procede, mas não impede que o capital se 

territorialize nas terras dos grupos. Alguns estudiosos iludem-se, considerando que as terras, 

por estarem sendo utilizadas e apropriadas em comum, impedem sua transformação em 

equivalente de capital para esses grupos. Como indica Almeida,  
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[...] verifica-se que há formas de uso comum da terra, que consistem em 
processos sociais resultantes de contradições do próprio desenvolvimento do 
capitalismo. A partir destas é que foram harmonizados de maneira 
consolidada interesses de diferentes segmentos camponeses. Assim, os 
mecanismos que nas formulações ortodoxas deveriam fatalmente destruí-los 
ou absorvê-los constituem, justamente, suas fontes e determinações 
principais. (ALMEIDA, 1989, p. 172). 
 

 As afirmações de Almeida (1989), nesse caso, confirmam-se para o período de 

formação e resistência inicial desses grupos, contudo, a partir dos anos de 1960, quando os 

mesmos são “descobertos” e disputam as terras com o capital que começa a se territorializar 

no campo sob a tutela do Estado, todo o consenso pautado em torno do uso comum existente 

nos grupos gradativamente vai se alterando e sendo negociado, mesmo que estes não 

percebam o movimento de transformação. Os processos de conflito, resistência a grilagem e a 

expropriação e posterior reivindicações feitas ao Estado já é um indicativo que “nada mais 

será como antes”. Almeida considera como ortodoxas as construções acerca da desintegração 

dos grupos que praticam uso comum da terra, 

 

Mediante tais argumentos, as interpretações ortodoxas delineiam um quadro 
de desintegração potencial daqueles sistemas, porquanto fadados ao 
aniquilamento pelo progresso social e pelo desenvolvimento das forças 
produtivas. Em suma, consideram que a expansão capitalista no campo 
necessariamente libera aquelas terras ao mercado e à apropriação individual 
provocando uma transformação radical das estruturas que condicionam o seu 
uso. (ALMEIDA, 1989, p. 166). 

 

Essas visões podem ser ortodoxas, mas este processo efetivamente ocorre. Contudo a 

desintegração não tem sido o único caminho no horizonte do camponês que se reproduz em 

terras de uso comum. A leitura aqui apresentada não pretende ver o processo em curso de 

forma linear ou cartesiana, por isso considera que o camponês, mesmo subordinado e 

oprimido pelo avanço do capital, resiste, embora, alguns grupos em verdade tenha-se 

desintegrado no processo de resistência, tem-se observado essas ocorrências, sobretudo 

relacionadas aos faxinais e aos fundos e fechos de pasto, nos trabalhos desenvolvidos por 

diferentes pesquisadores. 

Assim, afirmar que a desintegração é a única via, evidencia a incompreensão da 

dinâmica da sociedade capitalista, bem como, uma antecipação visionaria na interpretação dos 

fatos no que se refere a organização social camponesa, suas diferentes possibilidades e 
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margem de manobra no espaço econômico no qual esta inserido. Oliveira (2007) argumenta 

que a reprodução camponesa esta centrada nas relações não-capitalistas de produção, assim, 

 

O desenvolvimento do modo capitalista de produção, entendido como 
processo contraditório de reprodução ampliada do capital, pressupõe a 
criação capitalista de relações não-capitalistas de produção, uma vez que o 
capital, ao reproduzir-se, reproduz também de forma ampliada as suas 
contradições. 
Dessa forma, esse movimento contraditório gera não só a subordinação de 
relações pré-capitalistas, como também relações antagônicas e subordinadas 
não-capitalistas, [...] o capital, incorporando áreas e populações às relações 
comerciais, desenvolve, numa unidade contraditória, as condições de sua 
expansão e simultaneamente os entraves a essa expansão. Quer dizer, como 
o capital não se expande mercantilizando todos os setores envolvidos nessa 
expansão (não implanta a um só tempo trabalho assalariado em todos os 
setores e lugares), ele tende, particularmente onde e quando a vanguarda 
dessa expansão capitalista está apenas no comércio, a desenvolver, em parte 
contraditoriamente, o mesmo processo que se deu em sua acumulação 
primitiva. O capital lança mão da criação e recriação das relações não-
capitalistas de produção para realizar a produção não-capitalista do capital. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 21). 
 
 

 No caso estudado nos fundos de pastos de Oliveira dos Brejinhos, a relação mantida 

pelos camponeses com a sociedade total orbita no campo de força do capital concorrencial – o 

capital mercantil local e regional, muitas vezes extrapolando essas fronteiras – com a presença 

marcante do atravessador mediando a relação do camponês com o mercado.  

Nos estudos sobre terras de uso comum em Santa Catarina, Campos (1991) e Brandt 

(2005) buscam a explicação para o desenvolvimento desse modo de vida, fora dos grupos, ou 

seja, desconsideram a formação dos grupos em si e vão buscar a explicação para a existência 

dos mesmos na organização social estabelecida na Europa, particularmente na Península 

Ibérica. Brandt (2005) aborda a ocorrência dessas no planalto serrano de Santa Catarina, na 

localidade do Campo da Dúvida entre 1930 a 1960. O autor parte de depoimentos, da 

literatura sobre a região e sobre a Guerra do Contestado. As terras onde ocorriam estas 

práticas poderiam ser tanto “devolutas como particular, onde, conhecendo ou não quem era o 

proprietário, este não se importava com tal uso, e como não existiam divisas entre as 

propriedades ou posses, a criação dos animais era em comum” (BRANDT, 2005). O autor 

destaca que a terra era composta por campos, matas e butiazais, nas quais percorriam 

livremente porcos, bois e cabritos, sendo os primeiros a principal atividade econômica dos 

moradores. 
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Brandt (2005) refere-se que a partir de 1930, com a colonização e a ação das indústrias 

madeireiras – principalmente a colônia de Marechal Hindemburgo e a serraria René Frey e 

Irmão –, a prática de uso comum da terra do Campo da Dúvida e áreas próximas começa a 

declinar. As atividades madeireiras são indicadas como responsáveis pela devastação das 

matas de araucárias e cercamento das terras, o que impedia o uso comum pelos moradores 

locais, de acordo com Brandt,  

 

Estes antigos costumes e formas de uso da terra hoje não existem mais, são 
apenas lembranças daqueles antigos moradores, invisibilizados por uma 
política excludente, que buscava “civilizar” aqueles sertões com o elemento 
europeu. Relembram seu passado quase sempre com nostalgia, mas também 
com apreensão e resignação pelas transformações sociais e espaciais que a 
região passou nas últimas décadas, relegando o uso comum da terra a 
pequenos espaços, muitos na área urbana em terrenos públicos ou privados, 
nos chamados “terrenos baldios” [...] (BRANDT, 2005). 

 

Campos (1991) propõe-se a estudar as terras de uso comum que existiram na ilha e 

litoral de Santa Catarina, ressaltando que elas não poderiam ser entendidas em si mesmas, já 

que estavam inseridas em um modo de produção e formação social específico, o que o autor 

chama de “pequena produção mercantil açoriana” (CAMPOS, 1991, p. 15). O autor 

contextualiza,  

Na verdade, a colonização açoriana do litoral catarinense ocorreu dentro de 
uma conjuntura depressiva do comércio português de meados do século 
XVIII, em que o capital comercial via diminuída sua lucratividade e sentia a 
necessidade de um melhor aproveitamento dos recursos portugueses, tanto 
na metrópole quanto na colônia. (CAMPOS, 1991, p. 21). 

 

O autor busca justificativa na existência geral das terras de uso comum em Engels, 

quando este fala, do surgimento da propriedade privada, viabilizado pela apropriação do 

excedente pelo clã, em detrimento do uso comunal da terra e, consequentemente, da 

propriedade comunitária, quando este fala que caso se esgotasse o “excesso de solos, 

desapareceria a propriedade comum”.  

Campos (1991) desenvolve o seu trabalho buscando fundamentação teórica na história 

dos povos europeus, particularmente, na Idade Antiga e Média, para encontrar a origem do 

uso comum estabelecido na ilha de Santa Catarina, especialmente no “eger publicus”, ou seja, 

terras comuns, termo vinculado ao direito romano. Ele afirma que é justamente essa forma de 

utilização comunal (eger publicus como suplemento da propriedade individual) “que é 
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repassada à Península Ibérica e chega conseqüentemente via colonização e povoamento, ao 

litoral catarinense” (CAMPOS, 1991, p. 43).  

Fundamenta, assim, na “herança” portuguesa o uso comum das terras no Brasil. Em 

suas pesquisas encontra como pré-romana a origem dos baldios, que seriam uma “propriedade 

particular não-personalizada” e “no sentido popular o baldio é terra inculta que não pertencia 

a ninguém, noção que se explica pela sua origem e função histórica” (CAMPOS, 1991, p. 48), 

Assim, Campos argumenta que, 
 
A abordagem acerca das terras de uso comum iniciará a partir de uma 
configuração geral do tema, notando-se neste ínterim os diferentes casos 
existentes na Europa, região onde foram amplamente utilizadas, com uma 
maior atenção às terras comuns de Portugal, os conhecidos “baldios” 
(CAMPOS, 1991, p. 38). 
 
 

Para Campos (1991), a ilha de Santa Catarina teve as “condições ideais” para o 

desenvolvimento das terras de uso comum, devido à forma de apropriação da terra, em 

pequenas propriedades mercantis; com os imigrantes açorianos, diretamente vinculados a 

herança portuguesa. A transposição do “costume” ligados à instituição e uso dos baldios, para 

o autor: 

Esse costume de utilização de terras comuns foi repassado ao Brasil pelo 
colonizador português, especialmente à fachada atlântica meridional, onde a 
estrutura agrária aconteceu predominantemente sob a forma de pequena 
propriedade, na qual se desenvolveu uma pequena produção mercantil 
(CAMPOS, 1991, p. 55). 

 

No que se refere às outras ocorrências de uso comum da terra no Brasil, em diferentes 

modalidades, que não fazia, ou faz parte da organização da estrutura da “pequena 

propriedade”, esse autor analisa que, 
 
Nas outras áreas do País, o predomínio de uma estrutura agrária 
latifundiário-escravista impediu ou dificultou a utilização de alguma forma 
de terra comunal. A sociedade agrária se organizava em duas classes sociais 
distintas: de um lado os latifúndios na classe dominante; de outro, os 
escravos que não usufruíam dos frutos da terra [...] 
Como no contexto não-feudal (escravista), o que mais contava não era a 
terra, mas o monopólio do trabalhador, este não deveria ter acesso ao bem 
abundante (terras), tendo-se, como resultado a ausência de terras de uso 
comum [...] 
Foi o caso das “terras de uso comum”, que só se apresentaram no Brasil, em 
toda sua plenitude, na fachada atlântica catarinense, domínio da pequena 
produção mercantil açoriana, área onde o modo de produção e economia 
dominante não foi o escravista (CAMPOS, 1991, p. 55-56). 
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 Destaca ainda, 
 

Via colonização, o costume de utilização de áreas comunais foi repassado ao 
Brasil, em especial onde predominou a pequena propriedade. No entanto, 
entre os pequenos produtores de diversas áreas do País (Norte, Nordeste, 
Planalto Meridional, etc.) as terras de uso comum caracterizavam-se mais 
como um resquício, uma sobrevivência, que permanência dos dias de hoje. É 
o que se observa no caso dos faxinais do Planalto Meridional, de áreas do 
litoral nordestino, junto aos coqueirais, ou de extração da castanha na 
Amazônia. Nestas áreas, o uso comum da terra subsiste, mas não como parte 
integrante da constituição natural da pequena produção. Chega inclusive a 
favorecer aos interesses da grande propriedade, uma vez que a utilização de 
áreas comunais, com gado, roças, etc., dá-se muito mais num período de 
entressafra da grande produção (erva-mate, coco, castanha, babaçu, etc.), 
quando os pequenos produtores ficam sem trabalho e se utilizam de terras 
marginais e de pouco valor (CAMPOS, 1991, p. 38). 

 
 
 As afirmações de Campos (1991) são frágeis, pois as mesmas se chocam com a 

realidade posta. Uma situação histórica é o uso comum da terra realizado nos fundos de pasto 

e nos fechos de pasto; outra situação é o uso da terra desenvolvido nos faxinais; outra situação 

ainda mais distinta é a coleta dos recursos naturais realizada pelas quebradeiras de coco de 

babaçu, seringueiros, castanheiros, catadores de ouricuri etc. As formas de uso comum na 

região Nordeste e no Brasil como um todo, são muito variadas e diferenciadas das ocorrências 

extintas e atuais encontradas na região Sul, para sem um estudo prévio e in loco fazer-se 

determinadas afirmações. As discussões propostas por Almeida corroboram com os 

pressupostos dessa pesquisa, 

 

[...] Tais sistemas representam resultados de uma multiplicidade de soluções 
engendradas historicamente por diferentes segmentos camponeses para 
assegurar o acesso à terra, notadamente em situações de conflito aberto [...] 
[...] Emergiram, enquanto artifício de autodefesa e busca de alternativa de 
diferentes segmentos camponeses, para assegurarem suas condições 
materiais de existência, em conjunturas de crise econômica também 
cognominadas pelos historiadores de “decadência da grande lavoura”. Foram 
se constituindo em formas aproximadas de corporações territoriais, que se 
consolidaram, notadamente em regiões periféricas, meio a múltiplos 
conflitos, num momento de transição em que fica enfraquecido e debilitado 
o poderio do latifúndio sobre populações historicamente submissas 
(indígenas, escravos e agregados) (ALMEIDA, 1989, p. 168 e 170) 
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O interessante de se observar é que esse “tipo ideal” de uso comum da terra, durou 

pouco, afinal a “pequena produção mercantil açoriana” que se refere Campos, como uma 

modalidade de uso comum da terra, estruturou-se subordinada ao capital mercantil da Colônia 

e seus interesses de acumulação, segundo este autor o desaparecimento da produção açoriana 

deveu-se, 

 

As forças de exploração e expropriação [...] se aprofundaram a partir do 
século XIX, provocando o desaparecimento das áreas comuns; a maioria 
delas tomadas individualmente. Dessa forma, muitos pequenos produtores, 
que dependiam amplamente da utilização destas áreas, passaram a ter certos 
problemas econômicos-sociais, pois perdem parte de sua própria 
sobrevivência. Parte do processo de decadência da economia açoriana passa 
também por tal questão [...] 
 
O Estado influenciou no desaparecimento das áreas comunais, na 
subordinação da pequena produção a interesses capitalistas, e mesmo na 
modificação dos traços culturais característicos da população regional 
(CAMPOS, 1991, p. 39). 

 

 Na leitura dos trabalhos observou-se que todo o “sistema” de propriedade, inclusive o 

uso das áreas comuns eram reguladas pelo estado colonial, ou seja, tinha o controle 

institucional legal e, no caso estudado por Campos, a “comunidade mercantil açoriana”, 

estava submetida aos ditames coloniais portugueses produzindo o que era conveniente à 

colônia naquele período – a farinha de mandioca. Essa questão é importante destacar porque 

no desenrolar desta pesquisa, na análise de outras modalidades de uso comum, percebeu-se 

que, embora haja submissão ao capital, os grupos guardam uma autonomia relativa em relação 

à sua forma organizativa, bem como, não estavam em seu principiar submetidos às leis e 

regulações do uso da terra imposto pelo Brasil colônia, ao contrário, esses grupos estavam 

contraditoriamente, à margem da sociedade em geral.   

Nos estudos sobre os faxinais destaca-se Chang Man Yu, estes são pioneiros na 

academia em relação à temática, os seus trabalhos datam de 1983 e 1985. Para essa autora o 

“sistema faxinal” é uma forma particular de aproveitamento da mata conjugada às áreas 

circunvizinhas, cuja peculiaridade se assenta sobre o uso comum das terras de faxinal para a 

criação extensiva e para o extrativismo da erva-mate. Convém lembrar que “apenas o uso da 

terra é comum, já que a propriedade é privada” (CHANG MAN YU, 1983, p. 86). 
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Para a autora o sistema faxinal é organizado em dois grupos de terra: as terras de criar 

que é um conjunto de propriedade privada contínuas colocada em uso comum, onde estão os 

animais soltos e as moradias dos faxinalenses, estas são separadas das terras de plantar por 

uma cerca comum fechada ao longo do perímetro; as terras de plantar são propriedades 

privadas, contínuas, mas seu usufruto é privado essas podem ocorrer em terras privadas ou 

arrendadas, assentando-se o sistema faxinal no tripé: 

 

1. Criação extensiva de animais em áreas comuns; 
2. Extração de erva-mate e secundariamente de madeira, também dentro do 

criadouro comum; 
3. Policultura alimentar nas terras de plantar circunvizinhas. 

(CHANG MAN YU, 1983, p. 86) 
 

Schuster e Cunha (2009) enfatizam que cada uma das comunidades neste tipo de 

sistema, traz consigo características internas distintas, ou seja, “embora possuam traços 

comuns, elas se comportam de formas diferentes, tendo em vista que suas bases, sejam 

culturais, econômicas ou políticas, variam de uma faxinal para outro” (SCHUSTER; 

CUNHA, 2009). 

Nos últimos anos, dada a intensificação do movimento de resistência dos faxinalenses, 

o que visibilizou este grupo social, muitos estudos foram desenvolvidos, podemos citar: 

Löwen-Sahr; Nerone; Olesko e Montenegro Gómez; Gubert Filho e outros.  Nesses estudos 

existem controvérsias entre os pesquisadores no que se refere à origem e destino do sistema 

faxinal, para alguns foi uma prática estruturada a partir dos caboclos que constituíram seu 

espaço de vida social e econômico à margem dos latifúndios coloniais e assim os pressupostos 

dos faxinais já existiam antes da chegada dos colonos imigrantes, estes passam a integrar o 

sistema e, claro, contribuindo com as características do mesmo. Para outros autores, inclusive 

Chang Man Yu (1983), consideram que a prática de criar “solto” era recorrente na região, 

“fazendo parte da lógica produtiva e social tanto dos fazendeiros dos campos nos tempos da 

atividade do criatório e do troperismo no século XVII e XIX, quanto dos caboclos nativos das 

matas mistas do centro-sul” (CHANG MAN YU 1983, p. 89). Segundo essa autora, a partir 

da chegada dos imigrantes europeus o sistema adquire a feição que tem nos dias atuais, ela 

destaca que nesse momento há uma inversão na lógica organizativa da produção, gestada por 

novas necessidades que demandaram racionalidades distintas da que era usual, quando com os 

cercamentos passaram a conter a criação e os cultivos ficaram “soltos”.  
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Tavares (2009) considera que a gênese dos faxinais se encontra na aliança entre os 

índios fugitivos do sistema de peonagem (das missões ou reduções jesuíticas e dos 

aldeamentos), da escravidão (dos bandeirantes paulistas) e dos negros africanos fugitivos, que 

se dispersaram e não formaram quilombos, e se encontraram nas matas de Araucárias no 

Estado do Paraná. A junção da prática de terras de uso comum pelos índios, a prática de 

criação de animais pelos escravos africanos, mais a prática da extração da erva-mate por 

ambos os sujeitos sociais – pelo lado indígena, adquirida antes das reduções ou missões 

jesuíticas, e pelo lado do escravo negro africano, adquirida nas grandes fazendas de criação de 

gado no planalto de Curitiba – constituíram os elementos fundantes na construção dos 

faxinais no início século XVII, que ao longo do tempo recebeu uma contribuição significativa 

dos imigrantes europeus, principalmente dos camponeses originários do leste europeu 

(Ucrânia e Polônia); e, fração dos camponeses que participaram da Guerra ou Revolta do 

Contestado para a sua consolidação; e, a atual luta e resistência para a reconstrução das 

frações do território comunitário camponês faxinalense. 

Já Campos (2000) e Nerone (2000) buscam a origem histórica do sistema faxinal, fora 

da estrutura social e econômica instituída no Brasil colonial, buscando os pressupostos 

teóricos de tal ocorrência em autores europeus, especialmente espanhóis e portugueses, bem 

como, nas leis romanas, germânicas e outras, para os mesmos o faxinal “não se constitui num 

modelo original brasileiro, sendo derivado de outras formações históricas” (SCHUSTER; 

CUNHA, 2009). 

Sobre a desagregação do sistema faxinal, Chang Man Yu, considera que este está 

dentro do contexto mais amplo da sociedade capitalista, ligado ao processo de 

desenvolvimento brasileiro adotado a partir da década de 1950 e na modernização 

conservadora implementada pelo governo.  Destaca que, a partir de 1967, a política agrícola é 

orientada para a utilização mais intensiva de máquinas e fertilizantes, explicitando os 

interesses industriais. O crédito rural permitiu a tecnificação da produção agrícola, dessa 

forma, na pequena produção familiar, há uma diferenciação: a produção familiar tecnificada e 

a produção familiar marginalizada. Fundamentada nessa análise, Chang Man Yu (1983) 

defendeu que esses produtores tecnificados é que atuaram pelo fim do criadouro comum, já 

que a nova estrutura técnica de produção induz a uma nova racionalidade, onde a alocação 

dos meios de produção e a intensidade de sua aplicação são diferentes. Assim, a autora 

conclui que a “área em comum passa a ser alvo de investimentos mais intensivos, onde o 
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pressuposto da apropriação privada dos benefícios do próprio investimento, faz com que o 

proprietário reivindique a privatização do uso de sua terra” (CHANG MAN YU, 1983, p. 96-

97). 

Para Gubert Filho, com a vinda dos colonos gaúchos para a região a antiga usança de 

se criar comunitariamente ficou ameaçada, pois começaram a ser vendidas terras “dentro e 

fora” do criador comum, sendo que as porções ou os lotes localizados “dentro”, passaram a 

gerar conflitos, pois “alguns dos novos proprietários relutavam em cercar as áreas de lavoura, 

que não eram mais entendidas como quintais [...] E os faxinais passaram a ser substituídos por 

lavouras mecanizadas, após a desorganização do criador” (GUBERT FILHO, 1987, p. 33).  

No trabalho de Lemes e Löwen Sahr (2005), sobre o Faxinal dos Lemes, situado no 

município de Iparanga – PR, os autores destacam que embora ainda apresente paisagem 

característica de Faxinal, sua organização social manifesta sinais de desagregação, motivado 

pela agroindústria fumageira. A plantação de fumo vai invadindo de forma gradativa as 

"terras de plantar" e a reserva de Mata com Araucária do "criadouro comunitário" vai sendo 

utilizada para abastecer as estufas de secagem do produto instaladas no “criadouro”. 

Subordinado os faxinalenses à agroindústria do fumo, alterando as formas de relação de 

trabalho dentro da comunidade. (LEMES; LÖWEN-SAHR, 2005).  

Grzebieluka e Löwen Sahr (2009), afirmam que não tendo data precisa nem o 

principal agente desagregador, as estruturas dos faxinais começam a romper a partir do 

momento em que forças capitalistas adentram as terras desta organização camponesa. 

Atualmente existem três tipos de situações com relação aos Faxinais:  

 

[...] os que permaneceram com o “Sistema Faxinal Coletivo e Original”, os 
Faxinais que permanecem apenas com a paisagem de “Matas de Araucária”, 
e os Faxinais que existiram e hoje são apenas comunidade de agricultores 
individuais, que não resistindo às pressões externas aderiram ao novo 
modelo produtivo e, conseqüentemente, perderam sua identidade enquanto 
organização campesina [...] (GRZEBIELUKA; LÖWEN-SAHR, 2009, p. 41 
apud MARQUES, 2004, p. 09).  

 

Em outro trabalho Löwen-Sahr e Cunha (2005) comenta, 

 

[...] existiram, pelo menos, 152 Faxinais no Paraná [...]  
[...] O levantamento mais abrangente realizado até o momento foi o de 1994, 
levado a efeito pela EMATER (Empresa Paranaense de Assistência Técnica 
e Extensão Rural). Segundo este levantamento, em 1994 o número total de 
Faxinais no Paraná chegava a 121[...] 
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[...] Atualmente apenas 44 são considerados Remanescentes, ou seja, 
mantêm a organização social típica do sistema e a passagem de Matas de 
Araucárias; 56 estão desativados, ou seja, preservam apenas a paisagem com 
Matas de Araucárias; e 52 estão Extintos, ou seja, perderam totalmente suas 
características [...] 
[...] Estes 44 Faxinais agregam cerca de 3.000 famílias, com uma população 
de aproximadamente 16.000 habitantes. (LÖWEN-SAHR e CUNHA, 2005, 
p. 95) 

  

Para muito além dessas controvérsias, o sistema faxinal em todo o estado do Paraná, 

vem passando por transformações em sua organização interna e em sua relação com a 

sociedade envolvente. Em algumas situações desagregando-se, em outras se estruturando em 

outros “sistemas”, e ainda, em alguns casos tentam resistir à pressão da monopolização pelo 

capital do campo paranaense. O que é difícil, pois esse processo de monopolização no caso do 

capital investido na sojicultura e na extração madeireira ele monopoliza expropriando; no 

caso da fumicultura e extração da erva-mate, o capital monopoliza sem expropriar, ou seja, 

mantém-se a forma, mas com outra função e outras relações socioeconômicas sendo 

estabelecidas interna e externamente. Dessa forma, percebemos que os autores acima citados, 

em suas diferentes interações com a teoria e a realidade, em seus estudos em um tempo e 

espaço específico, captaram o movimento que se desenrolava nos faxinais, que refletem as 

diferentes estratégias do capital de se apropriar da renda camponesa e dos mecanismos 

utilizados para expropriação de suas terras. 

Visando fortalecer a resistência enquanto grupo, os faxinalenses, juntamente com 

ONGs e pesquisadores universitários, constituíram a Articulação Puxirão dos Povos 

Faxinalenses – Rede Faxinal, realizando o I Primeiro Encontro dos Povos dos Faxinais, de 05 

a 06 de agosto de 2005, no município de Irati, Paraná. Nesse Encontro discutiram as suas 

bandeiras de luta e resistência, reafirmando a valorização do sistema faxinal e das sementes 

crioulas neles preservada.  

 A luta dos povos tradicionais orbita no campo de força jurídico, e no caso específico 

dos faxinalenses, em suas ínfimas conquistas, um exemplo disso é o “Decreto Estadual nº 

3.446/1997, que reconheceu a existência do Sistema Faxinal, e criou as Áreas Espaciais de 

Uso Regulamentado (Aresur), para categorizá-los e incluí-los no Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação” (LÖWEN-SAHR, 2005, p. 45). O sistema Faxinal, também foi 

beneficiado pela “Lei do ICMS Ecológico” (Lei Complementar nº 59/1991), todavia, uma 
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coisa é o que está no papel e sai na mídia, outra coisa, é a efetivação prática do decreto, como 

bem mostra Löwen-Sahr, 

 
Os municípios que possuem Faxinais em seus territórios adquiriram o direito 
de receber, pela Lei do ICMS Ecológico (Lei Complementar nº 59/1991), 
um maior percentual na distribuição dos recursos do Importo sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que são repassados pelo 
Estado [...] Na maioria dos casos, entretanto, estes recursos que aportam aos 
caixas das Prefeituras, na prática, pouco tem refletido em benefícios às 
comunidades e na melhoria de sua qualidade de vida (LÖWEN-SAHR, 
2005, p. 45). 
 

 Mesmo com todas as contradições envolvendo o caminho institucional, as articulações 

políticas intrínsecas às mesmas e os consentimentos decorrentes, este tem sido o caminho 

trilhado e mais viável para os grupos, segundo Almeida, 

 

O reconhecimento jurídico-formal das práticas de uso comum, mediante a 
ação dos movimentos sociais, permite registrar conquistas efetivas, 
contrariando simultaneamente tanto as interpretações deterministas de que se 
estaria diante de uma “crise do tradicional” mediante o crescimento 
demográfico, quanto às interpretações evolucionistas que reiteram uma 
“crise dos comuns” indicativa de seu trágico declínio ou de uma “tendência 
inexorável ao desaparecimento” (ALMEIDA, 2008, p. 18) 

  

 Insiste-se que as conquistas jurídicas de reconhecimento dos grupos não os blindam do 

avanço do capital e da incorporação dos mesmos à sua lógica. A análise não passa somente 

pelas leis, mas pela análise real do rebatimento das mesmas em benefícios efetivos para os 

grupos, em paralelo às mudanças transcorridas no interior dos mesmos. 

Na atualidade sai de cena o “processo de tomada de consciência de classe” para dar 

lugar à “emergência de novas identidades coletivas”, transformados em movimentos sociais, 

não mais representativos de um segmento de classe, todavia, representativo de um conjunto 

que se identifica por “algumas características em comum”. Na panacéia – no sentido de 

remédio para todos os males – “pós-moderna”, o discurso do uso comum, hoje em dia atrai 

investimentos e possibilidades de auferir créditos. Os fundadores dos grupos são exaltados e 

todos do grupo repetem o mesmo discurso, e a “tradição reinventada”, que, para Hobsbawm, 
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[...] entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, 
visam inculcar certos valores e normas de comportamento através de 
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com 
um passado histórico apropriado [...] 
[...] Contudo, na medida em que há referência a um passado histórico, as 
tradições “inventadas” caracterizam-se por estabelecer com ele uma 
continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a 
situações novas que ou assumem a forma de referência a situações 
anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase 
obrigatória. É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do 
mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável 
ao menos alguns aspectos da vida social [...] (HOBSBAWM, 1997, p. 9-10). 

 

O costume, traço marcante nesses grupos, sucumbem ao avanço do direito positivo, 

sem muita resistência dos camponeses, sendo muitas vezes confundido no discurso com as 

“tradições” – costume e tradição são conceitualmente distintos. Hobsbawm afirma que,  

 

A “tradição” neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do “costume”, 
vigente nas sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e a característica das 
“tradições”, inclusive das inventadas, é a invariabilidade. O passado real ou 
forjado a que elas se referem impõe práticas fixas (normalmente 
formalizadas), tais como a repetição. O “costume”, nas sociedades 
tradicionais, tem dupla função de motor e volante. Não impede as inovações 
e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela 
exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente. Sua 
função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a 
sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais conforme o 
expresso na história [...] (HOBSBAWM, 1997, p. 10).  

 

E os pesquisadores do tema têm um papel fundamental, nas análises, pesquisas e 

estudos que realizam, pois se deslumbram com a aparência dos discursos e das formas. A 

maioria dos trabalhos parte das formas e não da análise das relações sócio-espaciais 

estabelecidas e que dão vida à forma, ou seja, prevalece a forma visível e o discurso dos 

grupos, que nem sempre são reveladores ou correspondem às relações que se estabelecem em 

seu interior e para além das formas e dos discursos de “invenção das tradições”. 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

O pastoreio de caprinos em terras de uso comum é uma prática difundida no “sertão” 

da Bahia, particularmente ao norte e nordeste do estado, nos municípios de Canudos, Casa 

Nova, Andorinhas, Euclides da Cunha, Pilão Arcado, Monte Santo, Juazeiro – dentre outros – 

e na área central do estado, nos municípios de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas. 

Normalmente, este uso ocorre em terras consideradas devolutas, apropriadas por meio da 

posse ou compra - embora, na maioria absoluta dos casos, os grupos envolvidos não tenham 

conseguido comprovar tal fato, segundo as leis que regem o sistema jurídico de propriedade 

no Brasil – por um grupo de famílias ou uma família. Sua origem remonta tempos imemoriais 

para os grupos que praticam a criação extensiva de caprinos. 

A origem dessa prática não está em sua totalidade esclarecida nos estudos históricos 

realizados até o momento. Considera-se neste trabalho que, para o seu entendimento, faz-se 

necessário o resgate do processo de ocupação do sertão baiano, processo este que coincide 

com a própria ampliação e conquista das terras pela Coroa Portuguesa, a fim de identificar os 

processos que possibilitaram o desenvolvimento desse modo de vida. Faz-se necessário neste 

trabalho o recorte histórico desse movimento, todavia, não será descrita a saga histórica desse 

processo, apenas será realizado um breve recorte a fim de contextualizar a questão 

fundamental a ser analisada, centrada basicamente na distribuição das sesmarias, na 

constituição do Morgadio da Casa da Torre e da Casa da Ponte e em seus desenlaces 

históricos.  

 Compreender a instituição desse modo de vida nos “sertões” da Bahia seria difícil sem 

a reconstituição histórica do processo, considerando que Garcia d’Ávila e Antônio Guedes de 

Brito representaram a expressão máxima das tradições jurídicas portuguesas, que, com as 

devidas adaptações, foram transmutadas para a Colônia. Neves (2005) contribuiu com essa 

discussão afirmando que D. João III instituiu as capitanias hereditárias, vinculadas à 

propriedade perpétua da terra e determinou as condições de funcionamento desse sistema, 

transpondo, com adequações, o regime de sesmarias que vigorava em Portugal, estabelecendo 

na América Portuguesa, o poder político também articulado com a titularidade fundiária. 

Estes fatores permitiram que as terras das duas famílias ocupassem praticamente toda a 

capitania da Bahia, avançando sobre as outras limítrofes, tanto ao norte como ao sul da 

Colônia (ver mapa 1). Assim descreve Antonil:  
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Sendo o sertão da Bahia tão dilatado como temos referido, quase tudo 
pertence a duas das principais famílias da mesma cidade, que são a da Torre 
e a do defunto mestre-de-campo Antonio Guedes de Brito. Porque a Casa da 
Torre tem duzentas e sessenta léguas pelo rio de São Francisco acima à mão 
direita, indo para o sul; e indo para o norte, chega a oitenta léguas. E os 
herdeiros do mestre-de-campo Antonio Guedes, possuem desde o Morro dos 
Chapéus até à nascença do rio das Velhas cento e sessenta léguas [...] 
(ANTONIL, 2007, p. 295). 

 

Nesse processo, Estado e Sociedade se confundiam diante do poderio dos Serviços de 

Ordenanças – uma espécie de “préstimo militar obrigatório” – que, segundo Sodré (1979), 

“eram regulares do ponto de vista institucionalizado pela legislação, pois a partir dos 

primeiros documentos, determinava-se que moradores, povoadores, sesmeiros acudissem às 

necessidades militares da Colônia” (SODRÉ, 1979, p. 24). Portugal necessitava e incentivava 

os seus préstimos, particularmente nas guerras contra a resistência indígena e, como 

contrapartida, doava-lhes sesmarias, ou seja, as terras tomadas dos índios à custa de suas 

vidas. Sodré descreve, assim, o papel dos Serviços de Ordenanças, 

 

[...] A empresa de ocupação e povoamento era uma empresa militar 
inequívoca, revestia-se necessariamente de sentido militar, e não podia 
deixar de ser assim. Os particulares estavam, dessa forma, sujeitos às 
eventualidades da luta armada e não apenas por força de disposições da 
legislação vigente, mas por força de suas próprias necessidades, das 
exigências do meio. 
 
[...] Ocupar, povoar, trabalhar, era, pois um mister que exigia esforço 
armado, vigilância constante, atribulações continuadas, mobilização 
permanente. Não é de surpreender, assim, que a organização mais ampla e 
mais estável tenha sido a das Ordenanças, em que os povoadores eram 
postos em armas e agremiados para o combate em conjunto. O caráter dos 
estabelecimentos coloniais, na tarefa preliminar de apossamento das terras, 
de expulsão dos habitantes primitivos e ainda de sua escravização em muitos 
casos, fazendo do índio capturado o escravo da lavoura e fazendas de criação 
[...] (SODRÉ, 1979, p. 25). 

 

 Garcia d’Ávila e Antônio Guedes de Brito, na figura de seus sucessores, prestaram 

outros serviços de grande relevância à Coroa, particularmente o primeiro, o que lhes rendeu 

muita terra, prestígio social e político, mercês nobiliárias, honrarias militares e religiosas. 

Considera-se que os d’Ávilas tiveram maior inserção e poderio tanto na Colônia como em 

Portugal. Na Colônia pelo fato de estarem mais próximos da capital – Salvador –, em um 

ponto estratégico, tinham facilidade de mobilização militar dos que em suas terras habitavam. 

Os d’Ávilas, como será explicitado mais adiante, foram um dos pilares sustentadores do poder 

colonial por três séculos, aproximadamente. 
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Instituíram Morgadio ocupando vastas porções de terra não contínuas e pouco 

povoadas em sua totalidade3. O grande interesse em jogo era a subdivisão das sesmarias em 

“sítios” e o arrendamento dos mesmos para a formação de currais, estes eram os pontos de 

nucleação das populações no sertão colonial. Teixeira da Silva (1997) destaca que o objetivo 

básico dos desbravadores ao lutarem por imensas sesmarias era arrendar as terras recebidas. O 

que não implicava em grandes explorações. Segundo os estudos realizados, a Casa da Torre, 

tinha aproximadamente, 120 sítios arrendados no sertão; já a Casa da Ponte, apresentava no 

Tombo de Terras, feito em 1809, 110 sítios pagadores de renda e 64 sob exploração direta. A 

terra era, sem dúvida, o elemento básico; as “Casas” auferiam foros de “10 mil reis” por sítio. 

A existência, contudo, de outros recursos adequados à criação é que tornava uma terra apta, 

ou não, para a pecuária. “A presença permanente de água, como rios, lagoas perenes, poços 

ou cacimbas, bem como os famosos lambedouros, jazidas de sal, qualificavam as terras e 

permitiam o estabelecimento de uma unidade de exploração” (TEIXEIRA DA SILVA, 1997).  

 

                                                            
3 O Morgadio, instituição vincular, tem origem na legislação castelhana e foi adaptado pelo reino de Portugal nas Ordenações 
Filipinas de 1603, transplantado para o Brasil, vigorou até 1835 quando foi proibido o estabelecimento dos mesmos e a 
extinção dos existentes. 

Fonte: GAMA, Nilton Vasco da. Notas sobre duas passiveis correntes 
de expansão da língua portuguesa na Bahia. In: Universitas, Salvador, 
[19, especial]: p. 89-109, 1978. 
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 Essas “Casas”, embora praticassem as suas próprias explorações, – currais e/ou 

engenhos –, na prática, a parte mais significativa dos seus rendimentos eram usufruídos da 

renda em dinheiro auferida a partir do arrendamento das suas terras, conforme evidencia 

Teixeira da Silva, 

Devemos, além deste suposto ecológico, aliar a esta explicação um outro 
elemento fundamental: o sistema de arrendamentos. A sua universalidade, 
inclusive em outros setores, como açúcar, tabaco e a mandioca, demonstraria 
a existência, no escravismo, de um mecanismo de apropriação do 
sobretrabalho, para além da renda originária do trabalho escravo, baseado no 
monopólio da terra e de seus recursos. Assim, a renda da terra surgia como 
um mecanismo de enriquecimento do grande senhor, sem qualquer 
investimento prévio necessário como, por exemplo, na compra de escravos. 
Na questão da terra, e para auferir as rendas derivadas do seu arrendamento, 
bastava influência política e um certo uso da força, o que garantia o 
monopólio de vastos tratos de terras (TEIXEIRA DA SILVA, 1997). 

 

 O poderio dessas famílias foi se degradando tanto no seio da família – com a ausência 

de dependentes diretos (primogênitos), casamentos com pessoas de “fora” da família 

(casamentos não endógamo), conflitos entre os herdeiros não beneficiados diretamente com as 

benesses do Morgadio – como fora da vivência familiar, mediante as pressões via cartas 

régias indicando a medição e ocupação das terras concedidas em sesmarias, o que era 

impossível de ser realizado sem a utilização de procuradores para administrar os 

arrendatários, foreiros, rendeiros. No decorrer das sucessões familiares, questionamentos 

sobre o domínio real das sesmarias pelos posseiros cresciam a cada geração; os conflitos com 

as ordens religiosas – jesuítas, franciscanos, carmelitas e outras. Acrescenta-se a esses fatores 

as mudanças políticas do período imperial, que influenciadas pelas idéias liberais, puseram 

fim aos Morgadios e, com isso, fim às duas Casas da Torre e da Ponte em “7 de abril de 1831, 

determinaram ainda, várias reformas, que atingiram o direito de propriedade, a Lei n. 57, de 6 

de outubro de 1835, proibiu o estabelecimento de Morgadios, bem como capelas e outros 

vínculos, e extinguiu os existentes” (BANDEIRA, 2007, p. 643). 

 A análise a seguir é feita separadamente para cada Morgadio, dessa forma as análises 

históricas se sobrepõem no tempo, mas não no espaço, considerando que as Casas firmaram 

um pacto entre si de não disputarem as mesmas terras, chegando ao ponto de repartirem o 

espaço colonial conhecido entre eles. 
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1.2 O MORGADIO DE GARCIA D’ÁVILA – A CASA DA TORRE 

 

Garcia d Ávila chega à Colônia juntamente com o Primeiro Governador Geral Tomé 

de Souza em 1549 com 20 anos de idade; em fins de 1553 já é um dos mais ricos proprietários 

de currais da Colônia4. 

Sua saga inicia-se quando em novembro de 1549, Tomé de Souza, cumprindo o 

Regimento que lhe foi entregue por D. João III, o qual determina o desbravamento das regiões 

desconhecidas, seguindo-se da doação da terra em sesmarias, obrigando a quem a recebesse a 

construção de uma torre ou casa forte junto ao engenho de açúcar e plantações. Assim, o 

Governador Geral doa-lhe a primeira sesmaria e designa-o para resolver os conflitos 

existentes com os tupinambás. Ele, por sua vez, forma uma tropa de portugueses e índios 

“mansos” e avança sertão adentro. 

O que estava por traz do Regimento de D. João III era a necessidade de ocupar o 

território da Colônia produtivamente e assegurar o seu domínio frente aos estrangeiros que 

continuavam a visitar e realizar o escambo com os índios no litoral, particularmente franceses 

e holandeses. Em 1550 Garcia d´Ávila subjugou as tribos existentes e resistentes à 

colonização nas imediações de Salvador e se estabeleceu, dando início à construção da Torre 

de São Pedro de Rattes, que, anos depois se transformou no que ficou conhecido como 

Castelo de Tatuapara ou Castelo de Torre ou Casa de Torre, conforme os estudos de Bandeira 

(2007). 

Garcia d´Ávila era bastante normativo, seguia à risca o Regimento. Assim, subjugava 

as tribos, aprisionando, principalmente, mulheres e crianças e matando os homens que 

resistiam. Bandeira (2007) destaca que era um povoamento seguido de um processo de 

despovoamento, motivado tanto pelas enfermidades importadas da Europa, como pelas 

guerras e pela escravidão indígena5.  

                                                            
4 Em todas as bibliografias consultadas existe a especulação de que Garcia d´Ávila seria um dos filhos bastardos de Tomé de Souza. 
O nome Garcia era raro em Portugal, porém comum em sua família. Bandeira, afirma que é possível que, ao chegar ao Brasil Garcia 
d´Ávila não usasse o apelido [sobrenome] do pai, a fim de não o constranger nos negócios, como a concessão de sesmarias que 
Tomé de Souza não poderia receber enquanto estivesse no cargo de Governador Geral. Assim, na realidade, d´Ávila foi o herdeiro de 
Tomé de Souza na Colônia. BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O feudo – A casa da Torre de Garcia d´Ávila: da conquista dos 
sertões à independência do Brasil. 2 ed. Revisada e ampliada. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 05. Ainda sobre a 
família d´Ávila e os seus domínios territoriais na Colônia, ver: CALMON, Pedro. História da Casa da Torre. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Livraria José Olympio Editora, 1958; CALMON, Pedro. História Social do Brasil: Espírito da Sociedade Imperial. São Paulo: 
Martins Fontes, v. 2, 2002; GAMA, Nilton Vasco da. Notas sobre duas passiveis correntes de expansão da língua portuguesa na 
Bahia. In: Universitas, Salvador, [19, especial]: pp. 89-109, 1978; DANTAS, Mônica Duarte. Povoamento e ocupação do Sertão de 
dentro baiano [Itapicuru 1549 – 1882]. In: Penélope, nº 23, p 9-30, 2000; PESSOA, Ângelo Emílio da Silva. As ruínas da tradição: 
a Casa da Torre de Garcia d’Ávila – família e propriedade no Nordeste colonial. São Paulo, 2003. 308 f. Tese (Programa de Pós-
Graduação em História Social) – Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo, 2003. 
5 Bandeira realça que a degradação da sociedade tribal, com a introdução do mercantilismo no Brasil pelos colonizadores, corrompeu 
os índios, que até então não conheciam a propriedade privada, e levou-os até a venderem suas mulheres, filhos e a si próprios, como 
se mercadorias fossem, para que se tornassem escravos e assim sobreviverem mais (BANDEIRA, 2007, p. 130). 
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Em sua primeira investida, na qual prestou grande serviço à Coroa, as terras 

conquistadas por ele foram recebidas em sesmarias e começou a formar o seu patrimônio 

territorial, como observa Bandeira,  
 
[...] Com efeito, Garcia d´Ávila era jovem, enérgico, autoritário e audacioso, 
[...] em pouco menos de 20 anos, Garcia d´Ávila ampliou assim seu domínio, 
que antes principiava duas léguas adiante do rio Vermelho [...] estendendo-o 
além de Tatuapara [...] de qualquer forma, ao contrário da maioria dos 
fidalgos, que permaneciam em Salvador e administravam engenhos e 
campos de criação através de feitores, ele continuou a adentrar os sertões à 
frente de sua força, formada na maioria por índios, e a expandir seus currais 
de gado e sua fortuna (BANDEIRA, 2007, p. 127). 
 

A sua criação de gado iniciara-se quando ganhara, ainda devido à sua investida contra 

os índios Tupinambás, a título de soldo, algumas cabeças de gado de Tomé de Souza. Este, 

quando chegou a Salvador, mandou-as buscar em Cabo Verde em troca de um carregamento 

de madeira. Garcia d´Ávila cuidava ainda do gado de Tomé de Souza, que, ao retornar à 

Portugal deixou tudo para aquele: o gado e as terras recebidas. Dessa forma, Bandeira conclui 

que aos 24 anos d’Ávila já tinha se tornado um dos homens mais poderosos e ricos da Bahia. 

Além de possuir muitos escravos, constituiu a sua própria força de Ordenança composta por 

índios “pacificados”. Bandeira resgata, 

[...] Não só expandira seus currais de gado e tornara-se o principal 
fornecedor de carne aos habitantes de Salvador e de outros povoados, 
suprindo também de bovinos e muares os engenhos do Recôncavo, como 
instalara em Tatuapara estaleiros para construção de barcos, a aproveitar 
madeiras das matas, além de olarias [...] Iniciara, igualmente, a pesca da 
baleia, para a extração do óleo, bem como a exploração do âmbar, abundante 
naquela costa [..] sua riqueza era tanta que não sabia quanto gado possuía 
[...] (BANDEIRA, 2007, p. 122).  

 
Daí em diante, Garcia d´Ávila, constituiu família mestiça tendo dois filhos com duas 

índias distintas. E só prosperou. Fazendo parte do governo da cidade de Salvador como 

vereador, o seu poder fugiu ao controle da Colônia, concorrendo muitas vezes como poder 

paralelo ao Estado Colonial. Por outro lado, esse mesmo Estado, recorreu a Garcia d´Ávila em 

uma série de conflitos, seja por sua importância estratégica e militar, reforçando ou mesmo 

conduzindo as lutas contra os índios, seja na qualidade de mantenedor de suprimentos, a 

“munição de boca”, destacada por Bandeira (2007). O seu aparato foi fundamental para conter 

a invasão holandesa na Bahia e em Pernambuco. 

Em seu desbravamento rumo ao sertão, Garcia d´Ávila teve vários atritos com os 

poderes eclesiásticos, desde o início das suas conquistas. A sua mão-de-obra era constituída 

principalmente por índios vencidos nas lutas que travou pelo domínio da terra. Com isso, as 
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aldeias pacificadas pelos padres quando formadas em seus domínios territoriais eram 

destruídas, sendo seus índios aprisionados. Os primeiros conflitos foram travados com os 

jesuítas, mas sucederam-se em diferentes momentos e gerações dos d´Ávilas com outras 

ordens religiosas. 

Em suas enormes sesmarias ou “verdadeiras donatarias” estabeleceu, além dos currais, 

arrendamentos a pequenos colonos, “subdividindo a doação entre eles e criando assim a classe 

dos agregados agrícolas” (BANDEIRA, 2007, p. 155), dessa forma, ele mantinha produtivos os 

seus domínios, subjugava ainda, portugueses pobres e mestiços, o que lhe garantia a extração 

da renda da terra. 

 O seu sucessor foi o neto Francisco Dias d´Ávila, filho de sua filha Isabel. Igualmente 

ao seu avô continuou a adentrar o sertão, não mais motivado pelo aprisionamento dos índios, 

mas, nesse momento, principalmente pela expansão dos currais de gado, que nas palavras de 

Pedro Calmon (1958) “fez do boi o seu soldado”, “apossando-se do país com suas boiadas”. 

Segundo Bandeira, 

[...] Esse avanço pelo sertão, entretanto, continuou, não mais visando ao 
apresamento de índios, cuja escravidão a lei régia de 3 de junho de 1609 
proibira de modo absoluto e entregara sua civilização e catequese à 
Companhia de Jesus, quanto, entre outros motivos, à expansão dos currais de 
gado. Com efeito, no curso do século XVII, a pecuária cada vez mais 
continuou a assumir crescente significação econômica e social, em função da 
intensa procura de gado bovino, eqüino e muar pela indústria do açúcar, que 
o empregava para o transporte terrestre a pequenas distâncias bem como 
tração nos engenhos e trapiches [...] Tal demanda impulsionou sua expansão, 
mas, em virtude das plantações de mandioca e cana ao longo do litoral, ela 
só podia ocorrer adentrando o sertão, cujas terras eram pobres e áridas, 
impróprias para a lavoura (BANDEIRA, 2007, p. 155-156). 

 

 Essa expansão foi também favorecida pela relação mantida entre os criadores de gado 

e os índios, trabalho considerado menos penoso, ou seja, mais leve que nos engenhos de 

açúcar. Outro fator importante foi o tipo de gado criado, o “vacum”, que se multiplicava 

facilmente, requerendo pouco investimento de capital. A miscigenação dos colonos com os 

índios facilitou a aliança com diversas tribos, de acordo com Bandeira. 

A conquista do sertão desse período também foi motivada pela busca de metais 

preciosos, particularmente a prata e o ouro, que, para muitos, seria difícil de encontrar, pois se 

considerava que as “verdadeiras riquezas do Brasil eram o açúcar e o pau-brasil”. Francisco 

Dias d’Àvila continuou a auxiliar a Coroa, agora na busca das tais metais. Esta, por sua vez, 

como incentivo, continuou a distribuir-lhe sesmarias. 
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 No período da invasão holandesa, tanto na Bahia como em Pernambuco, ele 

desempenhou importante papel, favorecendo-se de informações privilegiadas relativas ao 

posicionamento dos navios holandeses que avistava do alto de sua Torre, bem como 

fornecendo suprimentos e “munição de boca” às forças de resistência que contiveram o 

avanço dos holandeses. Tal apoio prestado à restauração do domínio português sobre o 

Nordeste brasileiro aumentou consideravelmente o prestígio político da Torre de Garcia 

d´Ávila, que foi muito bem recompensando, como demonstra Bandeira, 

 

[...] o domínio da Casa da Torre estendeu-se assim por cerca de 20 léguas ao 
longo do S. Francisco, a partir do rio Salitre, e alcançou, pela margem 
direita, Sento Sé e, pela esquerda, Carinhanha, penetrando o Piauí, o Ceará e 
o Maranhão [...] 
 
[...] Após margear o rio S. Francisco, ligando a Bahia ao Piauí, e avançar na 
direção norte até alcançar Jacobina, ela tomou o rumo oposto às suas 
primeiras expedições e atravessou a serra do Araripe, descendo o rio Salgado 
até chegar a Icó, de onde seguiu para o rio do Peixe. [...] a Casa da Torre 
devassou os campos de jenipapos, coremas, panatis, pegas e icós-pequenos, 
estabelecendo uma rede de integração territorial [...] (BANDEIRA, 2007, p. 
194-195). 

  

Francisco Dias d´Ávila, deixou como herdeiro o seu filho Garcia d´Ávila, que recebeu 

o nome de seu bisavô. Este casou-se com a sua tia mais nova, irmã da sua mãe, a fim de não 

dividir o imenso domínio territorial da família. A Torre de Garcia d´Ávila continuava a ser 

referência, com importante poder estratégico, entre Pernambuco e a Bahia de Todos os 

Santos. Seu limite se expandia pela capitania de Sergipe Del Rei, incorporando inclusive as 

terras que estivessem devolutas. As suas ambições voltaram-se para as terras próximas aos 

locais onde se especulava ter metais preciosos, nos arredores da Serra de Jacobina. 

 Os seus interesses foram abalados quando o Sargento-mor Antônio Guedes de Brito 

recebeu uma enorme sesmaria em 1663, que, posteriormente, deu origem ao Morgadio de sua 

família, a Casa da Ponte. As duas famílias passaram a rivalizar-se entre si na disputa territorial 

das margens do rio São Francisco. Segundo Calmon (1958), chegaram a um acordo em 1668: 

a Casa da Torre ficou com as terras situadas ao norte de uma linha que ia do rio Real até às 

nascentes do Itapicuru e do São Francisco, enquanto os Guedes de Brito se mantiveram nas 

terras situadas ao sul desta linha (CALMON, 1958 apud ANTONIL, 2007 p. 295). 

A Casa da Torre no comando do bisneto de Garcia d’Ávila teve restabelecido os 

conflitos com os padres Jesuítas e outros conflitos se iniciaram com os Franciscanos e 

Carmelitas, pelas mesmas motivações dos conflitos anteriores vivenciados pelo seu bisavô – o 
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aprisionamento de índios e a destruição das aldeias indígenas “pacificadas” e organizadas 

pelos padres. Esse enfrentamento com os religiosos não era encarado com seriedade pela Casa 

da Torre, mesmo com todas as reclamações dos padres à Coroa. Isso em função desses 

religiosos serem, muitos deles, donos de sesmarias, engenhos e currais de gado. Assim, 

catequizavam os índios não somente para Deus, mas também para a exploração do seu 

trabalho em suas propriedades. Com isso disputavam domínios e mão-de-obra com a Casa da 

Torre, conforme salienta Bandeira, 

 

[...] O poder espiritual, ali, convertera-se, de fato, em poder temporal, 
contrapondo-se, no mais das vezes, à autoridade que os senhores das 
sesmarias entediam sobre elas possuir, bem, como sobre seus habitantes, no 
caso, os índios, cuja força de trabalho – e não somente as almas – os padres 
também disputavam para os engenhos, currais de gado e outras unidades de 
produção. [...] que colimavam objetivos não só religiosos como econômicos, 
sociais e políticos (BANDEIRA, 2007, p. 200). 

 
Independentemente desses conflitos, os d´Ávila e a sua Casa da Torre continuavam a 

desfrutar de enorme prestígio político, inabalável, bem como, segundo Bandeira (2007), 

“continuavam um baluarte tão importante quanto às outras fortalezas pertencentes ao Estado 

português e permaneciam fornecedores de força militar para reprimir índios e os quilombos, 

que, nessa época, se achavam fortalecidos e resistentes no “sertão” e nas margens do rio São 

Francisco” (BANDEIRA, 2007, p. 201).  

Garcia d´Ávila tem como sucessor o seu filho Francisco Dias d´Ávila 2º, este também 

se mostra tão determinado como seus antecessores. Muito jovem, recebe a patente de coronel 

como reconhecimento aos serviços prestados à Coroa na luta contra os índios Tapuias. 

Paralelamente, ele e seus familiares masculinos continuavam a receber doação de sesmarias 

pelos préstimos. Assim como antes, as áreas conquistadas dos índios lhes eram doadas em 

sesmarias. Com isso foram avançando por todo o território que hoje chamamos de Nordeste, 

como destaca Bandeira, 

 

[...] Assim, o domínio da Casa da Torre, além da Bahia, estendeu-se da 
confluência do Pajeú, na capitania de Pernambuco, à foz do Rio Grande, na 
capitania do Rio Grande do Norte, e ao sertão da Paraíba [...] Francisco Dias 
d´Ávila 2º começou a ocupar o baixo Piauí, a partir do sul, e seguiu o curso 
do rio São Francisco para o lado de Pernambuco e não muito distante do 
Maranhão, bem como avançou pelos recessos de Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará (BANDEIRA, 2007, p. 209). 
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Bandeira (2007) destaca que o inusitado rapto de Isabel d’Ávila, sua sobrinha – filha 

de Catarina Fogaça, irmã de Francisco Dias d´Ávila 2º – para casar-se com Manuel Paes da 

Costa, alertou a família d’Ávila quanto à necessidade de criar estratégias de manutenção do 

seu patrimônio territorial.  E, para garantir a indivisibilidade territorial, duas providências 

foram tomadas: a instituição do Morgadio da Torre; e matrimônios endógamos6. Rapidamente 

Francisco Dias d’Ávila 2º, a fim de perpetuar a família, casou-se com a outra sobrinha, 

visando a unidade territorial e dos bens da família. Sua irmã Catarina Fogaça lhe ofereceu 

como dote todas as terras de que dispunha herdadas do marido. Em seguida Francisco Dias 

d´Ávila 2º solicita junto ao Rei de Portugal a criação do Morgadio da Torre, este é instituído 

em 1681. Dessa forma, o patrimônio territorial familiar tornava-se indivisível.  

Nesse caso, o Morgadio consistiu-se em vínculo de terras e rendas, provenientes das 

conquistas territoriais e consequentes recebimentos das mesmas em sesmarias e das mercês 

conquistadas e acumuladas em três gerações após o instituidor. Estes bens, assim vinculados, 

não podiam ser vendidos nem de outra forma alienados. Somente com expressa autorização 

real da Coroa Portuguesa era possível vender parte dos bens vinculados e a extinção do 

Morgadio seguiria o mesmo procedimento. A ampliação dos bens na administração de cada 

Morgado era uma obrigação. Os direitos de Morgadio são os mais rígidos da sucessão de bens 

para a perpetuação dos bens na linhagem da família. O Morgadio é uma forma de organização 

familiar que cria uma linhagem, bem como um código para designar os seus sucessores. A 

sucessão na administração do Morgadio era ocupada pelo filho primogênito, transmitida em 

linhagem masculina e, à falta de filhos, o parente mais próximo. O Morgadio difundiu-se 

como uma forma de evitar o empobrecimento das famílias devido às sucessivas partilhas, 

visando, assim, manter o seu ramo principal da família com o suficiente estatuto 

socioeconômico. A criação de Morgadios estava normalmente associada à instituição de 

capelas e ao cumprimento dos chamados “bens de alma” definidos pelo instituidor. Gordilho 

(1971) descreve o Morgadio assim,  

[...] um vínculo é um conjunto de bens que está vinculado, que está unido 
indissoluvelmente a uma família; trata-se de uma forma de propriedade 
inalienável e indivisível, transmitida em linha masculina através do 
primogênito, com exclusão dos irmãos, que apenas recebem subsídios 
tirados do rendimento do morgadio; não existe, pois, o direito de testar, e em 
cada momento o possuidor do vínculo não é mais do que administrador dos 
bens que o integram. Além do morgadio, que é o vínculo de bens laicos a 
uma família nobre, há outra forma de vínculo, a capela: a capela é um 

                                                            
6 É o regime segundo o qual o indivíduo se casa exclusivamente com membros de sua própria tribo ou classe, para 
conservação de raça ou nobreza, o que implica um sistema de castas. No caso específico dos d´Ávilas, o objetivo era garantir 
a indivisibilidade do patrimônio territorial e dos bens. Os casamentos endógamos eram realizados entre tios(as) e 
sobrinhos(as). 
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conjunto de bens em princípio afectos a uma obra pia, a assegurar o culto, 
mas que em grande parte acaba por constituir um morgadio; quer dizer, está 
também indissoluvelmente vinculado a uma família que cumpre os deveres 
religiosos inerentes a tal fundação, mas goza do usufruto desses bens [...] 
(GODINHO, 1971 apud PESSOA, 2003, p. 219-220). 

 

 Os Morgadios foram extintos em Portugal no reinado de D. Luís I, por Carta de Lei 

de 19 de Maio de 1863, e no Brasil em 18357. Essa forma de organização, constituída pelo 

conjunto das sesmarias, garantiam o domínio e a indivisibilidade do patrimônio territorial das 

famílias, mas não implicava que as terras fossem realmente ocupadas produtivamente. 

Visando equacionar os conflitos que se iniciavam, foram emitidas pelo governo colonial 

Cartas Régias em 1695, 1697, 1698, 1699, 1702 e 1729, as quais pretendiam reduzir as 

dimensões das sesmarias emitidas, incentivar para que as terras fossem postas a produzir, bem 

como, pressionar os sesmeiros a identificar e demarcar as suas terras. Na Carta Régia, de 

1698, por exemplo, D. Pedro II de Portugal, tendo em vista “coibir os abusos, resolveu tomar 

várias medidas, entre as quais intimar os senhores das terras a povoá-las e demarcá-las, bem 

como conceder como sesmarias a terra inculta e desprezada a quem denunciasse a sua 

existência” (BANDEIRA, 2007, p. 240). Pouco adiantou a edição dessas medidas, uma vez 

que os grandes senhores de terra as ignoraram. Contudo, cabe registrar que muitos conflitos 

pela posse da terra já estavam estabelecidos, fosse com pequenos posseiros, fosse com as 

ordens religiosas. Teixeira da Silva (1997) enfatiza essa questão, 

 

Tais tensões, e choques daí decorrentes, levaram a Coroa a limitar as 
doações, tentando impor preceitos menos vorazes na ocupação da fronteira. 
A Carta Régia de 27 de dezembro de 1695 limitaria as doações a dimensões 
de 4 léguas por 1 e, em outra, de 7 de dezembro de 1697, estabelecer-se-ia o 
padrão de 3 por 1 légua, que perduraria largamente durante o período 
colonial. As Provisões Reais de 20 de janeiro de 1699 e de 19 de maio de 
1729, com algumas alterações, confirmarão o padrão estabelecido em 1695. 
Mesmo assim, as tensões permaneciam: restava saber qual a situação legal 
dos grandes domínios constituídos no meio século anterior. Uma Carta 
Régia, de 23 de novembro de 1698, confirmava todas as doações anteriores, 
mesmo além do padrão estabelecido em 1695. Começava-se, entretanto, a 
estabelecer alguns limites. A Carta Régia de 1699, além de confirmar o 
padrão, estabelece que todos que, doravante, não cultivassem diretamente a 
terra, ou através de agregados e escravos, perderiam seus direitos; outra 
Carta, de 1702, obriga a demarcação clara e inequívoca das propriedades. Os 
sesmeiros, em especial os senhores dos novos domínios estabelecidos em 
Salvador, exerciam, entretanto, forte pressão visando a conservação de seus 
privilégios‚ e se negam a qualquer esforço de demarcação (TEIXEIRA DA 
SILVA, 1997).  

                                                            
7 Ver SILVA, Maria Beatriz Nizza. Ser nobre na Colônia. São Paulo: Edunesp, 2005; TEIXEIRA, Cid. Contribuição ao 
estudo dos morgados em Portugal e no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Baianos, n. 19, 1953. 
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Neves (2005) destaca que as constantes revogações e (re)edições das Cartas Régias no 

final do século XVIII só serviram para desgastar e evidenciar o descontrole do governo e o 

poderio das famílias proprietárias, argumentando, assim, 

 

A estrutura fundiária na América Portuguesa definida pelo sistema de 
sesmarias revelou-se caótica em final do século XVIII. Donatários, 
arrendatários e posseiros cometiam todo tipo de irregularidade, abusavam 
das leis circunstanciais, inadequadas às condições coloniais, e das ineficazes 
deliberações régias, que revogavam e reeditavam, continuamente, seus 
próprios atos dispositivos (NEVES, 2005, p. 98). 
 

A Coroa, por sua vez, era refém do poderio de senhores como os d’Ávilas, já que esses 

sempre foram agraciados com patentes militares, mercês reais, honrarias religiosas, e, nos 

“sertões” do Nordeste, eram não somente representantes do Estado, mas, na prática, eram o 

Estado Colonial personificado, exercendo seu poderio à base da força com o uso de sua 

poderosa Ordenança composta de índios, mestiços e escravos. Como evidencia Bandeira,  

 

Destarte, nos sertões onde o pastoreio se expandiu, os senhores de terra, os 
sesmeiros, detinham o comando [...] a Coroa, ou seja, o poder público, 
dependia para assegurar seu domínio. A casa da Torre, dentro de tais 
circunstâncias, tornou-se um potentado econômico, político e militar, e 
configurou, ao longo do século XVII, a principal força na colonização do 
Nordeste. 
 
[...] o governo colonial igualmente se valia ao outorgar-lhes patentes de 
sargento-mor, capitão-mor ou mestre-de-campo, investindo-os de autoridade, 
de modo que pudesse assegurar a ordem e impor a soberania de Portugal 
sobre as vastas extensões de terra da Colônia (BANDEIRA, 2007, p. 239-
240).  

 

Como ratificam Bandeira (2007), Antonil (2007) e Sodré (1979), esse era o principal 

fator de poder na sustentação do domínio português sobre aqueles imensos territórios, nada 

aconteceria contra a Casa de Torre, que constituía, de fato, um dos pilares do poder colonial, 

 
[...] as Ordenanças defendiam os interesses da classe dominante colonial e 
espelhavam a supremacia desses interesses, na fase em que a ordem privada 
era absoluta em sua influência, sendo restrita a ordem pública. Enquanto os 
interesses da classe dominante na metrópole e os interesses da classe 
dominante na Colônia se conjugaram, esse tipo de organização militar 
satisfez perfeitamente as necessidades e sua vigência atendeu às condições 
reais da sociedade (SODRÉ, 1979, p. 32-33). 
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Como afirma Sodré (1979), o poder público confundia-se com o poder privado, 

quando o primeiro dependia do segundo para garantir e sustentar as terras da Coroa, esses 

senhores cumpriam bem o seu papel, todavia, novas situações começavam a despontar no 

cenário interno e externo em Portugal; e logo o poderio destes ia ser posto em xeque, ficando 

impossível a manutenção das terras, do prestígio e do poder emanado dos Morgadios.   

 Bandeira (2007) afirma que a maior parte das terras da Casa da Torre era administrada 

por procuradores, que residiam nos locais. Havia, ainda, procuradores em Lisboa, visando a 

garantia dos seus interesses na Coroa. Também era comum a cessão de procuração para os 

curraleiros, visando dotá-los de autonomia no enfrentamento dos conflitos locais para 

conservar o domínio sobre as suas terras. Assim, estes ficavam vigilantes à ocupação indevida 

das terras e realizavam a cobrança da renda da terra junto aos arrendatários, rendeiros e 

foreiros da Casa da Torre. 

 Em 1726 uma nova carta régia foi emitida, na qual os senhores de terra são 

notificados, ficando condicionados a apresentarem ao Conselho Ultramarino, dentro do prazo 

de um ano, os títulos de propriedade e as formas como as suas sesmarias estavam sendo 

administradas. Mais uma vez, sem consequências. Nesse momento histórico, Bandeira 

descreve que quem responde pela Casa da Torre é o coronel Garcia d’Ávila Pereira, que deixa 

como sucessor Francisco Dias d’Ávila 3º, o qual assumiu o Morgadio em 1734, após a morte 

do pai. Nesse período, a Colônia não era mais aquela, na qual os senhores de terra tinham que 

sair em suas expedições para guerrear contra índios e conquistar as suas terras. O sertão já 

havia sido conquistado, a Colônia estava em outra etapa do seu desenvolvimento, no período 

do ouro, do diamante e do deslocamento do mercado do gado gordo para o sul da Colônia. No 

Nordeste a pecuária extensiva se encontrava em franco declínio desde o século XVII, 

convertendo-se, segundo Bandeira, gradativamente em uma economia de autoconsumo, 

 

[...] as prolongadas secas que então avassalaram o Nordeste dizimaram 
consideravelmente os rebanhos, tornando-os incapazes de atender às 
necessidades do mercado de consumo [...] a criação de gado no Nordeste 
começou a decair até o ponto de converter-se em economia de subsistência, 
já ao fim do século XVIII. Por outro lado, a alta dos preços dos alimentos e 
dos animais de transporte, devido ao extraordinário crescimento da demanda 
provocado pela exploração do ouro, beneficiou a pecuária no Rio Grande de 
São Pedro, ao sul da Colônia [...] Os preços subiram. Na medida em que só o 
ouro importava, a mineração desvalorizou a terra e não gerou, nas regiões 
onde se desenvolveu, formas permanentes de produção, salvo alguma 
agricultura de subsistência [...] (BANDEIRA, 2007, p. 240).   
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A instituição das vilas fortaleceu os núcleos urbanos, que, assim, começaram a 

demandar normas institucionais próprias e específicas. Novos cargos e novas autoridades, 

administrativas e jurídicas, surgiram e com isso a necessidade de delimitação espacial dos 

poderes e definição de quem manda em cada local. Assim, as diferentes autoridades 

“passaram a disputar as áreas de sua jurisdição, em virtude tanto de interesses econômicos – 

como a cobrança dos dízimos e outros tributos – como do robustecimento do poder político” 

dos novos grupos de interesse constituídos (BANDEIRA, 2007, p. 240).  

 Por outro lado, os conflitos por terra se acentuam nos sertões, com o crescimento da 

população nessa área. Com esse crescimento veio a necessidade de um melhor e mais justo 

ordenamento jurídico que atendesse às novas demandas sociais. A Coroa continuava através 

de suas Cartas Régias a requerer a ocupação das sesmarias como forma de garantir a sua 

posse, bem como, insistia na medição das mesmas.  

 Nesse cenário, a Casa da Torre, que antes lutava contra os índios para garantir as suas 

terras, passou a lutar contra os posseiros que buscaram ocupar os seus domínios. Isso é, 

aquelas áreas que o senhor da Torre tinha conhecimento, pois uma parte significativa dos seus 

domínios já não estava, efetivamente, sobre o seu controle. Há algum tempo o controle vinha 

sendo perdido para posseiros e rendeiros, que deixaram de pagar o foro, particularmente nas 

áreas da Paraíba e Piauí. Nessa luta, “acusaram os procuradores da Casa da Torre de 

cometerem violências, de despejarem os moradores das fazendas e sítios que ocupavam” 

(BANDEIRA, 2007, p. 328). A ação dos procuradores se caracterizava, conforme a descrição 

de Bandeira, 

As terras da Casa da Torre situadas naqueles sertões tão distantes de 
Tatuapara estavam naturalmente entregues ao mando e desmando de 
procuradores, homens rudes e violentos que pouco a pouco assumiram, de 
fato, o seu senhorio. Eles agiam arbitrariamente contra os posseiros, o que se 
torna normal e corriqueiro no interior do Nordeste, e não necessitavam 
sequer de qualquer ordem dos senhores da Torre. Tinham para tanto 
procuração (BANDEIRA, 2007, p. 328).  

 

 Francisco d’Ávila 3º deixa como sucessor Garcia d’Ávila Pereira de Aragão. Deixa, 

também, uma jovem viúva, que se casa novamente, com um estranho, de “fora” da família. 

Com isso é estabelecido um conflito interno ao núcleo familiar e tal casamento põe em 

questão o Morgadio, já que a viúva vai à justiça solicitar o seu direito à herança. Ela ganha a 

questão e algumas léguas de terra da Casa da Torre são vendidas. Assim, seja por conflitos 

internos à família, conflitos com posseiros e foreiros ou por ações regulatórias da Coroa 

visando mitigar os conflitos nos “sertões” nordestinos, a Casa da Torre reduz cada vez mais o 
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seu domínio. Destaca-se, ainda, que com a pecuária em declínio, devido às prolongadas seca e 

a disputa com a pecuária desenvolvida no sul da Colônia, a Casa da Torre passava a viver, 

mesmo nessa época, de outras rendas, particularmente dos engenhos de açúcar adquiridos 

e/ou formados nesse período.  

Toda a Colônia estava em forte movimento de reorganização. Em 1763 a capital foi 

transferida para o Rio de Janeiro, o movimento expansionista anterior estava reduzido, o 

“sertão” desbravado, conhecido e populoso, mas não povoado. As vilas prosperavam em torno 

das capelas, muitas delas construídas pelos senhores da Torre em suas sucessivas gerações, de 

acordo com as obrigações do morgado. A transformação desses núcleos populacionais em 

vilas contribuía para o enfraquecimento da Casa da Torre, pois perdia terra, poder e, 

gradativamente, prestígio social e político. 

Garcia d’Ávila Pereira de Aragão foi o último varão do Morgadio da Casa da Torre. 

Por diversas vezes foi acusado de torturar escravos no Castelo de Tatuapara.8 Morreu sem 

deixar herdeiros legítimos, já que tinha muitos filhos bastardos frutos de suas relações com 

escravas. Contudo, como nenhum dos filhos foi reconhecido, o Morgadio foi herdado pela 

sobrinha Ana Maria de São José e Aragão, mais precisamente foi incorporado aos bens 

familiares do seu marido José Pires de Carvalho Albuquerque, secretário de Estado e Guerra 

do Brasil e senhor de vários engenhos, dessa forma, saindo em 1805, definitivamente, após 

seis gerações da varonia da família Garcia d’Ávila.  

Nesse período, a situação política e econômica de Portugal era de uma crise sem 

precedentes. Na Colônia, por sua vez, os problemas eram também de grande proporção, com 

as lutas pela independência e a guerra estabelecida na Bahia – Salvador e Recôncavo –, 

visando a expulsão dos portugueses. A Bahia saiu vitoriosa, em 2 de julho de 1823 e a Casa 

da Torre e família Carvalho de Albuquerque desempenharam importante papel nesse 

processo. O morgado, coronel Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, era o 

representante genealógico da Casa da Torre e, nesse momento, possuía a maior fortuna da 

Bahia, além de dispor de grande prestígio social e político. D. Pedro lhe concedera o primeiro 

título brasileiro de nobreza, o baronato, na qualidade de visconde (BANDEIRA, 2007, p. 576-

577). 

 

 

 

                                                            
8 Ver MOTT, Luís R. B. Terror na Casa da Torre: tortura de escravos na Bahia colonial. In: REIS, João José (Org.) 
Escravidão e invenção da liberdade. São Paulo: Brasiliense, 1998, pp. 17-32. 
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O fim do morgadio em 1835, como já visto,  

 

[...] condenou ao desaparecimento o senhorio sobre as terras e propriedades 
conquistadas e pertencentes à Casa da Torre de Garcia d’Ávila. Ao falecer, 
em 1852, Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Visconde da 
Torre e último senhor e administrador do Morgadio, o domínio territorial da 
Casa da Torre, dividido entre cinco herdeiros e onerados por dívidas, 
fragmentou-se (BANDEIRA, 2007, p. 643).  
 
 

As terras herdadas foram vendidas, arrendadas ou simplesmente lançadas ao 

absenteísmo pelos seus proprietários e ocupadas por posseiros. Entretanto, uma parte 

significativa das terras já havia sido perdida nos conflitos com posseiros e no estabelecimento 

de povoados no entorno das capelas construídas pelos d’Ávilas – os bens de almas. Com isso, 

os herdeiros ficaram com muito pouco do que havia sido o patrimônio territorial da Casa da 

Torre.  

 

1.3 O MORGADIO DE ANTÔNIO GUEDES DE BRITO – A CASA PONTE   

 

No final do século XVI, Antônio Guedes de Brito inicia a conquista das terras do 

centro do que hoje é o estado da Bahia. Essa conquista deu-se através das guerras que 

empreendeu aos indígenas e contra escravos fugidos que se estabeleciam em quilombos. Pelos 

seus feitos é considerado um dos maiores sertanistas do Brasil colonial. São consideráveis os 

seus serviços em defesa da Bahia nas lutas contra a invasão holandesa, comandando 

Ordenanças sustentadas por fortuna pessoal. Recebeu valorosas honrarias; em 1667 foi 

empossado como Capitão de Infantaria; e logo depois elevado a Sargento-Mor, sendo titulado 

Fidalgo Cavaleiro em 1679 por alvará e em 1671 tornou-se Mestre de Campo. Em 1681 era 

coronel e juiz do Senado da Câmara da Bahia e grande proprietário de currais na região de 

Morro do Chapéu.  

Recebeu uma sesmaria como indenização pelos serviços prestados e gêneros 

fornecidos para as guerras, esta tinha novecentos e sessenta quilômetros de rio, começando no 

Morro do Chapéu, na Bahia, estendendo-se até as nascentes do rio das Velhas, em Minas 

Gerais. A sesmaria recebida por Guedes de Brito era enorme, porém nunca ficou esclarecido 

exatamente como a mesma se alargou até ganhar a dimensão final. Após sua morte, a sua 

única herdeira, Isabel Maria Guedes de Brito, declarou, na tentativa de justificar o 

crescimento da sesmaria, que o pai comprou uma parte de um sócio, outras guerreou e tomou 

de índios. Como destaca Neves (2005), Guedes de Brito “descobriu” e conquistou territórios 
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habitados pela população nativa, ocupando terras sem titulação, para, em seguida, formular 

pedido de sesmaria ou legalização da posse, que antecipava a definição da propriedade, com o 

uso parcial do terreno. Neves vai mais além, 

 

As mesmas circunstâncias que possibilitavam ocupações ilícitas e 
descontrole das dimensões de sesmarias, oportunizaram a posseiros a 
definição de seus próprios limites. Por isso, as cartas de sesmarias não 
indicavam confrontações nem áreas com precisão. Reproduziam referências 
temporárias e acidentes geográficos indicados pelos requerentes, 
conhecedores ou ocupantes dos terrenos pretendidos. Se as extensões de 
terra ermas facilitavam ocupações, também propiciavam espoliação de 
posseiros pobres, por proprietários com trânsito nas órbitas dos poderes 
públicos e que dispunham, na retaguarda, das milícias coloniais. 
[...] 
A legislação portuguesa ignorava a existência de posseiros. Nos casos de 
conflitos, reconhecia-se o direito dos donatários de sesmarias que, em última 
instância, representava o poder monárquico, expresso na Colônia, pela 
propriedade da terra. No uso dessa faculdade, desde o século XVII, 
legalizaram-se extensas áreas já ocupadas, das quais se passaram a cobrar 
foros e arrendamentos de moradores. Antonio Guedes de Brito soube 
aproveitar dessas circunstâncias para incorporar ao seu já extenso domínio, o 
território da margem direita do São Francisco, das nascentes do Paraguaçu, 
área central da Bahia, às do Paraopeba, sul de Minas Gerais, e alargá-lo, à 
leste, aos vales do Jequitinhonha, Pardo e de Contas. Reivindicou esse 
território no requerimento de sua carta patente de capitão de infantaria, cujo 
título reproduz seu pleito, como ressarcimento das despesas que efetuara nas 
guerras contra os holandeses, na Bahia e em Pernambuco (NEVES, 2005, p. 
93-94) 

 

Segundo Neves (2005), Guedes de Brito apropriou-se da margem direita do São 

Francisco, desde o centro-norte da Bahia ao centro-sul do atual território de Minas Gerais. 

Estabeleceu fazendas de gado, ao longo do rio e de seus afluentes e avançou ao leste.  A 

incidência de limites imprecisos, com maior frequência em zonas distantes e de difícil acesso, 

decorreu da sonegação de informações pelos sesmeiros, seus herdeiros e sucessores, aos 

agentes dos poderes públicos, encarregados de inspecionar titularidades e aferir as dimensões. 

Guedes de Brito faleceu em 1692, a sua filha Isabel Maria Guedes de Brito, herdeira 

do Morgadio, tendo como procurador-administrador Manoel Nunes Viana, passa a cobrar 

arrendamento e foro sobre a sesmaria. A real dimensão da sesmaria do Morgadio da Casa da 

Ponte é desconhecida; e em função de não ter comprovação real, muitos conflitos foram 

estabelecidos, os quais questionavam o domínio do Morgadio, principalmente na região de 

Jacobina na Bahia e na região do rio da Velha em Minas Gerais, quando da descoberta de 

ouro nas citadas regiões. 
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Mantendo a cadeia sucessória, Isabel Maria Guedes de Brito passa o Morgadio para a 

sua filha Joana da Silva Guedes de Brito, que, depois de enviuvar-se de João Mascarenhas, 

casou-se novamente, com Manoel de Saldanha da Gama.  

No século XVIII, o declínio da produção de ouro ocasionou uma nova organização do 

espaço, com o desenvolvimento do cultivo do algodão, estimulado a partir da revolução têxtil, 

na Inglaterra. Neves (2005) afirma que o algodão substituiu a lã de ovelha e tornou-se a 

matéria-prima mais consumida pelas indústrias de tecidos. Tal processo repercutiu nos sertões 

baianos, ampliando a demanda por terra e aumentando o seu preço. 

Ainda de acordo com Neves (2005), os herdeiros e sucessores disputaram por mais de 

um século o rio das Velhas e a nascente do rio Itapicuru. Foram sucessivas ações judiciais de 

posseiros e mineradores que se negavam a reconhecer os títulos de terras do Morgadio da 

Casa da Ponte, pois estavam sendo ocupados por força coerciva de mãos armadas ou 

constituindo-se de sesmarias não exploradas, o que contrariava o que previa a legislação em 

vigor. As terras foram questionadas em juízo e nos embates jurídicos as informações eram 

desencontradas, considerando as evidências fornecidas por Joana da Silva Guedes de Brito e 

as falas das testemunhas. 

Nesses conflitos judiciais por disputas de terra com os posseiros e mineradores, assim 

como ocorria com os d’Ávilas, os Guedes de Brito não tiveram nenhum ônus, muito pelo 

contrário, continuavam sendo prestigiados, mesmo tendo evidências e testemunhos das 

irregularidades no que se refere à dimensão do domínio de suas terras e à forma de inserção 

das mesmas ao seu Morgadio. Neves (2005) realça que o monarca lusitano da época, do 

mesmo modo que seus antecessores, nada fez contra os Guedes de Brito, que ocupavam 

territórios muitas vezes maiores que o permitido pela legislação, ordenando sempre que os 

moradores voltassem a pagar as rendas e foros da terra aos Guedes de Brito.  

Joana da Silva Guedes de Brito não teve filhos de seus casamentos. E em testamento 

deixou tudo para o seu segundo marido. Este se casou novamente, em Portugal, e deixou toda 

a herança para seu filho João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito, que 

também herdou de um tio a titularidade de Conde da Ponte. Ainda de acordo com Neves, 

(2005) este Saldanha, que tinha o sobrenome Guedes de Brito por ser uma exigência para 

assumir o Morgadio da família, foi o sexto administrador e titular da Casa da Ponte, tornando-

se um dos homens mais ricos do Reino de Portugal.  

Desde esse período, a corrupção prevalece. De acordo com as pesquisas de Neves 

(2005), os conflitos em torno da posse da terra permearam todas as gerações dos Guedes de 

Brito, particularmente nas áreas mais valorizadas pela mineração, como já citado 
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anteriormente. Ao longo desses conflitos, os herdeiros, em muitos casos, negociaram, 

conseguindo que muitos posseiros comprassem ou arrendassem as terras, prática usual em 

todas as gerações dos Guedes de Brito. Na administração do último Conde da Ponte, este 

assumindo em fins do século XVIII, dividiu os territórios do Morgadio em cinco áreas 

administrativas – Rio de Contas, Rio Pardo, Caetité, Urubu, Xique-Xique e Jacobina – e 

denominou-as de distritos.  

Em 1805 o mesmo foi nomeado governador da Bahia pelo príncipe regente D. João. 

Neves (2005) ressalta que este passou a exercer influência, ainda maior, sobre o judiciário 

colonial, a partir de então nada mais se registra sobre a centenária disputa entre os Guedes de 

Brito e os posseiros na região de Jacobina. Neves (2005) relata ainda que em 1806 o Conde da 

Ponte reconstituiu todo o domínio fundiário do Morgadio de Antonio Guedes de Brito, 

iniciado no século XVI, comprando as terras dos outros herdeiros. Assim, o Conde reunificou 

os domínios territoriais e iniciou um processo de negociação com os posseiros, arrendando ou 

vendendo a terra.  

Depois da sua morte, em 1808, a viúva e os filhos venderam parte do patrimônio e 

após a extinção do vínculo do Morgadio no Brasil, em 1835, venderam a totalidade do 

patrimônio, território acumulado por seis gerações à base do extermínio da população nativa e 

dos privilégios junto à Coroa. 

 

1.4 AS CONDIÇÕES QUE POSSIBILITARAM O SURGIMENTO DO PASTOREIO DE 

CAPRINOS EM TERRAS DE USO COMUM NO SERTÃO DA BAHIA  

                                                                         

Contrariando a hegemonia das sesmarias como mecanismo de obtenção de terra no 

Brasil Colônia, é nessa mesma conjuntura que aparecem as condições de surgimento do 

pastoreio em terras de uso comum. De acordo com a Carta Régia de 28 de setembro de 1700, 

as doações de sesmarias não podiam ser contíguas umas às outras, ainda que, sendo do 

mesmo dono, deveria existir entre uma e outra uma légua de terra (COUTO, 1938, apud 

TEIXEIRA DA SILVA, 1997).  

Para Teixeira da Silva “essa medida só confirmava uma prática antiga e fundamental 

na definição do sistema de uso da terra, a légua de medição entre as fazendas foi considerada, 

muitas vezes, integrante do padrão, constituiu-se em uma área comunal de uso coletivo, onde 

o gado de diversos criadores ficava à solta” (TEIXEIRA DA SILVA, 1997).  
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Teixeira da Silva destaca que, 

A grande propriedade de origem sesmarial ou as terras arrendadas, no 
interior da sesmaria, não eram as únicas formas de acesso a terra nos sertões. 
Ao longo do Sertão do Rio de São Francisco constituíra-se, desde cedo, uma 
ampla área de terras indivisas, “possuídas em comum com outros eréus [...] 
[...] parece que a doação recobria terras possuídas anteriormente sem, 
contudo, titulação legal. [...] criam-se à solta animais de pequeno porte: são 
cabras e porcos que vivem no comum, ao lado de muitas aves de terreiro. 
Tais áreas comunais estabelecem-se sobre superfícies cobertas de mata 
caatinga e utilizadas como pastagens naturais, sem cercas nem limites de 
propriedade, daí serem chamadas à época de indiviso. No Sertão do Rio de 
Contas, conforme os livros da fazenda do Brejo Seco, pertencentes à família 
Canguçu, criava-se gado à solta, em terras denominadas, também lá, de 
indiviso ou pastos comuns, da mesma forma que no curso médio do São 
Francisco. Esta era uma prática que se estendia não só entre camponeses 
pobres. Junto de muitas fazendas e currais permaneciam misturados os 
animais de vários proprietários, só separados por ocasião da junta, quando se 
recolhia o gado para formar as boiadas que seriam comercializadas. Durante 
as juntas, e em virtude do uso comum dos pastos, muitas vezes um vaqueiro 
levava animais de outros proprietários junto com os seus. Somente através 
da marca ou ferro podia-se reconhecer a posse de cada animal, o que durante 
as juntas era bastante difícil (TEIXEIRA DA SILVA, 1997). 

 
 

Autores como Garcez (1987) e Ehle (1997) discutem acerca da “fronteira do gado 

solto” no que se refere à ausência de cercas. Para eles o que possibilitou esse fenômeno foi a 

existência da “uma légua de terra” entre as sesmarias. Ehle afirma que,  

 

[...] Não se usava cerca. O gado não ficou preso em pastagens fechadas, mas 
correu solto pela caatinga e pelos matos, ocupando até as estradas. Entre 
uma e outra fazenda “fronteira de gado solto”, havia uma légua de terras 
devolutas, a “terra de ninguém” respeitada por todos e que servia como 
divisa, evitando confusões entre os rebanhos (EHLE, 1997, p. 8). 

 
 Essas terras de uso comum não podiam ser vendidas, eram espaços de trabalho, de 

manejo do gado. Porém, o seu uso comum ocorria não somente nessas faixas divisórias entre 

as sesmarias. Em alguns casos, esse modo de vida estabeleceu-se anteriormente à doação da 

sesmaria, ou seja, como uma prática pré-existente, pois já havia posse e o uso comum da terra 

por diferentes grupos sociais que habitavam o sertão colonial à revelia das leis que regulavam 

o seu acesso. A sesmaria se sobrepunha formalmente à posse no que se refere à legalização da 

doação da terra, contudo, não conseguia desestruturar o modo de vida já existente. 

Para Teixeira da Silva (1997), pode-se delinear quatro grandes formas de posse e uso 

da terra na área de dominância da pecuária sertaneja:  
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a) a grande propriedade, de origem sesmarial, com exploração direta e trabalho 
escravo;  

b) sítios e situações, terras arrendadas por um foro contratual, com gerência do 
foreiro e trabalho escravo;  

c) terras indivisas ou comuns, de propriedade comum – não são terras devolutas, nem 
da Coroa –, exploração direta, com caráter de pequena produção escravista ou 
familiar, muitas vezes dedicada à criação de gado de pequeno porte;  

d) áreas de uso coletivo, como malhadas e pastos comunais, utilizados pelos grandes 
criadores e pelas comunas rurais. 
 

 Assim, para além das sesmarias – forma legal de aquisição e reconhecimento das 

terras – existiam outras: as de uso comum. Essas sempre estiveram presentes nos sertões da 

Colônia, embora fossem “invisíveis”, por não participarem do processo engendrado pelo 

capital da época. Entretanto, tais áreas tinham papel fundamental na geração de alimentos, 

bem como, na interação social dos grupos envolvidos. Eram “invisíveis” para o sistema 

vigente que não (re)conhecia o modo de vida ali desenvolvido. Teixeira da Silva enfatiza que 

“a própria historiografia brasileira resiste a considerar outras formas de uso e posse da terra, 

na Colônia, que não estejam nos moldes do direito português, oriundo de uma época e uma 

forma social só muito tardiamente chegada (ou imposta) ao mundo agrário brasileiro” 

(TEIXEIRA DA SILVA, 1997).  

 Teixeira da Silva destaca que se as terras são indivisas, o mesmo não acontece com 

cacimbas, caldeirões ou olhos d’água, recurso raro e frágil. É a água o que desperta maior 

atenção, o que permite inferir que essas áreas de uso comum eram estabelecidas em espaços 

pouco disputados, ou seja, áreas de escassos recursos hídricos, dessa maneira elas podiam 

(co)existir no sistema colonial “invisíveis”. 

É importante destacar, ainda, nesse processo, a peculiaridade da condição de vida do 

vaqueiro e do escravo que viviam nos “sertões” da Colônia. O vaqueiro não tinha terra, mas 

tinha a “sorte”. Teixeira da Silva define o vaqueiro como o gerente das atividades econômicas 

da fazenda de criação e, nesta condição, é, ainda, capataz. É pago através do sistema de 

partilhas ou sortes. Assim, para Teixeira da Silva, 

 

O meio de pagamento era a própria rês, uma a cada quatro crias nascidas por 
safra – o sistema de quarta (embora houvesse também o quinto); a sorte era o 
animal que caberia ao vaqueiro e era tirada no local, na hora da partilha, 
marcando com seus ferros os animais recebidos. Possui, ainda, o direito de 
criar seu gado, com livre acesso aos recursos, naturais ou não, da fazenda. 
[...] 
Neste sentido, o sistema de sortes representa quase um arrendamento do 
gado do fazendeiro, que coloca seus animais (usa-se o termo entrega) sob 
responsabilidade de um vaqueiro. Este deve, de qualquer forma, entregar o 
plantel com o mesmo número de cabeças que recebeu e o excedente‚ 
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dividido, pela quarta parte, entre proprietários e vaqueiro. Assim, era como 
arrendar os animais e o trabalho de criação, contra o direito do arrendador 
tirar daí sua paga. O gado representava um pecúlio sobre o qual o vaqueiro 
aplicava seu trabalho, retirando em troca 1/4 do gado excedente e entregando 
ao criador um rebanho ampliado (TEIXEIRA DA SILVA, 1997). 

 

Em relação ao escravo, Teixeira da Silva aponta para: 

 

[...] as possibilidades dadas aos escravos de terem seus próprios animais. 
Numa versão sertaneja da brecha camponesa, vemos que os fazendeiros e 
sesmeiros não exerciam qualquer controle sobre a criação miúda: galinhas 
ou cabras podiam ser criadas e comercializadas livremente. Contar ou pedir 
contas de criação repugnava um vaqueiro ou criador, por envolver-se com 
sobejos de escravo, criança ou mulher. Porém, há um ponto ainda mais 
original: um número significativo de escravos criava cavalos. Estes, animais 
caros e nobres, comprovam uma fantástica capacidade de prover-se de um 
fundo ou pecúlio (um bom animal de sela, no final do século XVIII, valia, na 
Bahia, cerca de 30$000, enquanto uma rês valia cerca de 5$000) 
(TEIXEIRA DA SILVA, 1997). 

 

O mundo da empresa sertaneja surge mais aberto, menos hierarquizado e mais 

variegado do ponto de vista social (TEIXEIRA DA SILVA, 1997). Percebe-se que a 

“sociedade do sertão” não era em sua essência rígida e permitia ascensão social, mesmo que 

limitada, ou seja, tanto vaqueiro como escravo tinham uma autonomia relativa que permitia, 

em seus limites e possibilidades, transformar-se em donos ou arrendatários de terra e animais, 

ou mesmo, no caso do escravo, comprar a sua liberdade. O que difere das condições e 

possibilidades de ascensão social dos escravos e trabalhadores livres da “sociedade da 

plantation” açucareira, na qual existia ascensão social, porém era mais raro ocorrer. Deve-se 

considerar, também, que o investimento necessário para a estruturação de um pequeno e 

rudimentar curral era bem inferior aos custos da implantação de um engenho, assim como, era 

mais complexa e dependente a vida e a produção camponesa à margem dos engenhos.  

Correia (1987) afirma que “a pequena propriedade dificilmente subsiste próximo ao 

latifúndio, pois os latifundiários facilmente expandiam seus domínios, ora forçando a venda 

por parte dos pequenos proprietários, ora simplesmente expulsando-os da gleba que 

exploravam” (CORREIA, 1987, p. 40). Teixeira da Silva argumenta, 

 

Vemos, assim, no seu conjunto, uma grande circulação de recursos – 
animais, dinheiro, sortes – na empresa sertaneja. As possibilidades, senão de 
enriquecimento, mas, de autonomia econômica no interior do sistema, eram 
grandes e não dependiam de investimentos próprios [...] 
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Contudo, poucas vezes, no Brasil colonial, um jovem, forte e corajoso, tinha 
tantas chances de plantar as bases da sua própria autonomia. É bem verdade 
que abriam-se os caminhos, no máximo, de um sítio ou situação, posto que a 
fazenda ou o curral, com escravos e as matrizes, exigiam recursos e 
investimentos próprios [...] 
 
[...] a amplitude da circulação de recursos permitia que escravos e forros 
tivessem um rendimento próprio, reconhecido e respeitado pelo senhor [...] 
infinitamente superior aos rendimentos alcançados por seus congêneres no 
plantio de alimentos e criação de aves de terreiro – atividades características 
da brecha camponesa. Aqui, a autonomia do escravo se expressava na posse, 
criação e comercialização de animais nobres e caros – as montarias –, 
enquanto na plantation nunca se tinha acesso às culturas nobres como o 
açúcar. Aí, restringia-se a autonomia da economia própria dos escravos aos 
mantimentos, o que poderia integrar-se bastante bem ao cálculo do senhor na 
gestão dos recursos do engenho. É verdade, também‚ que as montarias não 
competiam com a atividade principal – o gado –, e via-se, de certa forma, 
como animais de estimação (TEIXEIRA DA SILVA, 1997). 

 

Com a decadência das famílias sesmeiras tradicionais, particularmente, das Casas da 

Torre e da Ponte, com o fim dos seus respectivos Morgadios, bem como, em decorrência das 

mudanças sociais e políticas ocorridas no transcurso do processo colonial, muitas das 

sesmarias, devido ao absenteísmo de seus donos, tornaram-se terras devolutas – devolvidas à 

Coroa Portuguesa. Dentre essas, muitas foram ocupadas e divididas em posses entre várias 

famílias camponesas, outras foram ainda subdivididas, vendidas ou arrendadas pelos seus 

donos. O sertão da Colônia, que não era populoso, ficou restrito a núcleos de povoamento 

antigos formados a partir da mineração ou da pecuária.  

Contudo, continuaram a existir paralelos e alheios a todo esse processo os grupos 

sociais que praticavam e desenvolviam o uso comum da terra como modo de vida 

independente das leis coloniais. Portanto, esses grupos camponeses na nova situação estavam 

estabelecidos em terras, agora, devolutas o que fragilizava a sua relação jurídica com a terra. 

Essa condição permaneceu no período do regime de posses (1822 a 1850), quando, em 1822, 

com a independência do Brasil, é extinto o regime de sesmos e mesmo depois de 1850, com a 

Lei de Terra, conforme comenta Teixeira da Silva, 

 

Aos poucos o Sertão vai se convertendo em um imenso pasto, onde, por 
largos trechos, a população consegue impor um regime de terras distinto 
daquele baseado na apropriação individual e privada da terra, como o 
sistema sesmarial supunha. Mesmo após 1850, com a nova Lei de Terras, 
não se deu qualquer mudança fundamental no regime de posse e uso da terra. 
Os efeitos da legislação parecem ter se limitado à área cafeeira, no eixo 
Centro-Sul do país, sem qualquer mudança de fundo nos demais regimes.  
[...] 
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O cadastro de terras, suas medições e as medidas coercitivas propostas na lei 
de 1850 jamais foram realizadas ou levadas a sério, como tantas outras leis 
do país (TEIXEIRA DA SILVA, 1997). 
 

Assim sendo, esses grupos sociais, como sugere Teixeira da Silva, “constituem-se em 

elementos de uma cultura mística, que ainda hoje resiste à modernidade dissolvente” 

(TEIXEIRA DA SILVA, 1997), confrontando-se a ela na atualidade no embate com o direito 

positivo que a normatiza. 

Na Bahia, a origem do pastoreio em terras de uso comum, para Garcez (1987), está 

vinculada ao declínio das fazendas, oriundas das sesmarias, no final do século XVIII. As 

motivações da pecuária foram se reduzindo e os grandes proprietários da região sucumbiram 

ao apelo da vida citadina. Para Garcez, na “imprecisão de limites e indefinição legal dos 

direitos de propriedade estão às origens dessa formação em estudo” (GARCEZ, 1987, p. 32). 

Conforme a autora, esses foram os fatores que permitiram a constituição e disseminação desse 

modo de vida. 

Garcez resgata ainda algumas questões jurídicas referentes à propriedade da terra e no 

que se refere à imprecisão dos seus limites, 

[...] Na impossibilidade de se precisar as áreas em questão, os documentos 
comprobatórios das transações mencionavam marcos mais ou menos 
perecíveis que as delimitações e um valor em mil réis que lhes era atribuído 
como fator de avaliação. São famosas as escrituras de mil reis dos séculos 
XVIII e XIX comprovando a venda ou arrendamento de uma fazenda “que 
começa na estrada que vai para o rio” e termina “em uma pedra grande perto 
da casa de José de Tal” ou que faz limite ao Norte com as terras de José, a 
leste com as de João, ao sul com as de Joaquim [...] no valor de “dois contos 
de reis”, por exemplo. A partir daí, alguém passava a ser proprietário ou 
posseiro de “dois contos de reis de terra”, sem que a área correspondente a 
esse valor fosse precisada. Nas sucessões por herança, cada filho passava a 
ter os mil reis de terra que lhe cabiam por direito na partilha dos bens 
paternos ou maternos. O mesmo ocorria com a venda de parcelas desses 
bens, sempre avaliados em mil reis [...] (GARCEZ, 1987, p. 30).  
 

A autora continua descrevendo a sua interpretação para o desenvolvimento do 

pastoreio comunitário nos sertão da Bahia, 

 
Essa situação conduziu à instalação dos condomínios, à pratica da 
exploração comunitária das terras. A propriedade original permanecia 
indivisa, em aberto, sem medição ou demarcação, tendo os seus proprietários 
– ou posseiros – uma idéia pouco clara de sua divisão ou dos seus limites. 
De modo geral, essas terras confrontavam com áreas na mesma situação ou 
com terrenos públicos – terras devolutas – que, de certa maneira, passavam a 
representar uma continuidade do condomínio, e as “criações”, 
principalmente os caprinos, circulavam livremente nas extensas pastagens 
(GARCEZ, 1987, p. 34). 
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A partir dos estudos bibliográficos e levantamentos documentais da historicidade do 

processo, percebeu-se que, desde os primórdios do período colonial, grupos já organizavam 

um modo de vida peculiar e diferenciado no sertão baiano, com a criação dos seus rebanhos 

em terras de uso comum. Essas ocorrências vinculam-se a um mosaico de possibilidades de 

forma de acesso à terra: que poderiam ser em terras devolutas, em posses, ou mesmo em 

terras da família, comprada e certificada com escritura, ainda no período colonial. As terras 

ocupadas por esse modo de vida, no geral, estavam encravadas na caatinga, em terras de 

pouco interesse e devido à precariedade de recursos hídricos, desvalorizadas e sem 

perspectivas de apropriação e uso pelo capital.   

 

1.4.1 O pastoreio comunitário no sertão da Bahia 

 

Na Bahia, durante séculos, esses grupos permaneceram “invisíveis”, mas não isolados, 

pois sempre mantiveram diferentes relações de trocas e mediações com a sociedade em geral 

e estavam condicionados a uma ordem moral, desenvolvida na prática e no convívio dos 

grupos sociais à medida que os mesmos iam se formando. Nesse caminhar histórico-político, 

Brasil Colônia, Império e República, independentemente das questões jurídicas envolvendo a 

propriedade da terra, esses grupos permaneceram e, gradativamente, o boi cedeu espaço para 

cabras e ovelhas – “cabra, a vaca do pobre” – que melhor se adaptaram à caatinga e aos 

escassos recursos financeiros disponíveis por esses grupos camponeses.   

Contrariando a ordem estabelecida ao longo do tempo, a partir da década de 1960, os 

camponeses percebem o seu modo de vida em risco, com a ocorrência de conflitos 

relacionados a expansão do capitalismo no campo baiano. Esse processo se intensificou, na 

década de 1970, quando os grupos passaram a sofrer enormes pressões de diversos agentes. 

Devido à proposta oficial de modernização da agricultura, visando à expansão do capital no 

campo, inicia-se, nas diferentes regiões do estado da Bahia, o estímulo à agricultura e à 

pecuária através de créditos subsidiados, especialmente no semi-árido através do Projeto 

Sertanejo e do Polonordeste.  

Germani (1993), em sua tese de doutoramento, discute o Estado e a questão agrária no 

Nordeste enfatizando o papel histórico da Sudene e as transformações que ocorreram nessa 

importante superintendência, levando à sua descaracterização, considerando-se os seus 

pressupostos de fundação. 

Observa-se que ao longo do tempo foram instituídos pelo Estado diferentes 

instrumentos de integração regional. Várias instituições foram criadas para garantir uma 
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maior inserção da região Nordeste na lógica do processo produtivo nacional, reconhecendo, 

assim, a sua posição periférica na constituição das novas perspectivas desenvolvimentistas do 

país. A primeira resposta oferecida pelo poder público consistiu-se na instituição de órgãos de 

planejamento regional, cujas criações estão relacionadas a diferentes conjunturas, como será 

evidenciado a seguir: 

Em 1909, já proclamada a República, o governo criou a Inspetoria de Obras Contra a 

Seca (IOCS). Este órgão, em 1919, transformou-se na Inspetoria Federal de Obras Contra a 

Seca (Ifocs), que em 1945 deu origem ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

(Dnocs). Cada um desses órgãos, a seu tempo, procurou definir metas de trabalho. O Dnocs 

surgiu com um caráter amplo. Propunha-se a combater a seca em qualquer parte do país onde 

ela pudesse ocorrer. No entanto, sua atuação se restringiu ao Nordeste, pois, desde o início, o 

órgão foi dominado pela elite regional, servindo aos interesses dos grandes proprietários 

rurais, os "coronéis". Assim, o controle político do Dnocs permaneceu durante décadas nas 

mãos de políticos oligárquicos do Ceará associados aos donos das fazendas de gado e de 

algodão que dominavam a estrutura do poder local. Para viabilizar a atuação do Dnocs, em 

1951, foi delimitado o "polígono das secas", área com quase um milhão de quilômetros 

quadrados que era atingida pela estiagem. Abrangia o norte de Minas Gerais, o interior da 

Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e a quase 

totalidade do Ceará. Atualmente, os técnicos afirmam que a área atingida pela seca é bem 

menor. Assim, houve um redirecionamento e foram excluídas as localidades nas quais a 

estiagem é temporária. Atualmente, embora não tenha sido extinto, este órgão não tem uma 

funcionalidade real na máquina estatal. 

Na Constituição de 1946, no Ato das Disposições Transitórias, o artigo 29 determinou 

a execução de um plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do rio São 

Francisco e seus afluentes, num prazo de 20 anos, aplicando-se quantia anual não inferior a 

1% da renda tributária da União. Assim, nasceu a Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF) criada pela Lei nº 541, de 15 de dezembro de 1948. Passados os 20 anos 

estabelecidos pela Constituição, em 28 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-Lei nº 292, foi 

criada a Superintendência do Vale do São Francisco (Suvale), autarquia vinculada ao extinto 

Ministério do Interior. Em 16 de julho de 1974, através da Lei nº 6.088, para suceder a Suvale 

foi criada a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), 

atualmente vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede e foro no Distrito 

Federal. Atua nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e 

parte do Distrito Federal, perfazendo 640.000 km² do vale do São Francisco. De acordo com a 



64 
 

Lei nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000, a Codevasf passou a atuar, também, no Vale do Rio 

Parnaíba, em uma área de 340.000 km², abrangendo os estados do Maranhão e Piauí.  

Sua origem estava vinculada à promoção do desenvolvimento da região, utilizando a 

irrigação como força motriz, e assim foi realizado desde os anos de 1960, quando foram 

implantados os pólos irrigados de Mandacaru e Bebedouro. Depois desses, muitos outros 

vieram, particularmente favorecendo ao hidro-agronegócio ligado ao setor da fruticultura – da 

uva e da manga, principalmente, ocorrendo ainda a produção de abacaxi, graviola, mamão, 

romã, maracujá, umbu, acerola, banana –  e à agroindústria voltada para a produção de 

vinhos, vinagres e polpas de frutas, esta última estabelecida na região do submédio São 

Francisco, sobretudo entre as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Com destaque para 

os empreendimentos: Agropecuária Lambrunie, Brasiluvas, Frutimag, Frutivale, Frutivita, 

Jofra Agrícola, Logos Butiá, Metaexport, Special Fruit, Timbaúba Agrícola, Vale das Uvas, 

Nova Fronteira Agrícola, Frutinor, Lastro Agrícola, Ebras, Agrobrás, Futier, Sechi Agrícola; 

Pritam Fruit Exportação Ltda.; Agropecuária Vale das Uvas Ltda., Upa Agrícola; Fazenda 

Milano Vitis Agrícola, Fruit Fort, Minhoto, Agropecuária Labrunier e Fazenda Ouro Verde 

Ltda.; Miolo e Iovara/Benec, Adega Bianchetti & Tedesco, Chateaux Ducos, Niagro Nishieri 

e Vita Polpa.9 

Em 1952, o governo federal criou o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) que, além da 

finalidade de financiar as grandes obras sugeridas pelo Dnocs, deveria promover o 

desenvolvimento econômico regional. Como saldo do seu trabalho, o Dnocs, desde sua 

criação até o ano de 1993, perfurou 25 mil poços: destes, 18 mil se destinaram a fornecer água 

a propriedades privadas. Aproximadamente, metade dos 800 açudes construídos por seu 

intermédio destinou-se a projetos de interesse particular e não ao abastecimento da população 

sertaneja, que, em tese, seria a principal beneficiária dos investimentos públicos. Em 1989 foi 

instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional para apurar 

as possíveis irregularidades que estavam sendo atribuídas ao Dnocs. Até hoje, porém, não se 

tem clareza dos resultados auferidos do trabalho da CPI. 

Os anos 1950 expõem, com nitidez, males históricos vividos pelo Nordeste. A 

economia do Nordeste, frente à dinâmica do processo de industrialização e ao aumento dos 

investimentos em infraestrutura no Sul e Sudeste, tende a distanciar-se ainda mais do resto do 

Brasil. Aumenta a emigração regional. Consolida-se no país o mercado interno impulsionado 

pela industrialização, o que fortalece as áreas dinâmicas centrais, penalizando as áreas 

periféricas não competitivas.  
                                                            
9 Dados coletados nos sites www.bnb.gov.br e www.sudene.gov.br acesso em 30/03/2010.  
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Os estudos conduzidos pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN) criado em 1957 e vinculado diretamente à Presidência da República, através do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico, indicavam que o nível de renda anual da 

população não chegava, à época, aos 100 dólares per-capita. Inferior, portanto, à terça parte 

daquela que era atribuída ao habitante do centro-sul. 

Esse dado se mostrava mais alarmante quando se considerava o fator de concentração 

da renda na Região e seu peso demográfico, correspondente a um terço da população 

brasileira. Em relatório final, apresentado dois anos depois de sua criação, o GTDN elaborou 

um minucioso diagnóstico da situação, simultaneamente à indicação dos remédios 

econômicos mais adequados para reverter o processo histórico adverso. Basicamente, o Grupo 

sugeriu a intensificação dos investimentos em infraestrutura, em programas que criassem 

resistência às secas – fortalecendo a economia do Semi-árido – e iniciativas para 

diversificação da economia na chamada Zona da Mata. 

O GTDN propôs a criação de um órgão de transição, o Conselho de Desenvolvimento 

do Nordeste (Codeno), instalado na cidade de Recife em 25 de abril de 1959, com a 

participação de todos os governadores da região. Sua principal função, exercida pela sua 

Secretaria Executiva, foi a de organizar as equipes de pesquisa e análise recomendadas pelo 

Grupo de Trabalho, responsabilizando-se por toda a programação pré-estabelecida. 

O Congresso Nacional, por proposta do Poder Executivo, aprovou a criação da Sudene 

em 15 de dezembro de 1959, sendo sancionada no mesmo dia pelo Presidente Juscelino 

Kubitscheck. A missão do organismo criado: planejar, articular e coordenar todo esforço 

governamental no Nordeste, implementando e executando ações necessárias ao seu 

desenvolvimento econômico e social. Seu primeiro Superintendente foi Celso Furtado. 

Esse desenvolvimento, segundo disposto em lei, seria pautado em planos diretores 

plurianuais, transformados em Lei Federal. Todos os órgãos federais com atuação na área 

teriam de submeter suas programações à Sudene, que as aprovaria e faria constar em seus 

próprios planos, que, por sua vez, eram submetidos ao Congresso Nacional. 

A importância atribuída ao desempenho da Sudene pode ser medida por sua 

vinculação hierárquica, submetida que era diretamente à Presidência da República e aos 

recursos que nunca poderiam ser inferiores a 2% da receita tributária da União, já 

estabelecidos na Constituição como fundo de auxílio ao Nordeste na luta contra as secas. A 

Sudene foi extinta em 2002 (governo Fernando Henrique Cardoso) e reintegrada/recriada no 

plano político pelo governo Lula em 2003, como uma autárquica especial, administrativa e 

financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal 
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com sede na cidade do Recife/PE, e vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Foi 

mantida a mesma área de atuação. 

Germani (1993) em seu trabalho faz um balanço dos projetos de desenvolvimento 

criados para região Nordeste cronologicamente. Afirma que foi a partir de 1970 que o Estado 

criou uma série de programas para as regiões Norte e Nordeste, a saber: o Programa de 

Integração Nacional (PIN) e em 1971 o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra). A autora afirma que o Proterra, na prática, não 

foi um instrumento de redistribuição de terras, e sim de modernização e capitalização dos 

setores que já detinham terra, tendo como resultado uma aceleração do processo de 

acumulação e concentração de capital na região (GERMANI, 1993, p. 239).  

Ainda de acordo com Germani (1993), em 1971 foi criado o Programa de Irrigação do 

Nordeste (Proine), executado pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) e 

pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), este programa 

atendeu a um número reduzido de famílias. Privilegiou mais uma vez o grande capital que se 

estabeleceu na região com o financiamento do Banco do Nordeste. Germani (1993) enfatiza 

que a partir de 1974 foram criados diversos programas de desenvolvimento visando 

equacionar as contradições existentes no espaço agrário nordestino. A autora destaca o 

Programa de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste), que foi 

desenvolvido através dos Projetos de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI). Ainda em 

1974 foi criado o Programa de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste (PDAN), em 

1976 o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste 

(Projeto Sertanejo), em 1979 o Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do 

Nordeste (Phohidro) e o Programa Especial de Apoio às Populações Pobres das Zonas 

Canavieiras do Nordeste (Procanor), em 1979 o Programa de Emergência contra a seca deste 

referido ano. Germani (1993) realça que em 1980 o “Estado iniciou um projeto visando a 

reestruturação da propriedade da terra, com a participação do Incra e em conjunto com vários 

estados da região financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (BIRD) 

(GERMANI, 1993, p. 240).  

Apoiada em outros autores como Chalout (1983), Sobral e Castro (1985), Bursztyn 

(1984) e Oliveira (1981); Germani (1993) concluiu que estes projetos  – dentre os quais se 

destacam o Polonordeste e o Projeto Sertanejo que desenvolveram ações nas áreas de fundo 

de pasto – mesmo vinculados a diferentes ministérios, tiveram a sua integração dificultada e 

os números dos beneficiários pouco refletiram as metas ambiciosas pretendidas pelos 

mesmos. Isso quando esses programas não foram capturados pelas elites oligárquicas locais, 
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utilizando-os em benefício próprio. Dessa forma, Germani (1993) conclui que esses 

programas em suas distintas intervenções estatais, contribuíram mais para aumentar as 

diferenças sócio-econômicas entre os grupos sociais na região que para diminuir as 

desigualdades existentes, bem como, a atuação do Polonordeste, acabou por dificultar o 

acesso à terra uma vez que as obras de infraestrutura implantadas contribuíram para a 

valorização e a cobiça das mesmas (GERMANI, 1993, p. 245-246).  

Os volumosos recursos creditícios oferecidos pelo Estado financiaram, especialmente, 

o cultivo de mandioca, mamona e a criação de bovinos. Aliadas a isto, a construção de infra-

estrutura e a criação de acessibilidade favoreceram e motivaram a grilagem nas terras de uso 

comum em toda a Bahia, colocando em risco o modo de vida desses grupos. Dessa forma, 

conclui-se que o estímulo à produção agropecuária com créditos facilitados desencadeou todo 

um processo de crise e conflito para esses camponeses com o aval das políticas públicas 

implementadas pelo Governo Federal, afinal não se pode esquecer que as políticas públicas 

são na sua essência, também, políticas espaciais.  

Nesse mesmo período, muitas áreas de uso comum sucumbiram devido ao 

enfraquecimento e à fragilidade de suas organizações internas, envolvendo perdas, vendas de 

terra e migração massiva em alguns casos. Outros grupos, orientados pela força de seu arranjo 

interno, organizaram-se para resistir, buscando na sua origem a confirmação dos seus direitos. 

Direito de criar o bode solto e direito ancestral sobre a terra – o qual seria confirmado pela 

origem do grupo social e estaria pautado no “saber camponês” retido e transmitido oralmente 

pelos membros mais velhos do grupo social, sendo estes, os anciões, os guardiões do saber, da 

história, da “Lei do Costume” e das tradições, possuindo uma importância significativa para o 

grupo, juntamente com os migrantes que experimentaram novos “saberes”. Esses últimos, no 

decorrer dos anos de intensificação dos conflitos, foram chamados a fortalecer a luta e 

igualmente tiveram um papel fundamental na organização da resistência. 

A “Lei do Costume” está relacionada à “sociologia da cerca”, que nesse modo de vida 

camponês funciona com o cultivo “preso” dentro das cercas e os “bodes” soltos nas áreas de 

uso comum sem cercas, Ehle define assim, 

 

A Lei do Costume, segundo a qual o pastoreio anda solto, enquanto a 
plantação é feita dentro da cerca. Na maioria das vezes, os criadores não têm 
condições de construir cercas, com oito fios de arame e recorrem aos meios 
tradicionais: a cerca de estaca ou a cerca “rodapé”, feita com macambira, 
xique-xique e outros produtos oferecidos pela caatinga (EHLE, 1997, p. 13). 
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A resistência desses grupos provém de grande influência da Igreja Católica, que 

iniciou a sua inserção nos grupos de Fundo de Pasto com a organização das Comunidades 

Eclesiásticas de Base (CEBs) desde a segunda metade da década de 1960. Convém registrar 

os principais fatos motivadores dos conflitos nesse período, bem como, as estratégias 

desenvolvidas pelos camponeses para resistirem.  

Os projetos de desenvolvimento dos Governos Federal e Estadual tiveram como 

rebatimento no plano regional e local o surgimento de pretensos donos das terras ocupadas 

pelos camponeses praticantes do criatório em terras de uso comum. Estes donos se utilizavam 

da grilagem e do cercamento das terras, apresentando escrituras duvidosas de propriedade. É 

nesse processo que surgem os focos de resistência para fazer frente à nova ordem, este 

processo lançou os grupos em um mundo até então desconhecido, no mundo do direito 

oficial/positivo e nos mecanismos de burla a este direito. Até então prevalecia entre eles o 

mundo do valor das palavras, das tradições, o universo da “Lei do Costume” que “vem desde 

o começo do mundo”, ou seja: quem vai plantar a roça é que tem de protegê-la com cercas 

reforçadas com rodapé para que os caprinos não destruam os cultivos. A partir desse momento 

conflituoso percebem que as palavras, fora do território de convívio do grupo social, têm 

menos valor do que os papéis escritos, estes tão raros entre eles. 

 

1.4.2 Fundo de pasto: uma categoria política 

 

Na década de 1980, os conflitos já se encontram fora do controle dos grupos, o modo 

de vida de pastoreio em terras de uso comum está definitivamente em risco. Resistir era 

preciso, mas como?  

O primeiro grupo camponês a procurar formalmente a intervenção do governo foi o 

São Bento, localizada no município de Uauá, na região Nordeste do estado da Bahia. Conflito 

estabelecido, os técnicos do então Instituto de Terras da Bahia (Interba) foram ao local medir 

a área da fazenda em litígio, o que beneficiaria o grileiro. Mas a manifestação do grupo 

envolvido, relatando os fatos ocorridos e o seu modo de vida, soou peculiar ao técnico que 

conduzia as atividades. A partir de então, o processo de medição foi suspenso e um rico 

diálogo começou a ser estabelecido. 

É interessante notar a conjuntura política do País, pós-ditadura, eleição de Tancredo 

Neves, assumindo José Sarney - e a Bahia tinha como governadores João Durval Carneiro 

(15/03/1983 - 15/03/1987) e Francisco Waldir Pires de Sousa (14/05/1987 - 15/03/1989). Este 

último desincompatibilizou-se do cargo para candidatar-se à vice-presidência da República, 



69 
 

assumindo Nilo Augusto Moraes Coelho. Cabe citar a agitação pela qual passava o país e 

posteriormente os estados com as Assembléias Constituintes. Essas informações são 

importantes, pois, somente nessa conjuntura, foi possível a busca do diálogo, os estudos 

antropológicos, a identificação e, principalmente, um longo debate visando encontrar as 

possibilidades jurídicas para o reconhecimento e a legalização das terras dos camponeses 

espalhados no estado da Bahia. Na base da organização desses grupos estavam a Igreja, os 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e algumas Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), com destaque para a Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco 

(Fundifran), cuja atuação, na época, estava circunscrita à Região Econômica do Médio São 

Francisco e Serra Geral. 

A partir de 1983, da observação in loco dos técnicos é que surge a expressão FUNDO 

DE PASTO. Assim, a denominação passou a existir quando da intervenção do Governo da 

Bahia dirigida ao reconhecimento jurídico dessa forma de organização social e da relação que 

esses grupos estabeleciam com a terra, ou seja, a sua territorialidade, o seu modo de vida, este  

espalhado em diferentes municípios do semi-árido baiano. Naquele momento, em seus 

estudos preliminares na região Nordeste do estado, os técnicos observaram as casas dos 

camponeses com seus quintais/terreiros, tendo suas criações ao fundo, pastando no bioma da 

Caatinga; assim, surgiu, então, o termo Fundo de Pasto. 

Inicialmente, era entendido como a articulação da área familiar somada a área de uso 

comum, posteriormente, enquanto uma categoria de luta política dos camponeses, 

gradativamente foi sendo descaracterizada pelas ações do Estado no processo de regularização 

fundiária e o termo passou a designar apenas a área de uso comum titulado em nome da 

associação como será apresentado do decorrer desse capítulo.   

Atualmente essa denominação está assimilada e difundida entre os grupos que 

compartilham desse modo de vida, ganhou uma dimensão política e enquanto categoria do 

presente, vem sendo valorizado e visibilizado a partir da sua identidade peculiar, que está 

retratada no seu modo de vida – “Fundo de Pasto: nosso jeito de viver no sertão”. A afirmação 

dessa categoria busca ainda a diferenciação em relação a outros movimentos que lutam pela 

terra, constituindo uma “articulação” que os congrega e representa na Bahia, levantando 

“bandeiras de luta” específicas para esse segmento camponês junto ao Estado. Inclusive, os 

grupos organizados apenas consideram como Fundo de Pasto os grupos cadastrados ou em 

fase de reconhecimento pelo estado através dos órgãos responsáveis em implementar essa 

política, resguardando, também, a observação da historicidade ancestral do grupo, 

considerando essa característica fundamental para a definição: a de “ser ou não ser” um fundo 
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de pasto tradicional, ou de representar apenas um grupo forjado em um outro processo para 

garantir a titulação de suas terras. Assim, alguns grupos, embora cadastrados e mesmo 

reconhecidos pelo estado como de fundo de pasto, não o são pelos grupos que têm a 

ancestralidade comprovada e resguardada por suas tradições.   

No período dos primeiros conflitos, alguns locais foram “acalmados” com a ação do 

Governo do Estado da Bahia e do Governo Federal, através do Projeto de Desenvolvimento 

Regional Integrado (PDRI) – Nordeste/Bahia, que iniciou sua implementação em 1983, 

através de um convênio entre o extinto Instituto de Terras da Bahia (Interba), Secretaria da 

Agricultura, Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia 

(Seplantec), Companhia de Desenvolvimento e Ação Social Regional (CAR), 

Superintendência de Desenvolvimento de Nordeste (Sudene) e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD).  

O Projeto Nordeste estava previsto para ser desenvolvido em quatro anos e atuaria 

basicamente na Microrregião Nordeste da Bahia. Uma de suas metas mais importantes era a 

execução do processo de regularização fundiária, via ação discriminatória, com o objetivo de 

proceder a redistribuição e regularização fundiária na região. A partir da demanda desse 

campesinato, elaborou-se o Projeto “Fundo de Pasto” (piloto), em 1982, vinculado ao Projeto 

Nordeste Bahia. 

Nos levantamentos de campo, realizados pelos técnicos, foi identificado que as 

populações rurais dessas áreas viviam basicamente da ovinocaprinocultura extensiva, do 

extrativismo e de uma pequena agricultura para o autoconsumo. Mas existiam singularidades 

nessa totalidade. 

O primeiro estudo do Projeto “Fundo de Pasto” sobre o modo de vida desses grupos 

foi realizado tendo por objetivo: identificar e caracterizar a socioeconomia das áreas de 

pastagens não cercadas e utilizadas de forma comum; estudar a mobilidade sócio-econômica e 

as alternativas jurídicas com vista à regularização fundiária – estas formas buscadas em 

situações análogas nos estados do Amazonas, Sergipe e Paraíba, sendo, posteriormente, após 

os trabalhos de campo e análise dos casos, percebido que não havia semelhança com a 

ocorrência baiana; e controlar as tensões sociais nas áreas de ocorrência dos fundos de pasto. 

Foi identificado que o modo de vida em questão espalhava-se por vários municípios da 

região Nordeste e, posteriormente, identificou-se a ocorrência na região da Serra Geral e 

Oeste do estado da Bahia. Um conjunto de municípios foi escolhido para o estudo desses 

grupos na região Nordeste. A escolha dos mesmos pautou-se na ocorrência intensiva do 

pastoreio solto de caprinos. Para identificá-los e localizá-los foram aplicados instrumentos de 
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pesquisa junto a órgãos públicos e instituições (igrejas, sindicatos, associações comunitárias, 

cartórios, cooperativas etc.), bem como dados secundários – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – e mapas 

da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam). 

Portanto, visando atender ao universo dos fundos de pasto, que, a cada momento, 

pareciam mais complexos, o Projeto “Fundo de Pasto” teve início em 1985 e foi subdividido 

em três subprojetos: Projeto Fundo de Pasto – Nordeste: operaria nos municípios de Abaré, 

Curaça, Macururé, Euclides da Cunha, Uauá, Jeremoabo, Santa Brígida, Senhor do Bonfim, 

Chorrochó, Juazeiro, Rodelas, Monte Santo, Glória, Paulo Afonso, Jaguarari; Projeto “Fundo 

de Pasto” – Serra Geral: abrangeu os municípios de Oliveira dos Brejinhos, Brotas de 

Macaúbas e Ibititá; e “Projeto Fechos – Oeste”: atuaria nos municípios de Correntina, Santa 

Maria da Vitória, Coribe e Canápolis (GARCEZ, 1987, p. 54).  

Todavia, a maior parte dos conflitos existentes nos Fundos de Pasto em disputa obteve 

pouca repercussão e visibilidade e, em muitos casos, os impasses estendem-se até os dias 

atuais. Destacam-se, nesse mesmo período, os conflitos ocorridos na região Serra Geral (BA), 

particularmente no município de Oliveira dos Brejinhos, cujos grupos de fundos de pasto 

rejeitaram a proposta do “projeto piloto” implementado na região nordeste da Bahia e, assim, 

criaram novos precedentes e possibilidades para o reconhecimento das áreas de fundo de 

pasto localizadas nesse município.  

A partir dos estudos de caracterização realizados pelo Projeto “Fundo de Pasto”, nos 

municípios selecionados pela CAR, foram identificadas algumas ocorrências que eram gerais 

em relação aos grupos de fundo de pasto no estado. Nessa pesquisa foi feita uma 

“atualização” dos dados visando identificar as permanências no tempo-espaço das situações 

encontradas nos estudos técnicos da CAR de 1982, tendo por base trabalhos realizados por 

agentes de organizações populares e os trabalhos de campo da autora. A saber: 

 

1. Ameaças e motivações para a organização da luta: 

 

a) Para a CAR os investimentos dos governos federal e estadual estimulando à pecuária, 

o cultivo da mandioca para produção do álcool e a construção de estradas favoreceram 

e estimularam a grilagem com a apropriação e cercamento das terras para fins 

especulativos. Dessa forma, as terras localizadas no semi-árido baiano, no ecossistema 

da caatinga, que não eram valorizadas, ganharam destaque como reserva de valor e 
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passam a ser rapidamente apropriadas e disputadas pelos pequenos grupos camponeses 

e pelo grande capital latifundiário especulativo.  

 

b) A disputa pela terra foi retratada por Ehle (1997), quando este afirma que “o avanço da 

pecuária com o consequente avanço das cercas sobre as terras de fundo de pasto, 

ocorrendo a invasão das pastagens pelo gado das fazendas vizinhas limítrofes aos 

fundos de pasto” (EHLE, 1997, p. 15)10. Destaca ainda as principais atividades que 

alteraram a rotina dos camponeses, 

Extrativismo e garimpos, atividades extrativistas de interesse comercial, 
como o corte da madeira para lenha, carvão e cercas, o que provocou a 
extinção de árvores nativas, como a aroeira, baraúna e pau d’arco. A 
extração da casca do angico, rica em tanino e utilizada no beneficiamento do 
couro, representou outra ameaça à flora da caatinga. O tatu, a ema, a cutia e 
muitos outros animais e aves transformaram-se em espécies ameaçadas. 
Pedreiras, mineradoras e aventureiros de todo tipo invadiram a caatinga em 
busca de lucro fácil e rápido. (EHLE, 1997, p. 15).  
 

Nos trabalhos de campo apreendeu-se que muitos fundos de pasto convivem com a 

ameaça de terem suas terras devassadas pelos garimpos, considerando que muitas 

áreas foram requeridas para pesquisa e lavra mineral no Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM).  

 

c) Fundamentado em Ehle, nos estudos documentais e relatos colhidos em campo, 

identificou-se que a “Lei dos 4” fios ou “Lei do Pé Alto”, na década de 1980, foi 

“criada” a partir de um fato inusitado. O legislativo de muitos municípios baianos, 

apoiado no judiciário, privilegiou os interesses dos grileiros/latifundiários emergentes 

ao se embasar no Código Civil de 1916, artigo 588 – o subsídio legal que faltava para 

desarticular a lógica do sistema produtivo dos grupos tradicionais de fundo de pasto – 

fazendo surgir a “Lei dos 4 Fios” ou “Lei do Pé Alto”11.    

                                                            
10 Paulo Ehle, padre vinculado a Congregação dos Oblatos, desenvolveu por muitos anos importantes trabalhos de 
organização popular nas áreas de Fundo de Pasto, particularmente nos municípios de Canudos, Curaça e Andorinhas. 
11 Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil; Capítulo II; Da propriedade imóvel; Seção V; Dos direitos de 
vizinhança do uso nocivo da propriedade; Do direito de tapagem. 
Art. 588.  O proprietário tem direito a cercar, murar, valar, ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, 
conformando-se com estas disposições:  
§ 2o Por "tapumes" entendem-se as sebes vivas, as cercas de arame ou de madeira, as valas ou banquetas, ou quaisquer outros 
meios de separação dos terrenos, observadas as dimensões estabelecidas em posturas municipais, de acordo com o costume 
de cada localidade, contanto que impeçam a passagem de animais de grande porte, como sejam gado vacum, cavalar e muar.  
§ 3o A obrigação de cercar as propriedades para deter nos seus limites aves domésticas e animais, tais como cabritos, porcos 
e carneiros, que exigem tapumes especiais, cabe exclusivamente aos proprietários e detentores. (Redação dada pelo Decreto 
do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919).  
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Cabe salientar que cada município fez cumprir essa “Lei” de acordo com o campo de 

força configurado naquele momento histórico, ora por decreto do Juiz da Comarca 

Regional, ora por Lei Municipal. 

O objetivo dessa Lei era normatizar e legitimar o uso de cercas com quatro fios de 

arame. Contudo, estas cercas seriam suficientes para conter apenas o gado (Pé Alto); 

os animais pequenos – criação miúda, como são chamados pelos camponeses – 

penetravam com facilidade nas grandes “propriedades” dos grileiros/latifundiários, 

assim como penetravam nas pequenas unidades produtivas de algumas famílias dos 

fundos de pasto que tinham obtido créditos para o cultivo de mandioca ou mesmo para 

a criação de bovinos. Quando esse fato ocorria os animais eram perseguidos, 

maltratados e mortos, em muitas situações. E assim, os conflitos ganhavam 

diversificadas dimensões: camponês x grileiros/latifundiários e seus aliados políticos; 

camponês x camponês.  

Ressalta-se que em muitos municípios, devido à “Lei dos 4 fios”, a criação solta – o 

que caracterizava, como já foi mencionado, os fundos de pasto – desapareceu por 

completo. Este fato foi muito prejudicial para os grupos localizados ao norte da Bahia, 

que viram o rápido processo de cobiça sobre suas terras desdobrando-se em conflitos, 

bem como para os grupos de fundo/fecho de pasto existentes na região Oeste do 

estado, em especial no município de Correntina, que, em quase sua totalidade, as áreas 

de fecho de pasto sucumbiram frente aos interesses do capital. O desaparecimento 

desses está associado à valorização ocorrida no espaço regional, motivada pelos 

investimentos estatais e vinculada aos grandes projetos de reflorestamento e de 

irrigação ocorridos a partir dos anos de 1970 e que trouxeram consigo a valorização 

das terras com a chegada da água e das infra-estruturas subjacentes ao processo em 

curso.  

 

d) O estudo da CAR indica que processo acima descrito atingiu intensamente as 

pastagens de uso comum. Assim nas regiões Nordeste e Serra Geral do estado, o 

surgimento de imóveis de caráter capitalista, voltados para a bovinocultura intensiva; 

cultivo de mamona e mandioca; e para a produção de carvão vegetal, foi acompanhado 

por um processo de cercamento sistemático das terras. Esses processos são os maiores 

responsáveis pelos conflitos. E, nesse caso, a ovinocaprinocultura tradicional em terras 

de uso comum foi a mais atingida por esse movimento, considerando que a cerca, 

inicialmente, era a principal ameaça a esses grupos que não faziam uso da mesma.  
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Sobre as cercas, Ehle enfatiza que para esses camponeses do fundo de pasto: 

[...] a cerca é símbolo de morte, porque impede o acesso dos animais às 
pastagens. Quando os confrontantes são outros fundos de pasto, a 
manutenção das áreas abertas beneficia todos os criadores. Embora o uso de 
cercas devido a estradas, fazendas e centros urbanos se faça necessária, esta 
prática não deve ser generalizada. Muitas vezes parece ser a solução mais 
fácil, mas ela introduz mudanças profundas nos hábitos dos animais e 
representa uma retalhação do fundo de pasto (EHLE, 1997, p. 12). 

 

e) O Projeto “Fundo de Pasto” assegura que “isolamento” em que viviam esses grupos, 

sem assistência e completo desconhecimento de seus direitos e das leis vigentes no 

que se refere às que regulamentam a propriedade da terra no Brasil, favoreceu a 

grilagem das suas terras. 

 

2. Questões jurídicas que interferiram no reconhecimento da propriedade: 

 

a) Para os técnicos da CAR as áreas ocupadas pelos fundos de pastos são originárias de 

antigas sesmarias, como visto anteriormente. O levantamento documental realizado 

pelos técnicos indicou que o surgimento do “fundo de pasto” ocorreu em decorrência 

do processo de subdivisão de grandes fazendas, “fazenda mãe”, através do processo de 

herança e da venda de posse, as chamadas “posses em mil réis” como já indicado na 

tese de Garcez, em que o cidadão comprava uma posse da terra em fazenda, sendo que 

o documento de compra, escritura ou recibo era passado fazendo referência ao valor 

monetário da transação e não à dimensão das áreas com seus respectivos limites. Esses 

documentos de compra e venda muitas vezes resistiram ao tempo e foram guardados 

pelos mais velhos. O estudo indicou, ainda, que o fundo de pasto é composto por 

grandes famílias que vêm passando o direito às terras aos seus sucessores, sem haver 

uma divisão formal, contudo cada um tem sua área garantida.  

 

b) Os técnicos também perceberam que a situação era caótica diante da inexistência de 

documentação comprobatória ou da documentação precária da terra. Era comum a 

ocorrência de “escritura de posse” e/ou “formal de partilha” e/ou “escrituras seculares 

de compra e venda” do período colonial, adquiridas dos sesmeiros da região a “mil 

reis de terra”. Estes estavam aos cuidados do mais antigo membro do grupo, 

correspondendo sempre esses documentos à totalidade da área, e não à terra de cada 

família. Também era comum apresentarem o comprovante do pagamento individual 
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do Imposto Territorial Rural (ITR), relativo ao registro das posses individuais, prática 

corriqueira visando a garantia da aposentadoria12. Entretanto, a maioria dos 

camponeses não possuía comprovação alguma e os documentos no processo de 

conflito tiveram pouca representação jurídica, pois não foram reconhecidos como 

válidos para justificar a propriedade da terra. As áreas ocupadas por esses grupos 

foram consideradas como terras devolutas e com situação jurídica indefinida. 

 

c) A relação de produção e a consequente espacialidade do fundo de pasto foi 

imediatamente identificada por muitos técnicos como correspondendo à figura jurídica 

do “compáscuo”, presente na Lei nº 3.071 de 1916, no art. 646 – Código Civil 

Brasileiro.  

O “compáscuo” é um tipo de condomínio especial, de pastagens, que passa a existir 

quando várias pessoas têm o direito de usar o mesmo pasto13. Contudo, nos trabalhos 

de campo visando a construção dessa pesquisa, indicaram que essa identificação 

apontando para um modelo de relação condominial não foi suficiente para resolver o 

problema jurídico posto, considerando que nos fundos de pasto existiam muitas 

singularidades e complexidades dentro da totalidade, embora os técnicos em todo o 

seu esforço interpretativo enxergassem-na como homogênea. 

 

3. Organização sócio-espacial dos camponeses dos fundos de pasto: 

 

a) O Projeto “Fundo de Pasto” realça que a forma de utilização das terras da caatinga foi 

conformando um tipo de posse em que um grupo de família reclama a posse de uma 

área mais ou menos delimitada, sem cercas, onde cada família possui uma casa e uma 

pequena área cercada e o restante do espaço é utilizado em comum para o pastoreio e 

para o desenvolvimento de atividades extrativas e agrícolas, ou seja, é essa relação 

articulada – área familiar associada a área de uso comum – que garante a existência do 

modo de vida em estudo.  

 

 

                                                            
12 Entre os requisitos da aposentadoria rural, predominam: homem deve ter idade correspondente a 60 anos, já a mulher 
precisa possuir 55 anos para se aposentar. Entre as condições da aposentadoria rural, está a apresentação dos seguintes 
documentos a Previdência: RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento e documento de inscrição no INSS, 
comprovante de ITR e Declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais. 
13 Na Lei nº 10.406, de 10.01.2002 - novo Código Civil Brasileiro, essa figura jurídica foi suprimida. 
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b) Os levantamentos do Projeto esclareceram ainda que, embora não exista um processo 

de divisão formal da terra, o perímetro do fundo de pasto, tanto da área de uso comum 

como individuais, é delimitado consensualmente pelos camponeses e respeitado por 

todos, o que evita seu cercamento. Essa situação, permanece e também foi identificada 

nos trabalhos de campo dessa pesquisa.  

Ehle, em sua vivência com esses camponeses, interpretou que, 
 

As áreas abertas de pastagens são conhecidas como “solta”, “as terras 
devolutas”, ou como “o fundo de pasto”, devido a sua localização atrás das 
casas em direção à caatinga. Livres também são as áreas ao redor das casas, 
malhadas e caminhos por onde os animais transitam. Os limites de cada 
fazenda são definidos pelo uso, por tradição ou por variantes na vegetação 
rala (EHLE, 1997, p. 11).  
 

Nos trabalhos de campo, observou-se ainda, que variante é a prática de abrir picadas 

na vegetação, delimitando a posse de cada família do grupo, bem como, o perímetro 

da área total do grupo. A delimitação das posses também é feita com a colocação de 

“mourões” e marcos de madeira nos vértices da posse, dessa maneira delimitando-a 

(ver figuras 1, 2, 3, 4).  

Figura 1. Mourão Fundo de Pasto Barriguda/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 17 a 22 de julho de 2005 

Figura 4. Marco - Fundo de Pasto Várzea Grande 
Oliveira dos Brejinhos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 05 a 08 de outubro de 2005 

Figura 3. Mourão - Fundo de Pasto Várzea 
Grande Oliveira dos Brejinhos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 16 a 31 de março de 2007 

Figura 2. Variante Fundo de Pasto Barriguda/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 17 a 22 de julho de 2005 
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c) Os estudos da CAR indicam e os trabalhos de campo ratificam que comumente os 

camponeses utilizam uma área familiar, onde constroem suas residências e mais algum 

cercado para criação de animais de pequeno porte ou plantio em sequeiro de palma, 

feijão, melancia etc. Na área de uso comum, desenvolvem-se a ovinocaprinocultura 

extensiva, evitando o cercamento e maximizando o uso dos recursos disponíveis como 

forma de preservação do pastoreio nas terras de uso comum, que é a base da 

sobrevivência desses grupos. 

 
d) No documento Projeto “Fundo de Pasto” foi ressaltada a existência de uma grande 

rigidez no que toca à estrutura de posse da terra, não sendo permitido às novas famílias 

ou pessoas que chegam à região se apropriarem de pequenas áreas, mesmo na 

qualidade de posseiro. O acesso à terra só é permitido aos filhos das pessoas residentes 

na área e normalmente quando da constituição de uma nova família. 

 
e) Nos trabalhos de campo identificou-se que os fundos de pasto em muitos casos são 

confrontantes com outras áreas de uso comum, o que permite uma interligação entre 

eles, considerando que não existem cercas, o que fortalec a sociabilidade e a lógica de 

reprodução desses grupos. 

 

4. Precariedade da reprodução camponesa: 

 

a) Os estudos da CAR indicaram que esses pequenos camponeses dos fundos de pasto, 

diante da precariedade das possibilidades de reprodução social do grupo, viviam em 

situação dupla de camponês e “assalariado”, deslocando-se com frequência de suas ou 

terras para trabalharem como diaristas em outras fazendas – trabalho acessório – ou 

migravam para o centro-sul do país em busca de emprego – proletarização temporária 

ou permanente. 

 

b) Destacou, ainda, que mesmo possuidores de uma boa quantidade de terras, os 

camponeses vivem em estado de pobreza, em péssimas condições habitacionais e têm 

baixo nível de consumo. Atribui-se a isto o fato desses produtores desenvolverem uma 

agropecuária em região de precárias condições climáticas e de parcos recursos 

naturais. Somam-se a este fator aspectos culturais de uma população habituada a viver 



78 
 

distante dos grandes mercados de consumo e meios de comunicação, pois, mesmo 

hoje, na maioria dos fundos de pasto ainda não há rede elétrica ou de telefonia fixa ou 

móvel. 

 

c) Evidenciou, também, o que os técnicos consideraram um problema sério: a pressão da 

população sobre a terra em decorrência da multiplicação das famílias – o que 

constituía um fator limitante para uma divisão e melhor definição de limites, já que tal 

procedimento inviabilizaria, principalmente, o pastoreio nas terras de uso comum, 

condição sine qua non, para manutenção do modo de vida.   

 

1.5. FUNDO DE PASTO: leituras, interpretações e espacialidade 

 

A temática do fundo de Pasto foi estudada e discutida por Garcez (1987), Cotrin 

(1991), Ehle (1997), Diamantino (2007), Alcântara e Germani (2005) e Ferraro Júnior (2009).  

Aqui serão destacadas algumas leituras e interpretações de alguns desses autores acerca do 

modo de vida em discussão. 

Garcez (1987) analisa, assim, este modo de vida tradicional:  

[...] é um costume mais que secular desenvolvido pelo homem do sertão, que 
lhe vem assegurando a sobrevivência como grupo, com suas práticas 
agrícolas e seus valores culturais próprios. [...] As comunidades “pasteiras” 
configuram um modelo singular de posse e uso da terra, cuja expressão 
social vai além da sua validade como força produtiva. Integradas por 
pequenos produtores ocupados no pastoreio coletivo do gado caprino [...] 
elas asseguram a integração do homem com a terra.  
[...] 
Fruto da conjugação de fatores históricos e sociológicos próprios, o sistema 
de fundo de pasto (ou “fecho” como são denominadas algumas das suas 
variantes) corresponde a uma solução regional secularmente adotada para 
integrar um determinado segmento social ao sistema produtivo local, através 
da exploração de áreas menos férteis e impróprias para a atividade agro-
produtiva regular.  
[...] 
No caso especial da modalidade de posse e uso da terra denominada de 
“Fundo de Pasto” e, por extensão, das comunidades camponesas assim 
também intituladas – a dimensão “formação social”, dotada de 
especificidade, prevalece sobre a eficiência econômica do modelo, uma vez 
que embora não realize o ideal capitalista como sistema produtivo, configura 
uma solução gerada espontaneamente pela necessária relação entre o homem 
e o seu meio hostil, e lhe assegura a sobrevivência [...] o sertanejo 
acostumado a uma vida de relativa liberdade, sem a experiência da 
escravidão que caracteriza o camponês de outras áreas, adapta-se melhor a 
esse sistema de trabalho em que ele é o seu próprio patrão (GARCEZ, 1987, 
p. 15, 38, 39). 
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Rodrigues na apresentação que faz no livro de Garcez (1987) define assim Fundo de 

Pasto: 
 
[...] grupamento de pequenos produtores rurais organizados 
comunitariamente para o exercício do pastoreio extensivo em sistema de 
propriedade aberta, representam uma das formações mais singulares entre as 
que se observam na estrutura fundiária da Bahia. Prática desenvolvida 
secularmente nos sertões baianos, o Fundo de Pasto configura uma autêntica 
solução de vida sertaneja, coerente com as inclemências do clima e a 
inospitalidade do meio ambiente; uma forma de organização sócio-
econômica que propicia a integração de um vasto contingente populacional 
ao seu “habitat” natural, contendo o êxodo dessas populações e sua 
conseqüente marginalização nos centros urbanos (GARCEZ, 1987, p. 9).  
 

  

Já Ehle (1997) considera o Fundo de Pasto como:  

 
[...] forma tipicamente nordestina, de administrar o semi-árido. Grupos, 
interligados por laços de sangue ou de compadrio, formam pequenas 
comunidades espalhadas pela caatinga. Cada grupo tem, como atividade 
principal, a criação de animais de pequeno porte (bode e ovelha) e algum 
gado mestiço. Os animais são pastoreados em regime extensivo ou solto. As 
áreas de pasto não são cercadas, deixando os animais livres para buscar 
comida e água a distância relativamente grande. As áreas de pasto são 
coletivas. Todos as usam, mas ninguém pode se apropriar destas áreas nem 
das fontes de água. Cada família mantém seus próprios animais marcados 
por cortes de orelha, e todos zelam pelo desenvolvimento do rebanho, pelas 
aguadas e instalações comuns (EHLE, 1997, p. 11). 

 

 Na definição institucional o fundo de pasto se caracteriza como: 

 
A forma de utilização das terras da caatinga foi conformando um tipo de 
posse da terra em que um grupo de famílias reclama a posse de uma área 
mais ou menos delimitada, sem cercas, onde cada família possui um casa e 
uma pequena área cercada e o restante da área é utilizado para o pastoreio 
comunitário e para o desenvolvimento de atividades extrativas. A esse tipo 
de unidade produtiva chama-se de “fundo de pasto” [...] a toda área onde 
vivem um grupo de família que utiliza a terra para o pastoreio de forma 
comunitária (CAR, 1987, p. 5).  

 

Cotrin (1991) refere-se ao fundo de pasto como sistema produtivo que, 

 
[...] se baseia na caprino-ovinocultura extensiva, desenvolvida nas áreas de 
utilização coletiva (os fundos de pasto), como principal atividade das 
famílias, combinada com o extrativismo vegetal e uma agricultura de milho, 
feijão e mandioca, às vezes mamona, plantada em época de chuvas nas áreas 
individuais (COTRIN, 1991, p. 2).  
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Alcântara e Germani (2005) descreve os fundos de pasto como, 

 

O Fundo de Pasto é uma experiência de uso do espaço típico do clima semi-
árido. É caracterizado pelo criatório de bode solto em terras de uso comum. 
A organização espacial e o modo de administrar a produção, reflete a 
concepção de mundo na qual estão inseridos estes indivíduos, os 
catingueiros, que compõem estas comunidades. Assim, percebemos como 
nos diz SANTOS (1985), em cada fração da natureza está guardada uma 
fração da sociedade atual. Para um melhor entendimento pode-se defini-las 
assim: “reserva de pastagens em terras utilizadas para o pastoreio 
comunitário, onde estas terras comuns fazem parte do patrimônio coletivo 
das comunidades rurais.” SABOURIN, CARON e SILVA. (1999). Apesar 
de o Fundo de Pasto constituir-se em áreas de uso comum e toda relação de 
apropriação da terra girar em torno desta particularidade que o constitui 
enquanto Fundo de Pasto deve-se, entretanto, atentar para as estruturas e 
processos que definiram e definem as formas e as funções destas terras 
(ALCANTARA; GERMANI, 2005).  

 

Partindo do princípio de que “as relações sociais na produção é que remetem às 

relações econômicas, e a relação dos homens com as coisas é mediada pela relação dos 

homens entre si”, conforme salienta Marx, 

A maneira como os homens produzem seus meios de existência depende, 
antes de mais nada, da natureza dos meios de existência já encontrados e que 
eles precisam reproduzir. Não se deve considerar esse modo de produção sob 
esse único ponto de vista, ou seja, enquanto reprodução da existência física 
dos indivíduos. Ao contrário, ele representa, já, um modo determinado da 
atividade desses indivíduos, uma maneira determinada de manifestar sua 
vida, um modo de vida determinado. A maneira como os indivíduos 
manifestam sua vida reflete exatamente o que eles são. O que eles são 
coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem 
quanto com a maneira como produzem. O que os indivíduos são depende, 
portanto, das condições materiais de sua existência. 
[...] 
A forma dessas relações é por sua vez condicionada pela produção. (MARX, 
1998, p. 11). 

 

 Considerando o pressuposto teórico acima, na concepção desse trabalho o fundo de 

pasto constitui-se enquanto um modo de vida camponês baseado em uma economia 

doméstica, cujo “padrão tecnológico” está fundamentado na utilização de técnicas e 

instrumentos rudimentares de trabalho. Os camponeses têm como valores basilares a família, 

a terra e o trabalho e utilizam-se de uma incipiente agricultura e de atividades extrativas 

voltadas ao autoconsumo e, principalmente, utilizam-se da prática do pastoreio extensivo, 

compartilhado de caprinos e ovinos, em terras de uso comum, de grandes extensões, 

localizadas no semi-árido baiano, como mecanismo estratégico de reprodução social do 

grupo.  
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A prática do uso comum da terra possibilita a maximização do uso das pastagens 

nativas, garantindo o sustento da criação “miúda” de caprinos e ovinos, principalmente, 

existindo, também, porcos, galinhas e algumas cabeças de gado. Na maioria dos casos, a 

racionalidade gestada secularmente por esses grupos não tem uma vinculação direta com a 

preservação “ambiental do ecossistema da caatinga”, aos moldes das discussões 

contemporâneas, como alguns estudiosos do tema afirmam. A racionalidade da manutenção 

da vegetação nativa vincula-se às necessidades de reprodução social do grupo, diretamente 

associada à forma como o mesmo se apropria da natureza, na medida em que dela depende 

diretamente.  

A ordem moral e a tradição dos grupos são transmitidas a partir da oralidade, assim, 

estão pautados na palavra e no costume, ou seja, no direito consuetudinário, que demarca as 

normas e regras de conduta do grupo social, unido por laços de parentesco estabelecidos a 

partir de um sistema de consaguinidade pautado em matrimônios endogâmicos, normalmente 

entre primos de 1º grau e de relações de compadrio selando alianças. 

O código interno criado nos fundos de pasto tem por objetivo orientar o processo 

produtivo, em inexorável condição de escassez, e trouxe consigo o germe de interdependência 

entre os sujeitos e o sentimento de territorialidade. As famílias, além de se integrarem por 

laços de parentesco, aliança que dificulta a venda da terra, tecem, ainda, relações de 

solidariedade baseadas em atividades coletivas decorrentes da organização produtiva que 

instrumentaliza este modo de vida: o mutirão e os grupos de trabalho são os mais recursivos. 

A unidade familiar mantém o manejo, a comercialização dos animais e a agricultura de 

autoconsumo desenvolvida nos períodos chuvosos. 

A diferenciação entre os camponeses do fundo de pasto, de acordo com o Projeto 

“Fundo de Pasto”, se realiza ao nível jurídico e na relação que os camponeses estabelecem 

com a terra, evidenciando-se em dois “tipos” mais recorrentes: 

 

a) A terra é apropriada e usada pelo grupo igualmente, não há posse familiar, ou 

seja, trata-se de uma área delimitada e da qual os camponeses não têm idéia do 

tamanho do território ocupado, onde vive um determinado número de famílias em área 

não cercada, propriedade comum às famílias residentes, não sendo permitida a 

nenhum dos produtores a apropriação individual da terra. Cada família possui uma 

casa e uma pequena área cercada, “o quintal”, onde se desenvolvem cultivos 

familiares para autoconsumo e para a criação e o aprisco/curral rudimentar de manejo 

dos animais. O tamanho da área vai depender da possibilidade de trabalho da família e 
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do número de animais de que disponha. Nesse “tipo” de fundo de pasto não há posse 

familiar, pois a terra pertence ao grupo e por ele é utilizada, ressalvada apenas a área 

do entorno da casa, onde se encontra o quintal.  

Este “tipo” de relação com a terra foi identificado pelos técnicos nos municípios de 

Uauá, Curaçá, Euclides da Cunha e Monte Santo. Tal situação foi evidenciada no 

Fundo de Pasto Barriguda, localizado no município de Uauá, nos estudos 

monográficos de Alcântara (2009), ver figura 5. 

 

b) A terra é apropriada em pequenas posses familiares não cercadas que constituem 

o todo usado em comum pelo grupo. O camponês tem uma posse a partir da qual 

constrói a sua casa e em seu entorno a cerca, resguardando “o quintal” aos seus 

cultivos e o aprisco/curral para o manejo dos animais. Embora as posses individuais 

não estejam cercadas, cada família tem a noção exata dos seus limites, que são 

conhecidos e respeitados pelos vizinhos e são usadas em comum pelos membros do 

grupo. Destarte, é a propriedade familiar não cercada o fator que viabiliza o pastoreio 

dos animais soltos na caatinga, propiciando a manutenção do modo de vida.  

Fonte: ALCÂNTARA, 2009. 
Adaptação: Cirlene Jeane Santos e Santos

Figura 5 
Fundo de Pasto Barriguda - Canudos/BA  

 Terra de morar e terra de uso comum 
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Essa situação foi identificada pelo Projeto Fundo de Pasto no município de Oliveira 

dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas. Nos levantamentos de campo realizados nesta 

pesquisa, identificou-se a ocorrência dessa variação na relação que os camponeses 

estabelecem com a terra nos fundos de pasto localizados em Oliveira dos Brejinhos 

(ver figura 6).  

 

 

Outro fator que desperta atenção é a ocorrência de fundos de pastos limítrofes, 

podendo variar de dois a cinco grupos. Estes, normalmente, guardam laços internos e externos 

de parentesco, não implicando, necessariamente, laços de aliança e solidariedade, pois cada 

grupo é único e guarda a sua singularidade dentro da totalidade, tendo sua própria ordem 

moral, seu costume e tradição.  

 

Fonte: Croqui elaborado pela comunidade em pesquisa de campo realizada em 08 de julho 
de 2004. Adaptação: Cirlene Jeane Santos e Santos 

Figura 6 
Croqui da Associação Comunitária do Caprinocultores de Várzea Grande - 

Oliveira dos Brejinhos
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Desse modo, independentemente da relação que os camponeses estabelecem com a 

terra, o espaço é produzido a partir de uma casa e de uma pequena área cercada, reservada 

para cultivos voltados para o autoconsumo, manejo dos animais e plantação de palma e outras 

forrageiras destinadas para suprir as necessidades alimentares daqueles no auge dos períodos 

secos; o restante da área é deixada à pastagem natural –  a caatinga.  Vale ressaltar que, 

dependendo da tradição e da organização social do grupo, alguns recursos são considerados 

de uso comum, a exemplo das aguadas, lagoas, barreiros dentre outros mananciais hídricos 

essenciais à (re)produção do grupo. 

Nesses grupos, as cercas são feitas de madeiras encontradas na caatinga e arame 

farpado, ou mais recentemente tem-se observado cercas de tela de arame, estas aparecem no 

entorno das casas e protegem os quintais da entrada dos animais (ver figuras 7, 8, 9, 10). Os 

quintais são áreas pequenas onde ocorrem os cultivos e o manejo dos animais, podendo, em 

alguns grupos, os “apriscos” ou “currais” estarem separados dos quintais, que, nesses casos, 

são apenas para o cultivo.  

Figura 7. Cerca de mandacaru mais 4 fios de 
arame - Fundo de Pasto Várzea Grande, Oliveira 
dos Brejinhos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 16 a 31 de março de 2007 

Figura 9. Cerca de tela, conjugada a cerca de 
madeira - Fundo de Pasto Várzea, Oliveira dos 
Brejinhos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 16 a 31 de março de 2007

Figura 10. Cerca de 8 fios de arame - Fundo de 
Pasto Barriguda, Canudos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 17 a 22 de julho de 2005 

Figura 8. Cerca de madeira, com 4 fios de arame - 
Fundo de Pasto Várzea Grande Oliveira dos 
Brejinhos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 16 a 31 de março de 2007 
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Nos fundos de pasto o poder dos idosos se configura com um caráter moral e eles “têm 

um papel importante na organização sócio-econômica desses grupos e de maneira geral a 

liderança e o poder decisório são sempre definidos pelos membros mais velhos, quase sempre 

do sexo masculino” (COTRIN, 1991, p. 49), mas os mesmos não dispõem de meios 

coercitivos. Com o processo de reconhecimento dos fundos de pasto e com a organização das 

associações representativas do grupo na década de 1980 – discussão que será aprofundada 

mais adiante –, essas passaram a ser o elo de negociação e reivindicação junto ao Estado, 

sendo compostas pelos “jovens”. Em decorrência deste fator, aquele “poder natural” dos 

idosos foi sendo requalificado. Na atualidade eles são apenas os guardiões da memória do 

grupo, são respeitados e zelados. Esses idosos, em seus grupos, são indicados como 

representantes da memória social do grupo sempre que há necessidade de um retorno ao 

passado. 

A religiosidade é um traço marcante nesses grupos, com predomínio da religião 

católica, tendo alguns fundos de pasto sua própria capela e sua comunidade de igreja. Cada 

fundo de pasto tem o(a) seu(sua) padroeiro(a) e as datas comemorativas são celebradas com 

novenas, missas e festejos. É comum em alguns grupos a realização da festa do divino e 

reisados. 

A diferenciação social ocorre nesses grupos camponeses, afinal, “apesar desta 

uniformidade aparente, distinguem-se diversos níveis e divisões na camada camponesa, que 

nunca foi homogênea, nem igualitária” (QUEIROZ, 1976, p. 19). Observa-se que uma das 

diferenciações se estabelece quanto ao número de animais. Em um fundo de pasto é bem 

discrepante a quantidade observada por família, bem como, os cuidados fitossanitários com o 

rebanho, já que isso depende basicamente dos recursos que as famílias dispõem para investir. 

O mesmo ocorre em relação à manutenção da cerca do quintal, da organização do aprisco, da 

alimentação complementar do rebanho no período da seca. Outro ponto fundamental de 

diferenciação é a migração dos membros do grupo, isto é, muitos dos que migraram para São 

Paulo em busca de trabalho na década de 1970-1980 retornaram e investiram o dinheiro 

acumulado em benfeitorias na área de posse das suas famílias, na compra de animais, na casa 

da família ou na construção da sua em função do casamento, com isso, expandindo o 

patrimônio. Outro importante investimento foi a compra de automóveis:  é muito comum 

Pickups que ainda hoje, com mais de 30 anos de fabricação, rodam no fundo de pasto e na 

região do entorno.  

Cotrin (1991) considera que o tamanho da área de cada camponês “pode indicar níveis 

diferenciados de capitalização dos produtores do grupo, tendo em vista que essas áreas 
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constituem um patrimônio familiar que possibilita a diferenciação. E com o processo de 

legalização através da titulação das terras que vem sendo empreendido pelo estado, essas 

terras passam a ser reserva de valor, além de possibilitar ao proprietário o seu parcelamento, 

seja com fins comerciais ou para fins de herança” (COTRIN, 1991, p. 61). Todavia, no 

decorrer do trabalho ficará esclarecido que o pressuposto do tamanho da área está distante de 

ser um balizador na diferenciação social nos fundos de pasto. 

Nesses grupos, na manifestação das suas relações sociais de produção e consequente 

espacialidade destas, encontram-se os elementos que os identificam como camponeses, 

segundo os estudos desenvolvidos por Tavares dos Santos (1978) e enfatizados por Oliveira 

(1990). Eles apresentam um conjunto articulado dos elementos estruturais da produção 

camponesa, dos quais foram constatados oito deles como existentes nos fundos de pasto em 

discussão, a saber:  

 

1. A força de trabalho familiar. Toda família participa do processo produtivo, com a 

divisão de tarefas definida para cada membro, para Queiroz, 

 

[...] a família constitui sempre a unidade social de trabalho e de exploração 
da propriedade, sendo que os produtos, regra geral, satisfazem às 
necessidades essenciais da vida; as tarefas do trabalho se dividem entre todos 
os membros do grupo doméstico, em função das faculdades de cada um, 
formando assim uma equipe de trabalho, a família assegura a subsistência de 
todos os membros (QUEIROZ, 1976, p. 18).  

 

Na divisão das tarefas, Cotrin ressalta que, 

[...] os homens geralmente chefes de família são responsáveis pela 
administração geral da produção, sendo encarregados da atividade principal 
da agropecuária em todas as suas fases: roça, criação e comercialização, as 
tarefas do criatório doméstico são de obrigação das mulheres, encarregadas 
também da tarefa de cuidar da casa e da prole (COTRIN, 1991, p. 49).  

 

2. A ajuda mútua. Ocorre, principalmente, nos mutirões/batalhões, nas relações de 

vizinhança e reciprocidade e nos grupos de trabalho. “Os mutirões/batalhões podem 

ocorrer para realização de determinados trabalhos, como construção de casas, levantar, 

construir ou recuperar uma cerca [...] ocorre também em casos de doença ou acidente, 

quando os moradores do grupo auxiliam a família a executar as tarefas que não se 

pode desincumbir” (COTRIN, 1991, p. 50), esse tipo de ajuda mútua também é 

utilizado para auxiliar as famílias das lideranças quando estas são deslocadas para 

reuniões, manifestações e outras atividades nas quais estão representando o grupo. 
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3. O trabalho acessório e a jornada de trabalho assalariada. Esse tipo de trabalho tem 

ocorrido com freqüência entre os próprios membros do grupo. Com o envelhecimento 

da população, bem como, com o esvaziamento dos grupos em função da migração, os 

idosos aposentados contratam diaristas – pessoas do grupo – para cuidarem dos seus 

quintais em determinados períodos, ou mesmo para realizarem atividades domésticas 

no trato da casa e do quintal. Ocorre também a mobilidade temporária para São Paulo 

no período das secas em busca de refúgio e trabalho na casas dos parentes que por lá já 

têm residência e família constituída. Um pequeno fluxo tem sido percebido em relação 

ao Mato Grosso e a Goiás, voltado para o corte sazonal da cana-de-açúcar. 

 

4. A socialização desde muito jovem as crianças interagem com a criação miúda  e com a 

limpeza da terra, participando de todo o processo, “as crianças a partir dos 10 anos 

também ajudam nas atividades do criatório e em determinadas fases do plantio e da 

colheita” (COTRIN, 1991, p. 49);  

 

5. A propriedade da terra que se constitui por posses em terras devolutas, vem passando 

por um lento processo de discriminação e titulação das mesmas em beneficio desses 

camponeses nas duas últimas décadas;  

 

6. A propriedade dos meios de produção. Estes são simples e rudimentares, segundo 

Silva (1983), 

em nível interno da unidade produtiva a variável tecnológica encontra-se 
estreitamente associada com a disponibilidade de recursos físicos e 
financeiros, com o processo de produção e de trabalho, com a divisão interna 
do trabalho entre os membros da família [...] em nível das relações externas, 
com o grau de mercantilização da produção e da articulação com os sistemas 
de comercialização e financiamento (SILVA, et al, 1983, p. 1);  

 

7. A jornada de trabalho livre, que começa muito cedo com o trato dos animais, 

soltando-os na caatinga, de onde, ao anoitecer, retornam para os currais; ao longo do 

dia são realizadas as atividades de labuta junto aos cultivos, limpeza do quintal e do 

curral, dentre outras ações.  

 

Desses elementos, o único não identificado nos grupos, a partir dos estudos de Tavares 

dos Santos (1978), foi o da parceria, em virtude da forma como as relações de produção são 
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estabelecidas, não há lugar para esse elemento, o que não os retira do segmento camponês. 

Como afirma Cotrin (1991), esses camponeses “têm características semelhantes às verificadas 

nos demais camponeses existentes nestas e em outras regiões, o que os diferencia, 

fundamentalmente, é o fato de ocuparem, sob a forma comunitária, uma parte da terra onde 

desenvolvem a atividade econômica mais importante, a caprinocultura extensiva” (COTRIN, 

1991, p. 60). 

A lógica de reprodução social dos camponeses no fundo de pasto ocorre através das 

relações não-capitalistas, pela circulação simples da mercadoria – M-D-M – para satisfação 

das necessidades básicas de consumo. Neste caso, a sujeição da renda camponesa se dá na 

circulação da sua produção atrelada ao capital comercial tradicional onde reside a 

subordinação do produto de seu trabalho, através dos diferentes intermediários que constituem 

os monopólios de comercialização. Wanderley (1985) esclarece que “o trabalho camponês 

materializa-se nos produtos de sua exploração, de maneira que a transferência do 

sobretrabalho realiza-se através da mediação do mercado capitalista” (WANDERLEY, 1985, 

p. 53).  

Estes intermediários se dirigem aos fundos de pasto em busca dos caprinos e ovinos. 

Com base nos estudos realizados pela Secretaria de Planejamento Ciência e Tecnologia do 

Estado da Bahia (Seplantec) em 1979, Cotrin (1991) indica a existência de seis tipos de 

intermediários/atravessadores.  

 

1. Intermediários compradores rurais: são produtores pecuaristas (caprino e/ou 

bovinos) de maior capacidade econômica que exercem também a função de 

intermediários. Esse agente é geralmente comerciante nas sedes dos distritos ou na 

própria fazenda onde reside. É itinerante, deslocando-se para a aquisição de 

animais nas fazendas ou áreas circunvizinhas à sua propriedade. A produção 

adquirida é somada à sua e vendida a outros intermediários, abatedouros e 

marchantes. 

 

2. Intermediários abatedores: são agentes de comercialização que realizam todos os 

serviços de reunião, transporte, abate dos animais adquiridos e distribuição dos 

animais nas sedes dos distritos ou dos municípios. Alguns desses intermediários 

são também produtores, sendo, porém pequena a parcela que produz com relação 

ao volume comercializado. 
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3. Intermediários marchantes: são comerciantes que percorrem as fazendas 

comprando animais, transportando-os a pé ou em caminhões a fim de serem 

vendidos aos retalhistas situados nos centros urbanos vizinhos ou mais distantes 

das áreas produtivas. Geralmente a operação de compra empregada é a prazo. 

 

4. Caminhoneiros: são intermediários com maior disponibilidade de capital e de 

crédito na área, realizam compras de cargas completas de caprinos e ovinos junto a 

compradores rurais ou grandes produtores, mas raramente adquirem os animais 

levados às feiras municipais, vendendo-os nos centros consumidores do norte do 

estado ou Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. 

 

5. Atacadistas dos frigoríficos: são intermediários que adquirem animais dos 

caminhoneiros para suprir a demanda dos açougueiros e/ou talhadores de feiras e 

mercados públicos. Tais agentes estão localizados nos mercados consumidores a 

norte do estado. 

 

6. Talhadores ou retalhistas: são agentes varejistas que distribuem a carne nos 

centros urbanos distantes da área produtora, atuando principalmente nos mercados 

públicos e açougues. 

 

No trabalho de pesquisa observou-se que em alguns fundos de pasto o próprio 

camponês é o retalhista, podendo trabalhar de duas formas: através do abate do animal na 

unidade familiar, deslocando o mesmo para a venda na feira da sede do distrito ou do 

município; ou através do abate do animal na unidade familiar com a venda se realizando no 

próprio grupo, quando o camponês percorre a área de porta-em-porta oferecendo o produto. 

Em ambos os casos, o animal abatido pode ou não pertencer ao rebanho do camponês 

retalhista – que vende a retalho, em pedaços – pois também acontece dele compra o animal de 

outro camponês e abatê-lo para a venda. As “partes” que não tem procura são deixadas para o 

consumo familiar (ver figuras 11, 12, 13, 14).  
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Observou-se, ainda, que algumas famílias, no período das viagens temporárias para 

São Paulo, seja em busca de trabalho ou para visita a familiares, abatem o animal, “salgam”, 

“secam” e levam-no tanto para presentear parentes como para vender a nordestinos vizinhos 

aos seus familiares. O produto com esse “beneficiamento” agrega valor; considerando, ainda, 

a grande procura e a “lonjura” do deslocamento, a carne é vendida por um preço que torna 

essa prática vantajosa. Esse processo foi observado no Fundo de Pasto Barriguda – em 

Canudos – contudo, deduzimos a ocorrência desse processo em outros fundos de pasto. 

A pele do animal também é comercializada e em algumas regiões é mais valorizada 

que em outras em função da presença de curtumes, a exemplo da região Nordeste da Bahia. 

Essa relação com os diferentes tipos de atravessadores perpetua-se até os dias atuais. 

Com os sujeitos comprando o caprino/ovino na porta do camponês do fundo de pasto, a 

pesagem dos animais é estimada. A decisão da venda depende, naquele momento, da 

Figura 11. As partes do bode que não são vendidas 
são deixadas para consumo da família – Fundo de 
Pasto Barriguda/BA. 
Autoria: Denílson Moreira de Alcântara 
Pesquisa de campo: 26 de março de 2006 

Figura 14. Carne de bode sendo comercializada no  
galpão da feira de Canudos/BA  
Autoria: Denílson Moreira de Alcântara 
Pesquisa de campo: 26 de março de 2006 

Figura 13. Comercialização de bode na feira de 
Canudos/BA, carnes “salgadas” e “frescas”. 
Autoria: Denílson Moreira de Alcântara 
Pesquisa de campo: 26 de março de 2006 

Figura 12. Carne salgada e deixada ao ar livre – 
Fundo de Pasto Barriguda/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo de 17 a 22 de julho de 2005 
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necessidade da família, que lança mão da comercialização do animal para aquisição das 

mercadorias que não produz. Nos fundos de pasto, a “criação miúda” tem, ao mesmo tempo, 

valor de uso e valor de troca. O valor de uso se manifesta na alimentação cotidiana dos 

grupos, considerando que esses animais são historicamente a base protéica da alimentação da 

maioria das famílias. O valor de troca é evidenciado no processo de venda do animal ao 

atravessador a preços mínimos, este lança a produção camponesa no mercado capitalista, 

apropriando-se da renda camponesa, ou seja, o atravessador compra os animais produzidos 

dentro da lógica não-capitalista de produção (M-D-M) e lança-os no mercado, fazendo-os 

circular na lógica capitalista de produção (D-M-D’).  

Existe, na Bahia, além do fundo de pasto, uma forma variável desta: o fecho de pasto. 

Apesar de aparentemente semelhantes, guardam entre si profundas diferenças. As principais 

distinções entre o fundo e o fecho de pasto estão pautadas no ecossistema em que estas 

atividades são desenvolvidas, na forma de utilização das terras de uso comum e no animal de 

criação. Contudo, em ambas prevalece a organização social baseada em laços de parentesco e 

compadrio; subordinação ao capital comercial tradicional e a baixa monetarização do sistema 

sócio-produtivo.  

Os fechos de pasto estão localizados em regiões mais úmidas, com vegetação nativa 

geralmente constituída pelo tipo floresta ombrófila densa ou região de cerrado com a presença 

marcante de água; a organização destes espaços configura-se em pequenas posses individuais 

em que se encontra a criação bovina, que é predominante. A utilização das terras de uso 

comum somente se efetiva no período de estiagem, quando a alimentação se torna escassa 

para o pequeno rebanho nas terras cercadas de uso familiar. Normalmente, nos fechos de 

pasto, as áreas de uso comum são cercadas e encontram-se próximas ao sopé dos morros e aos 

recursos hídricos, como rios e lagoas – os refrigérios –, garantindo pastagem fresca e 

abundante para o rebanho que é alocado coletivamente. Nessas áreas prevalece a criação de 

bovinos, entretanto esta não é a única fonte de renda, pois divide importância com a atividade 

agrícola e em alguns casos existem ainda criatórios de peixes nas áreas individuais, 

potencializando a utilização dos recursos hídricos disponíveis (ver figuras 15 a 22).  

 Entretanto, existe uma forte tendência à ruptura dessa “harmonia social”, da 

“sociologia das cercas” e da “Lei do costume”. O movimento de luta na/pela terra 

desenvolvido por esses grupos trouxe, combinando contraditoriamente, transformações sócio-

espaciais que cada vez mais contribuem para a ampliação da diferenciação interna e para uma 

maior subordinação ao capital mercantil regional, como em outros capítulos será evidenciado. 
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Figura 15. Fecho de Pasto Mocambo, vegetação dos  
vales - Jaguarari/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 e 25 de novembro de 2004 

Figura 17. Fecho de Pasto Mocambo, tanque de 
criatório de peixes- Jaguarari/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 e 25 de novembro de 2004 

Figura 16. Fundo de Pasto Traira, vegetação, 
Jaguarari/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 e 25 de novembro de 2004 

Figura 18. Fundo de Pasto Várzea Grande, caprinos 
bebendo água em barreiro - O. Dos Brejinhos/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 16 a 31 de março de 2007 

Figura 19. Fecho de Pasto Mocambo, criatório 
familiar de bovinos - Jaguarari/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 e 25 de novembro de 2004 

Figura 20. Fundo de Pasto Várzea Grande, bovinos 
na área de uso comum – O. dos Brejinhos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: julho de 2004 

Figura 21. Fecho de Pasto Mocambo, cercas dos 
pastos - Jaguarari/BA. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 e 25 de novembro de 2004 

Figura 22. Fundo de Pasto Barriguda, caprinos 
pastoreando - Canudos/BA 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 17 a 22 de julho de 2005 
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1.6 DO RECONHECIMENTO À TITULAÇÃO: as soluções jurídicas encontradas pelo 

estado da Bahia a partir dos estudos realizados pelo Projeto “Fundo de Pasto”  

 

Inicialmente buscou-se jurisprudência em outros estados da federação, porém nada foi 

encontrado. Tratava-se, naquele momento, de uma situação sui generis. A proposta, executada 

pelo Interba, de acordo com o PDRI, de regularização fundiária com a titulação individual foi 

rejeitada pelos grupos. Essa proposta surgiu do plano de regularização fundiária para a região 

Nordeste do estado, de acordo com a Lei nº 3038, 10/1972 – Lei de Terras da Bahia –, que 

não previa a titulação coletiva. O Interba resistia e apresentava muitos impedimentos, 

alegando, na época, que não havia arcabouço jurídico, pois, a Lei impedia a regularização e 

titulação de terras de uso comum e o órgão não contemplava, no âmbito de suas ações, as 

questões jurídicas envolvidas, o que o impedia de envolver-se nos litígios existentes nos 

fundos de pasto14. 

Destarte, o processo de busca de uma “alquimia” jurídica para a solução do impasse 

ficou a cargo dos técnicos da CAR, que direcionaram suas ações, nos primeiros momentos, 

para a efetivação da regularização coletiva das terras de fundo de pasto. O que era uma 

experiência nova de intervenção do estado no que se refere à questão fundiária.  

Diante da evidência de que a titulação individual inviabilizaria a manutenção do 

pastoreio em terras de uso comum, o projeto optou pela Sociedade Civil, disciplinada nos arts. 

1363 a 1409 do Código Civil Brasileiro, como alternativa jurídica de propriedade comum, 

aquela considerada, naquele momento, como a mais ajustada à necessidade dos grupos.  

Esse conjunto de artigos regulamenta a organização da Sociedade Civil. O art. 1363, 

por exemplo, versa: “celebram contrato de sociedade as pessoas que mutuamente se obrigam 

a combinar seus esforços ou recursos, para lograr fins comuns”. Feita a Sociedade entre os 

membros do fundo de pasto, organizados em associação, ampare-se a titulação da terra de uso 

comum em nome da mesma, em consonância com o art. 3º, da Lei 4.504 de 30/11/1964, o 

Estatuto da Terra. Este artigo profere que “o Poder Público reconhece às entidades privadas, 

nacionais ou estrangeiras, o direito à propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma 

de cooperativas quer como sociedades abertas constituídas na forma da legislação em vigor. E 

                                                            
14 A sistematização que será apresentada foi elaborada com base no documento Dinâmica de Participação de Pequenos 
Produtores em Projetos de Desenvolvimento Rural: do fundo de pasto às associações fundiárias, elaborado pela 
SEPLANTEC; pelo Centro de Desenvolvimento da Administração Pública (CEDAP) e Centro de Treinamento em 
Planejamento e Desenvolvimento Rural (CENTRO), 1987; e na entrevista aberta organizada no âmbito do Projeto 
GeografAR, com Paulo Cunha Melo Ramos, que na época era um dos técnicos vinculados a CAR e contribuiu na concepção, 
execução e acompanhamento da regularização e titulação dos fundos de pasto. 
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em seu parágrafo único afirma que “os estatutos das cooperativas e demais sociedades, que se 

organizarem na forma prevista neste artigo, deverão ser aprovados pelo INCRA que 

estabelecerá condições mínimas para a democratização dessas sociedades. 

Este foi o resultado da “alquimia” jurídica que possibilitou a titulação das áreas 

coletivas, tendo que respeitar ainda os limites previstos na Lei de Terra da Bahia, referentes à 

alienação das terras públicas. Esta Lei, em seu art. 12 traz as seguintes inscrições: “a 

disposição de terras públicas atenderá ao interesse público e objetivará o desenvolvimento 

econômico e social do Estado”; no art. 15: “é vedada a alienação à mesma pessoa, natural ou 

jurídica, de terras públicas de área superior a 500 ha, exceto em caso de empreendimento 

considerado de interesse para o desenvolvimento econômico do Estado”; e no § 1º: 

“considera-se interesse para o desenvolvimento econômico do Estado o empreendimento 

destinado a reflorestamento, colonização particular, ou exploração agropecuária racional e 

intensiva com projeto aprovado pelo órgão executor da política agrária, ouvida a Secretaria do 

Planejamento”. 

Havia outros limites no que se refere à doação de terras devolutas incorporadas ao 

patrimônio público, a alienação de terras públicas ocorre em relação às possibilidades, a 

saber:  

• Para área até 100 ha – doação de 1 título individual à partir da comprovação de posse. 

• Para área de até 500 ha – alienação simples, a partir da apresentação de projeto 

agropecuário, que deveria regular certa racionalidade econômica, segundo os critérios 

de seleção da instituição inicial encarregada de fazê-lo. 

• Para áreas de até 3.000 ha – alienação excepcional, para se requerer do estado essas 

áreas, é preciso que seja apresentado um projeto agropecuário, cuja viabilidade deverá 

se fazer dentro da lógica de modernização compatível com os investimentos de capital 

no campo. 

• Para áreas com tamanho acima de 3.000 ha – necessita de aprovação do Senado 

Nacional. 

 

Cabe destacar que a legislação estadual – Lei nº 3.038, de 10 de outubro de 1972, 

atribuía ao posseiro da terra a obrigação de comprovar o seu direito à área ocupada. 

Posteriormente, a Lei 3442, de 1974, transfere para o governo a responsabilidade de 

discriminar a terra pública do domínio privado, competindo-lhe assim, o ônus da prova no 
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caso da inexistência de titulação ou indefinição legal do domínio (GARCEZ, 1987, p. 24), ou 

seja, todo o processo jurídico foi desencadeado pelo estado da Bahia. 

 Em resumo, o processo de reconhecimento e titulação dos fundos de pasto, executado 

pelo Interba e pela CAR, passaria pelas seguintes etapas: identificação do perímetro; 

discriminação das terras devolutas existentes no perímetro; cadastro dos camponeses; 

formalização da associação/sociedade civil dos camponeses cadastrados, discussão e 

aprovação do estatuto e registro da mesma; alienação da terra pelo estado, de acordo com a 

CAR até a extensão constitucionalmente permitida, para utilização no pastoreio de interesse 

de seus associados, a cada um dos quais, outrossim, atendidas ainda outra vez as normas 

legais específicas e consoantes à disponibilidade de terras devolutas nas imediações do fundo 

de pasto a que está vinculado, poderá ser alienado trecho não inferior ao módulo regional ou 

superior ao seu dobro, para fins de culturas de subsistência e fixação dos interessados à terra 

(CAR, 1982, p. 41).  

 Segundo esses procedimentos, os fundos de pasto – visto como uma espécie de 

condomínios – teriam no máximo 500 ha, já as áreas individuais, sendo o módulo rural dos 

municípios do semi-árido em torno de 50 ha, o máximo que poderia ser alienado pelo estado 

seria 100 ha, o seu dobro como previsto em lei. 

O “modelo” de regularização fundiária adotado precisou levar em consideração os 

diferentes “tipos” de fundos de Pasto, já apresentados anteriormente. Para o “tipo” terra é 

apropriada e usada pelo grupo igualmente, sem posse familiar, no fundo de pasto em que 

não existisse uma delimitação interna de área, ou seja, não fosse subdividido entre as famílias 

residentes, as principais reivindicações dos camponeses transformaram-se em recomendações: 

delimitação do perímetro do fundo de pasto com a emissão de um título em condomínio para 

a associação, além de um título individualizado para cada camponês da sua área cercada.  

Para o “tipo” terra é apropriada em pequenas posses familiares não cercadas 

constituindo o todo usado em comum pelo grupo, no fundo de pasto nessa situação, 

recomendou-se o processo normal de regularização fundiária. Considerando que os 50 ha 

estabelecidos como limite do módulo rural da região foram revistos devido às condições dos 

recursos naturais, para a sobrevivência de uma família na região é necessária uma quantidade 

de terra superior a esse limite. Recomendou-se a regularização de propriedades com área até 

100 ha, ou seja, o dobro do módulo rural definido para a região. E nesse “tipo”, como não 

existia área comum ao grupo, mas sim posses individuais usadas em comum, a solução 

encontrada foi cada camponês ceder uma parte da sua terra para a composição do “fundo de 
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pasto” – do condomínio. Posteriormente será examinada com maior profundidade tal situação 

na análise referente aos fundos de pasto localizados no município de Oliveira dos Brejinhos.  

O fundo de pasto agora pode ser entendido como a área de uso comum – o condomínio 

–, pertencente legalmente aos membros do grupo, organizados em forma de associação civil. 

A cada uma das associações, entidades civis criadas e formalizadas, o estado alienaria uma 

gleba, que seria o limite da dimensão constitucionalmente permitida, para a utilização do 

pastoreio comum. 

Os pedidos dos fundos de pastos para efetivação da doação da área de uso comum, em 

sua maioria, eram superiores a 500 ha, e, neste caso, as instituições envolvidas no processo, 

orientadas pela política agrícola e de desenvolvimento em gestão, não consideravam a 

caprinocultura extensiva tradicional como sendo projeto agropecuário racional, segundo os 

princípios da modernização, o que se traduziu em mais um empecilho. 

Contudo pode-se observar a importância da atividade econômica desenvolvida por 

esses grupos na análise dos gráficos 1 e 2, que evidenciam a importância da criação de 

caprinos na região Nordeste e no estado da Bahia, por conseguinte.  

Fonte: Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 1974 a 2008. 
Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 
 

O Nordeste se destaca como o maior produtor de caprinos dentre as cinco macro-

regiões do IBGE, evidenciando um próspero crescimento de 1974 a 1991. A partir de 1992 

começa a decair, atingindo em 1996 o seu pior desempenho com aproximadamente 7.000.000 

cabeças, voltando a crescer até 2006, apresentando leve queda a partir de 2007. 
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Na região Nordeste o estado que mais se destaca é a Bahia, seguido de longe pelo 

Piauí, Pernambuco e Ceará. No geral segue a mesma tendência registrada no gráfico 1. 

 Fonte: Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 1974 a 2008. 
Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

Pela proposta dos técnicos, o fundo de pasto que tivesse área maior que 500 ha deveria 

ser subdividido em duas ou mais associações, ou seja, com essa “alquimia” jurídica o grupo 

era dividido em dois ou mais fundos de pasto. Muitos grupos rejeitaram essa proposta, mas se 

esta proposta não fosse aceita, que outras seriam? Naquele momento não havia muitas 

alternativas para atender as leis existentes: ou aceitava-se esse modelo, ou o grupo continuaria 

a conviver com os conflitos. Em alguns casos, essa divisão da terra para viabilizar a titulação 

fragmentou o grupo social de maneira definitiva.  

A primeira associação criada e beneficiada por esse arranjo jurídico foi a Associação 

Comunitária e Agropecuária de São Bento, no município de Uauá, região Nordeste da Bahia, 

em 1984, a qual teve um efeito multiplicador no município e na região, na medida em que esta 

significava a solução para o problema da titulação das áreas de uso comum dos fundos de 

pasto. Destaca-se que nesse período Uauá tinha cadastrado 72 fundos, e 80% da área 

municipal estava em litígio. 

A lei que legitima e reconhece o modo de vida do Fundo/Fecho de Pasto é a 

Constituição da Bahia, promulgada em 1988, no seu artigo 178, Parágrafo Único – instituído 

por força de emenda popular. O texto constitucional apresenta-se assim: 
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Art. 178 - Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá utilizar-se do 
direito real de concessão de uso, dispondo sobre a destinação da gleba, o 
prazo de concessão e outras condições. 
 
Parágrafo Único 
No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, se 
considerar conveniente, poderá conceder o direito real de concessão de 
uso, gravado de cláusula de inalienabilidade à associação legalmente 
constituída, especialmente nas áreas denominadas de Fundos de Pasto 
ou Fecho e nas ilhas de propriedades do Estado, vedada a este transferência 
do domínio (Constituição do Estado da Bahia Promulgada em 05 de outubro 
de 1989). Grifo da autora. 

 
No entanto, não há instrumento legal que viabilize a titulação direta das terras 

destinadas ao uso comum pelos grupos, ou seja, na Constituição da Bahia de 1988 está 

reconhecida apenas a sua existência, mas sem nenhum mecanismo de regulamentação que 

permita a titulação das áreas de uso comum. Além disso, esse processo esbarra em outros 

códigos, como na Lei de Terras do Estado da Bahia, a qual segue outros trâmites.  

Para Paulo Cunha – técnico que trabalhou no desenvolvimento das possibilidades 

jurídicas de regularização –, a questão que se coloca é um desafio para os movimentos 

sociais: trazer à tona a questão da Lei de Terras do Estado da Bahia e a questão da 

regulamentação dos dispositivos da Constituição do Estado, tanto no que diz respeito à 

questão agrícola, como no que diz respeito à questão agrária, quando nenhum dispositivo da 

Constituição do estado está regulamentado. 

Por outro lado, a Constituição do estado abre a possibilidade para a concessão real de 

uso, isto é, trata-se de uma forma de regularização fundiária muito específica, na qual a 

propriedade permanece sendo do Estado, mas é autorizado o uso particular da associação do 

grupo mediante a concessão de direito real de uso, por prazo certo e mediante cláusulas 

contratuais. Essa possibilidade é bastante questionada pelos camponeses, mas existe uma forte 

campanha desencadeada pelas assessorias, no sentido de convencer os camponeses e o estado 

de que a concessão real de uso é a  solução para a questão fundiária nos fundos de pasto.  

Outra questão importante diz respeito à articulação entre a organização social pré-

existente nas áreas de fundo de pasto e as “associações fundiárias” surgidas da aproximação 

entre esses grupos e agentes do estado. Para os técnicos envolvidos no processo, significou 

um avanço na medida em que se potencializou não só o seu grau de participação, autonomia e 

formas de luta, como também as transformações ocorridas nas organizações dos camponeses 

quando submetidos ao contato intenso com agências de desenvolvimento rural. E para os 

fundos de pasto como isso repercutiu? 



99 
 

Juridicamente o Projeto “Fundo de Pasto” havia definido suas ações sem, entretanto, 

elaborar uma metodologia de trabalho no sentido da organização social dos camponeses, a 

partir do modelo associativo idealizado. 

As associações se constituíram em instrumento com capacidade jurídica, para 

representar os camponeses junto aos órgãos competentes, no sentido de requerer a obtenção 

da propriedade das terras alienadas pelo estado, tornando-se instrumentos políticos de 

interlocução entre os camponeses e o estado.  

Portanto, a dinâmica da reprodução do sistema organizativo do fundo de pasto a partir 

da intervenção do estado e do modelo associativo proposto, em alguns casos, houve 

resistência dos grupos, considerando que esta nova organização trazia em si elementos 

questionadores da ordem secularmente posta nos grupos, visto que os “mais velhos” eram 

suas lideranças naturais; e pela tradição não há estratificação social e os “padrões de 

hierarquia são estabelecidos quase que exclusivamente pelo fator etário” (Garcez, 1987, p. 

43).  

Com a estruturação das associações, elemento exógeno, muitos dos “mais velhos” não 

conseguiram acompanhar o processo em curso. Dessa forma, estava em questionamento a 

tradição do grupo e começa a se desencadear uma nova “tradição”: os “mais jovens” lideram 

as associações e os “mais velhos” ficam apenas como guardiões do “saber” e do “costume” do 

grupo, sendo inicialmente consultados sobre as questões mais relevantes para a organização 

geral do grupo. Todavia, com o passar do tempo, essas consultas foram se reduzindo até se 

extinguir, pois os “mais velhos” foram ficando muito “velhos” para acompanhar a agitada 

rotina de reuniões e burocratização das associações e suas lideranças.                                                            

Em 1999 o governo do estado criou a Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário 

(CDA), que assumiu as funções da Coordenação de Reforma Agrária e Associativismo 

(CORA) e do Interba. A CDA é o órgão atualmente responsável pela regularização das terras 

no estado da Bahia, o que inclui os fundos e fechos de pasto. Os processos concluem-se 

lentamente e alguns deles tramitam há mais de 25 anos sem solução. Algumas áreas já foram 

medidas várias vezes e muitos processos estão desaparecidos e sem solução a curto prazo.  

A luta pela titulação das terras dos fundos de pasto, com a consequente viabilização da 

permanência dos grupos em suas terras, agrega em seu processo muitas contradições. O 

estado da Bahia, através de seus órgãos, ainda não encontrou um modo de proceder à titulação 

sem prejuízos aos camponeses. Destaca-se que na maioria das áreas reconhecidas, a titulação 

se efetivou apenas nas áreas familiares. Logo, as terras de uso comum não foram tituladas e o 

órgão responsável alega impossibilidades legais para fazê-lo, fato que obriga as associações a 
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se manterem em uma luta constante. Dessa forma, as terras de uso comum que, justamente, 

caracterizam esses grupos e o seu modo de vida ficam à revelia da ação de grileiros, 

garimpeiros, mineradoras e outros. 

Nesta Tese, no decorrer dos próximos capítulos, serão analisados detidamente os 

fundos de pasto organizados/reconhecidos no município de Oliveira dos Brejinhos (BA), 

destacando-se o Fundo de Pasto Várzea Grande, o qual será a seguir contextualizado e situado 

na problemática geral da pesquisa.  
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2.1 CONTEXTO REGIONAL 

 

Inserir Oliveira dos Brejinhos em um contexto regional requer a análise das 

regionalizações posta e a leitura geográfica das mesmas visando identificar a que é melhor se 

ajusta aos objetivos desse trabalho. Oliveira dos Brejinhos esta inseridos em pelo menos três 

diferentes regionalizações: nas Regiões Econômicas organizadas pela CEI, esta na Região 

Serra Geral; nas Regiões Geográficas elaboradas pelo IBGE, está na Microrregião de 

Boquira; e nos chamados Territórios de Identidade, que foram instituídos no âmbito federal, a 

partir de 2003, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA/SDT), vinculada ao seu 

Plano de Desenvolvimento Territorial, Oliveira dos Brejinhos está inserido no Território do 

Velho Chico. Inicialmente, esse procedimento visava a construção de uma ampla política de 

desenvolvimento rural em escala nacional, posteriormente, essa regionalização, tornou-se o 

principal mecanismo de planejamento e ação do governo Lula.  

Em 2008, o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania, estes na 

prática são constituídos pelos Territórios de Identidade que são selecionados para compor o 

Programa. Atualmente são 26 Territórios de Identidade na Bahia, sendo nove deles também 

Territórios da Cidadania, o critério de seleção dos territórios para fazer parte do programa é 

nebulosa e vai depender do jogo de forças e do poder de influência dos grupos moderadores 

locais em Brasília15.  

Considera-se nesse trabalho, nos três casos, que o processo de regionalização operou 

como um instrumento de ação, agrupando fragilmente municípios, tendo por base ora os 

aspectos naturais, ora os aspectos econômicos e políticos. No que se refere ao Território de 

Identidade, que na prática é uma regionalização camuflada em um discurso populista de 

valorização da identidade e da cultura local, chama atenção a artificialidade com que os 

territórios foram formados na Bahia, em geral, atendendo aos apelos das elites regionais ou 

das ONGs que atuavam em determinadas áreas ou ainda leiloando os territórios a “políticos”, 

fortalecendo a sua influencia regional, ou seja, em sua grande maioria, esses territórios foram 

formados de fora para dentro, nas reuniões e encontros para este fim, sendo apropriado por 

classes sociais exógena, em detrimento a necessidade dos espaços e de suas populações.  

O processo de formação desses territórios foi muito disputado, na época, em 2003, 

acreditava-se que o Governo Federal alocaria um montante significativo de recursos para 

serem aplicados no campo. Na Bahia, em 2007, o Governo Wagner também passou a adotar 

                                                           
15 Além do Território do Velho Chico, até outubro de 2010, são Territórios da Cidadania na Bahia: Baixo Sul, Chapada 
Diamantina, Irecê, Litoral Sul, Semi-árido Nordeste, Sertão do São Francisco, Itaparica. 



103 
 

essa regionalização em algumas de suas políticas, com o discurso metafórico de valorização 

do patrimônio cultural dos lugares, políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cultura e 

da identidade das populações, descentralização do poder com a tomada de decisões partindo 

de consultas públicas etc. Dessa forma os Territórios de Identidade, embora muitas vezes 

apresentado de maneira romântica, como qualquer outra regionalização, são espaços 

econômicos e em disputa, assim, como enfatiza Duarte “os grupos sociais que nele existem 

não tem interesse que levem à sua reprodução como bloco espaço-social. São simples agentes 

de classes sociais de outros espaços” (DUARTE, 1980, p. 26).  

Apesar das criticas, no trabalho optou-se em usar o Território de Identidade/Cidadania 

Velho Chico, considerando que os fundos de pasto são, concretizando-se os investimentos 

previstos, beneficiários das políticas públicas setoriais, delineadas para esse território como 

será explicitado no decorrer do trabalho.  

O Território é composto por 16 municípios: Brotas de Macaúbas, Matina, Oliveira dos 

Brejinhos, Barra, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama, Igaporã, 

Malhada, Morpará, Muquém de São Francisco, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do 

Ramalho e Sítio do Mato. A sua ocupação efetivou-se, na segunda metade do século XVI, 

fazendo parte da corrida em busca de mão-de-obra escrava indígena para alimentar o 

‘complexo rural’ canavieiro da época. Posteriormente, a partir de 1670, a Casa da Torre 

estabelece fazendas de gado na faixa norte do rio, enquanto que a Casa da Ponte estrutura os 

seus empreendimentos em torno do rio, na região oeste e central da Bahia, utilizando a força 

de trabalho escrava negra e indígena, como visto anteriormente16. 

Embora existisse ouro aluvial, sal-gema e salitre, a criação de gado foi a responsável 

pela colonização da região. Até mesmo a extração do sal-gema se dava em decorrência do 

beneficiamento de carnes e peixes. O ouro e o diamante descobertos no Alto São Francisco e 

na Chapada (BA), assim como no Centro-Oeste brasileiro, impulsionaram a economia e 

dinamizaram a demanda do mercado de gado que nesse processo se fortalecia na região. 

Nesse período, o município de Barra, devido ao seu porto, prosperou rapidamente, exercendo 

grande hegemonia ao longo do Médio São Francisco e da Região Oeste da Bahia.  

Após o esgotamento das minas, é introduzida na região a cultura algodoeira que, 

rapidamente, se fortalece através da mão-de-obra escrava. Destaca-se que tão importante 

quanto essas alusões à presença de negros, enquanto mão-de-obra, é aquela que admite no 

Vale do São Francisco a presença negra, como originária de escravos oriundos dos quilombos 
                                                           
16 A análise regional aqui apresentada foi desenvolvida, inicialmente, para compor a pesquisa Diversidade das formas de 
acesso a terra no Médio São Francisco – Bahia. Estando o município de Oliveira dos Brejinhos inserido na região em 
discussão foi feita as devidas complementações e atualizações para compor essa Tese. 
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espalhados pelos sertões nordestinos. Afirma-se, ainda, que a pecuária extensiva empregava 

reduzida mão-de-obra, negra e não negra. A presença negra na região se deu, sobretudo, na 

condição de quilombola, isto é, escravos que fugiam para o interior, subtraindo-se à sua 

condição de mão-de-obra forçada.  

No período de 1940 e 1960, nos municípios limítrofes a Barra, expandiram-se as 

possibilidades de crescimento do comércio desses locais, iniciando o isolamento daquele 

município no contexto regional. Mais recentemente, com a abertura da malha rodoviária, na 

década de 1970, associada a uma forte intervenção estatal aliada ao capital privado, tendo 

como principal estratégia a implantação de projetos de irrigação, a cidade de Barra, que não 

estava incluída na nova estratégia de desenvolvimento regional, acabou por ficar isolada do 

processo. Atualmente, esta cidade desempenha funções simples, perdeu o controle regional 

para Barreiras, no Oeste baiano, e até mesmo para Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. Estes 

municípios passaram a exercer funções intermediárias e, com a construção de duas pontes 

sobre rio São Francisco, ligando os municípios de Ibotirama a Muquém do São Francisco e 

Bom Jesus da Lapa a Serra do Ramalho constituem-se entroncamentos importantes, 

viabilizando a conexão, por via rodoviária, da capital Salvador com a região do Oeste baiano 

e o Centro-Oeste do Brasil. 

Esse conjunto de ações estimulou uma crescente valorização das terras da região, 

notadamente, as localizadas próximo aos rios. Destacam-se, ainda, os investimentos regionais 

promovidos pela Sudene, via financiamentos do BNB. Esses investimentos eram voltados 

para a compra de terras por empresas do setor agropecuário orientadas para projetos ligados à 

pecuária e à irrigação. Os recursos foram liberados, entretanto raríssimos projetos saíram do 

papel, ficando a terra como reserva especulativa de valor para as empresas beneficiadas. 

Esse processo estimulou a grilagem e fez ressurgir herdeiros de pretensos proprietários 

de terras, o que alterou as relações socioespaciais coronelistas que se baseavam no dueto 

apadrinhamento/subjugação das famílias camponesas, criando novos tipos de relações sociais: 

o “coronel” se metamorfoseou em empreendedor capitalista e a terra, no âmbito regional, 

adquiriu um novo significado, passando a ter um alto valor mercantil. Em especial as terras 

que margeiam o rio São Francisco. 

O Índice de Gini, permitiu identificar um processo de concentração fundiária 

ocorrendo no decorrer dos anos, com um aumento gradativo desse coeficiente na maioria dos 

municípios da região, dados que podem ser visualizados no quadro 1. Este quadro também 

permite identificar a criação de novos municípios, particularmente, a partir de 1970, fato que 
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evidencia uma reorganização geo-estratégica do poder regional, fragmentando o espaço para 

fortalecer e demarcar a hegemonia político-econômica dos grupos locais. 

Quadro 1 
Índice de Gini do Território Velho Chico 

Municípios 
Ano de 
Criação Índice de Gini 

  1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995/6 
Barra 1752  - 0,834 0,944 0,928 0,918 0,934 0,954 0,955 0,959 
Bom Jesus da Lapa 1890 0,982 0,644 0,936 0,594 0,846 0,904 0,812 0,841 0,875 
Brotas de Macaúbas 1878 0,896 0,387 0,615 0,549 0,530 0,659 0,645 0,664 0,591 
Carinhanha 1832 0,990 0,734 0,822 0,734 0,611 0,661 0,719 0,750 0,667 
Feira da Mata 1989 -  -  -   -  - -   - -  0,769 
Igaporã 1953    0,551 0,599 0,614 0,638 0,643 0,702 
Ibotirama 1958  - -   - 0,862 0,876 0,860 0,860 0,866 0,837 
Matina 1989         0,710 
Malhada 1961 -  -   - -  0,802 0,848 0,854 0,899 0,910 
Morpará 1962 -  -  -   - 0,665 0,739 0,765 0,719 0,854 
Muquém do São Francisco 1989         0,885 
Oliveira dos Brejinhos  1891 0,977 0,621 0,783 0,686 0,671 0,755 0,810 0,792 0,745 
Paratinga 1746  - -  0,783 0,611 0,623 0,793 0,767 0,748 0,651 
Riacho de Santana 1878 0,964 0,662 0,731 0,635 0,618 0,659 0,677 0,766 0,780 
Serra do Ramalho 1989  -  -  -  -  - -  -  -  0,410 
Sítio do Mato 1989  - -  -   -  - -   -  - 0,928 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1920,1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1995/6, 2006.  
Elaboração: Pesquisa Leituras Geográficas Fundiárias do Estado da Bahia – Projeto GeografAR 

 

De acordo com a classificação de Lourival Câmara, observa-se no quadro 2 que onze 

dos dezesseis municípios do Território do Velho Chico (68,75%) apresentam um grau de 

concentração “forte a muito forte”. Destes, destacam-se os municípios de Barra, Sítio do Mato 

e Malhada com 0,959; 0,928 e 0,910, respectivamente. Estes três municípios situam-se à 

margem do rio São Francisco, localização historicamente disputada pelos grandes 

proprietários de terra.  

Quadro 2  
Classificação do Índice de Gini para os municípios do  

Território Velho Chico - 1995/6 

Classes Categorias 
N.º de Municípios 

 
 

% 

0,000 a 0,100 Nula 0 0 

0,101 a 0,250 Nula a Fraca 0 0 

0,251 a 0,500 Fraca a Média 1 6,25 

0,501 a 0,700 Média a Forte 2 12,50 

0,701 a 0,900 Forte a Muito Forte 11 68,75 

0,901 a 1,000 Muito Forte a Absoluta 3 18,75 

TOTAL ... 16 100 

            Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1995/6. 
            Pesquisa Leituras Geográficas Fundiárias do Estado da Bahia – Projeto GeografAR  
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No outro extremo, tem-se o município de Serra do Ramalho com um índice de 0,410, 

considerado segundo a classificação utilizada como de “fraca a média”. Esse Índice explica-se 

pela origem do município, criado em 1989, esse foi constituído a partir do Projeto Especial 

Serra do Ramalho em 1973, composto por um conjunto de 23 agrovilas – 3 delas localizadas 

no município de Carinhanha – o Projeto destinava-se a abrigar a população atingida pela 

construção da Usina Hidroelétrica de Sobradinho. As agrovilas foram idealizadas pela 

Hidroservice, uma empresa de São Paulo e projetadas no escritório na lógica do “quadrado 

burro”, ou seja, a terra foi fatiada em pedaços compatível ao módulo rural da região, nos quais 

estavam separadas as terras de plantar e as terras de morar – lotes/agrovilas. Os reassentados 

em sua maioria do município de Casa Nova, não se adaptaram ao local, considerando que 

esses camponeses – conhecidos como beraderos – viviam as margens do rio São Francisco, 

garantindo assim a reprodução social das suas famílias.   

A maioria das promessas feitas pelo Estado no que se refere à estrutura física das 

agrovilas não foram efetivadas. Dessa forma, com o passar dos anos o Projeto foi sendo 

abandonado pelas famílias distanciando-se do que seu planejamento inicial. Então, devido ao 

esvaziamento das agrovilas, o Incra passou a oferecer o projeto para todo o Brasil. Assim, 

surge a possibilidade do deslocamento das famílias desalojadas pela construção da Usina 

Hidroelétrica de Itaipu para a área, o que não foi aceito pela maioria das famílias. Não 

obstante, o que se observa ao longo dos 21 anos de emancipação é o indicativo da perspectiva 

de concentração fundiária.  

Nesse contexto regional, as lutas pela permanência na terra desencadeadas por 

diferentes grupos camponeses ganharam dimensões de conflitos pela posse da terra e com isso 

visibilidade. Por outro lado, os camponeses, também, expropriados pela grilagem e pela 

concentração crescente, motivados pelas “assessorias” vinculadas a setores da Igreja Católica, 

através da CPT, da Fundifran e do Movimento de Trabalhadores Assentados, Acampados e 

Quilombolas (CETA), passam a ver na reforma agrária e na “adesão” à condição de 

remanescentes quilombolas ou na condição de camponeses de fundo/fecho de pasto, as 

alternativas possíveis de acesso a terra e passam a luta organizadamente. 

Portanto, no Território Velho Chico, espacializam-se diversos modos de vida 

camponesa e luta pela terra. Os Projetos de Assentamentos rurais somam 58, sendo destaque 

os municípios de Sítio do Mato, Bom Jesus da Lapa e Barra, respectivamente com 12, 11 e 10 

Projetos de Assentamentos. As Comunidades Negras Rurais Quilombolas estão localizadas 

principalmente em Bom Jesus da Lapa, com 10 e Riacho de Santana com 09 comunidades 
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certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP). Os Fundos de Pasto estão todos 

localizados no município de Oliveira dos Brejinhos que tem 11 fundos de pasto. 

Nas três últimas décadas essa região passou por significativas transformações tendo, 

como decorrência, um aumento de sua população total de 196.039 habitantes, em 1970, para 

337.507 habitantes, em 2000, correspondendo a um aumento de 72,16%. Este aumento 

acompanha a tendência do crescimento populacional verificado no estado da Bahia, neste 

período, que foi de 74,42%. Merece destaque nesse item, o deslocamento da centralidade 

regional, evidenciado no crescimento populacional registrado nos municípios de Bom Jesus 

da Lapa e Ibotirama, centros regionais. No período de 1991 a 2000 observa-se que houve um 

crescimento em 68,75 % da população regional, destacando-se os municípios de Barra, Bom 

Jesus da Lapa, Paratinga e Sítio do Mato. Em contrapartida, o decréscimo populacional para o 

mesmo período, foi notado em Feira da Mata, Malhada e Serra do Ramalho. 

Já no Censo Demográfico de 1991 em três dos 16 municípios, Bom Jesus da Lapa, 

Ibotirama e Sítio do Mato, a população urbana ultrapassa a rural. Ainda nesta década, o 

município de Morpará apresenta uma equivalência entre a população rural e a urbana, 50,92% 

e 49,08%, respectivamente. Esta relação vai se alterar, significativamente, na próxima década, 

passando a 63,91% e 36,09%, respectivamente. No Censo de 2000, constatou-se uma pequena 

alteração passando para quatro os municípios com população urbana superior à rural, 

justamente em função de Morpará, que apresentou uma súbita inversão na espacialização de 

sua população, uma vez que esta aumentou e passou a se concentrar no espaço urbano. Chama 

a atenção o município de Sítio do Mato, onde em 2000 a população urbana continua maior 

que a rural, 55,05% e 44,95%, respectivamente, porém, em termos percentuais há uma 

alteração na relação entre população urbana e rural observada na década anterior, que era de 

65,12% e 34,88%, respectivamente.  

Os indicadores sócio-econômicos revelam um crescimento modesto, quadro 3. Em 

geral o IDH para a região apresenta ainda valores bastante baixos, especialmente no que se 

refere à variável renda. O IDH médio da região passou de 0,50 para 0,62 de 1991 para 2000. 

Metade dos municípios da região apresentava IDH baixo em 1991, ou seja, menor que 0,5, 

enquanto que no ano 2000, nenhum município se encontrava nesta situação, refletindo uma 

melhora, mesmo que modesta, de situação regional. Em relação à taxa de alfabetização, 

embora continue sendo baixa, verifica-se um aumento significativo na década de 1990, 

atingindo aumentos de até 20 %. 
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Quadro 3 
Indicadores Socio-econômicos, Território Velho Chico - 1991 e 2000 

Municípios 

IDH 

Municipal 

IDH 

Renda 

Taxa 

Alfabetização 

IDH 

Municipal 

IDH 

Renda 

Taxa de 

Alfabetização 

1991 2000 

Barra 0,49 0,41 49,18 0,59 0,45 64,88 

Bom Jesus da Lapa  0,55 0,51 60,33 0,65 0,58 74,62 

Brotas de Macaúbas 0,54 0,42 67,09 0,62 0,46 74,32 

Carinhanha 0,49 0,42 50,41 0,61 0,47 62,86 

Feira da Mata 0,54 0,51 58,45 0,63 0,50 70,36 

Ibotirama 0,58 0,49 61,37 0,70 0,60 74,87 

Igaporã 0,54 0,45 55,12 0,66 0,54 70,2 

Malhada 0,44 0,39 47,24 0,58 0,46 62,46 

Matina 0,48 0,38 41,89 0,59 0,42 59,23 

Morporá 0,52 0,43 52,83 0,64 0,50 66,87 

Muquém do São Francisco 0,47 0,39 43,93 0,60 0,49 63,8 

Oliveira dos Brejinhos 0,53 0,40 60,61 0,65 0,48 72,81 

Paratinga 0,48 0,39 51,23 0,62 0,42 69,43 

Riacho de Santana 0,51 0,43 48,92 0,63 0,48 66,25 

Serra do Ramalho 0,47 0,38 57,05 0,60 0,46 67,77 

Sítio do Mato 0,49 0,42 50,78 0,60 0,43 70,18 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, IPEA, 2000. 
Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

O IDH Municipal mais expressivo em 2000 foi apresentado pelo município de 

Ibotirama com 0,70 enquanto o dos demais municípios oscila entre 0,43 a 0,67. O IDH de 

Renda, para o período analisado, oscila entre 0,40 a 0,60 evidenciando a precariedade do real 

desenvolvimento regional. A taxa de alfabetização, também apresentou uma pequena 

evolução em todos os municípios, com destaque para os municípios de Bom Jesus da Lapa e 

Matina, que ampliaram esse índice entre 1991 a 2000. 

 Destacando Oliveira dos Brejinhos, município onde estão os fundos de pasto no 

Território do Velho Chico, localizado no semi-árido baiano, tem uma baixa precipitação 

pluviométrica anual, em torno de 690 mm, ficando de 6 a 8 meses sem ocorrência de chuvas. 

A ausência de água é a principal restrição do município, impedindo o desenvolvimento de 

atividades agrícolas e limitando a pecuária a criação de pequeno porte – ovinocaprinocultura. 
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A população do município esta localizada em sua maior parte na zona rural, em 1970 a 

população de Oliveira dos Brejinhos era de 16.331 hab., sendo 12,86% urbana. Em 2000, 

após 30 anos, essa situação pouco se alterou, o crescimento da população foi em torno de 

24,64%, alcançando o patamar de 21.670 hab. Desses 19,86% esta reside na área urbana e 73, 

16% da população na zona rural, como pode ser observado no gráfico 3. Contudo, nas visitas 

ao município observou-se que muitas famílias têm residência tanto no rural como no urbano, a 

exemplo do povoado de Queimada Nova, cujos moradores podem esta em qualquer um deles, 

dependendo do dia da semana, de acordo com a coleta de dados foi feita. Essa dualidade está 

relaciona, nesse caso especifico, a pequena distância desse núcleo populacional, as roças dos 

camponeses, bem como, das roças aos serviços encontrados no povoado. 

 

O sistema de abastecimento é realizado, sobretudo através de poços artesianos. Não há 

sistema de saneamento básico em Oliveira dos Brejinhos, o que potencializa a ocorrência de 

diversas doenças relacionadas. 

O município de Oliveira dos Brejinhos destaca-se nessa região por apresentar 11 

fundos de pasto (ver quadro 4). 
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Quadro 4 
Situação dos Fundos de Pasto  

Oliveira dos Brejinhos/BA - 2010 

 Fonte: CDA, 2010. 
 Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos. 

 

A principal ligação com o restante do estado e com o Planalto Central do Brasil é 

possibilitada pela BR 242. Os pólos regionais de atração da população em busca dos serviços 

básicos são os municípios de Seabra e Ibotirama. 

 Geologicamente o município apresenta rico subsolo, ocorrendo minerais com o 

amianto, a barita, o cobre, o cristal de rocha, o diamante, o ferro, o manganês e o ouro. 

Ocorrendo ainda rochas de valor ornamental como gnaisses, mármore, quartzitos e xistos. 

Essa geologia privilegiada, faz com que o município seja alvo de diversas solicitações de 

autorização e de concessão de pesquisa e lavra. Consta que o primeiro requerimento foi 

realizado em 1973 pela Telequartz Exportador Ltda, para concessão de lavra de quartzo. Após 

essa, 37 anos depois, muitas outras se sucederam, ao ponto de constituírem-se em uma 

ameaça ao modo de vida estruturado nos fundos de pasto do município. A exploração 

clandestina, particularmente em busca de quartzo e ouro, tem causado um grande transtorno 

aos camponeses dos fundos de pasto. 

  

Município  Fundo/Fecho de Pasto  Famílias Área (ha) 
Situação Jurídica das 
áreas de uso comum 

  Associação dos Produtores de Boa Esperança Não consta Não consta Para medir 

  
Associação Comunitária Agropastoril Boa 
Sorte Não consta Não consta Titulo entregue 

  
Associação Comunitária Agropastoril Fazenda 
Cangalha Não consta Não consta

Encontra-se na sala de 
projetos - Certidão de 
área 

  
Associação Comunitária do Espírito Santo e 
Fundo de Pasto Melancia Não consta Não consta

Processo com várias 
pendências  

  
Associação Comunitária Agropastoril Pé do 
Morro 33 1.814,94 Título pronto 

Oliveira dos Associação Comunitária Saco de Pedra II 42 314,34 Título pronto 

Brejinhos 
Associação Comunitária Agropastoril Sete 
Tiros I e II 29 112,37 Título entregue 

  
Associação Comunitária Agropastoril Várzea 
Alegre 20 2.500,00 Título entregue 

  
Associação Comunitária Agropastoril Várzea 
Dantas 56 1.000,67 Certidão de área 

  
Associação Comunitária Agropastoril Várzea 
Grande 54 2.390,82 Título entregue 

  
Associação Comunitária Agropastoril Várzea 
da Pedra II 38 854,58 Título entregue 

TOTAL 11 FP 272 8.987,72 05 Títulos entregues 
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2.2 TECITURA DA RESISTÊNCIA: lutar pelo bode é lutar pela terra 
 
Cristãos de ontem e de hoje 
A primeira comunidade cristã 
 
Os apóstolos de Cristo começaram a fazer pregações e muitas pessoas de boa vontade começaram a 
aceitar o Evangelho, se convertendo ao cristianismo sendo batizados e mudando de vida.  
Que mudança de vida era essa? 
No livro dos Atos dos Apóstolos (2.44 a 47) está escrito: “E todos tenham fé, viviam unidos, tendo os 
bens em comum”. 
“Vendiam as propriedades e os bens e dividiam com todos, segundo as necessidades de cada um” 
“Todos os dias se reuniam no templo, partiam o pão nas casas e comiam, com alegria e simplicidade no 
coração, louvando a Deus...” 
 
SAL DA TERRA – Boletim de Informação Intercomunitária, outubro de 1984, ano I, nº 06. 

 

Os grupos de fundos de pasto de Oliveira dos Brejinhos viviam na terra balizados pela 

sociabilidade construída ao longo dos anos pelas famílias, os preceitos cristãos eram um traço 

forte e determinante nos grupos. Os laços de parentesco, compadrio e vizinhança contribuíam 

para a solução pacífica dos conflitos desenrolados no interior dos grupos. E embora as terras 

fossem usadas em comum, a lavoura e as “criações miúdas” eram privadas. A partir de 1960, 

surgem os conflitos que alteram as relações estabelecidas no interior dos grupos, bem como, 

desses com a sociedade em geral. Margarida Nogueira, que era moradora do Fundo de Pasto 

Pé do Morro, vivenciou o período e assim o descreve, 

Eram todos iguais as comunidades que fala na bíblia tinha tudo em comum, 
lá era assim, Várzea Alegre, Várzea Grande, Várzea do Boi e as outras, 
ficava assim sem cercas, sem nada, como foi evoluindo, as comunidades 
foram tendo consciência, que era para ser assim em comum, era para ser 
cristão, não era para repartir tudo, era para unir o povo. 
Tinha pessoas que não abriram a cabeça que não entenderam e criaram a 
briga com nós, pobre com pobre, os latifundiários ficaram fora, mas as idéias 
deles passaram... Nós fechamos a porta, mas...  
É igual a uma doença na vida da gente, ninguém quer, mas ela vem e essa 
doença veio para complicar a situação já que era pobre não tinha 
consciência, não tinha dinheiro... 
Nós agora tivemos que regularizar, mas não porque o povo queria, tinha os 
contra e tudo ficou mais difícil e eram todos nossos parentes, uma parte da 
comunidade estava aqui (SP), e quem foi pegar no pé deles lá, fomos nós, 
não foi de fora [...] (Pesquisa de campo, 2006). 

 

Nesse contexto, em 1969, chegou à região o padre João Cristiano para assumir a 

paróquia de Brotas de Macaúbas, um holandês que até hoje vive em Brotas, aposentado, tendo 

trabalhado, aproximadamente, 35 anos nessa região. Nessa época a paróquia de Brotas 

respondia por um grande conjunto de municípios, entre eles Oliveira dos Brejinhos, esse 

vinculo é rompido na década de 1990, quando a paróquia de Oliveira dos Brejinhos ganha 

autonomia, o que redefine a área de atuação da paróquia de Brotas de Macaúbas.  
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Homem inteligente, avançado para o seu tempo, considerado por muitos como rígido 

em sua postura e em seus sermões, já que os membros do grupo eram invadidos de motivação 

e conscientização política, principalmente no alerta sobre os riscos da grilagem e da perda da 

terra. O Padre João Cristiano, aparece como um dos primeiros agentes externos com trabalho 

e influência nos fundos de pasto da região, seu papel é de grande relevância, pois tinha como 

preocupação fundamental a formação cristã e desenvolvimento da conscientização política 

das comunidades em que atuava.  

O seu trabalho inicia-se e fundamenta-se na constituição das Comunidades 

Eclesiásticas de Base (CEBs). Cada comunidade tinha um grupo de adultos – homens e 

mulheres – que se reuniam, discutiam os problemas comunitários e, normalmente, tomavam 

decisões acerca dos rumos que a comunidade deveria seguir. Influenciado pelo Concílio 

Vaticano II (CVII), XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica, valorizou o papel do leigo, o 

povo de Deus, na Igreja e, consequentemente, na comunidade17. O que gerou um 

estranhamento e uma rejeição ao padre e ao seu método de trabalho. Dentre as funções que 

deu aos leigos estava o batizado e o casamento – os sacramentos –, o que em 1975 era visto 

como uma aberração por alguns membros das comunidades de atuação da paróquia de Brotas 

de Macaúbas que se estendia por vários municípios. 

Para a liturgia e a eucaristia o leigo era aceito, mas para os sacramentos havia muita 

resistência. Assim, uma tensa polêmica foi gerada e surgiram movimentos contra o padre. 

Contudo, se havia resistência, existia também a incorporação do procedimento e o religioso 

pouco a pouco foi se consolidando, afinal, a área de atuação da paróquia de Brotas de 

Macaúbas era extensa, sendo difícil o padre estar presente com frenquência nas comunidades 

para a realização dos sacramentos, principalmente. O papel dos leigos se firmou na região e se 

solidificou como uma prática natural nas comunidades, sendo uma grande honraria ser um 

leigo que realiza sacramentos – são chamados de ministro do sacramento e são indicados 

pelas comunidades de igreja, normalmente, são sujeitos “singulares” em sua conduta religiosa 

e moral. 

Independente de todas as controvérsias reais e míticas que envolvem o padre João, este 

teve um papel fundamental na organização dos camponeses, pois nas celebrações dominicais, 

além dos sermões, discutia muitas questões sociais e políticas que faziam parte da conjuntura 

da local na época, assim como, tratava das questões educacionais, comunitárias, de saúde, 

                                                 
17 O Concílio Vaticano II (CVII), XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica foi convocado no dia 25 de 
dezembro de 1961, através da bula papal Humanae salutis, pelo Papa João XXIII, e durou de 11 de outubro de 
1962 a 8 de dezembro de 1965, encerrando-se sob o papado de Paulo VI. 
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setor no qual fez um trabalho admirável assessorado por freiras e leigos na implantação de 

fossas sépticas nas comunidades da região. Nos fundos de pasto de Oliveira dos Brejinhos, 

praticamente todas as casas dispõem desse sistema, que começou a ser implantado pelos anos 

de 1975.  

O padre João, também foi o responsável pela criação da Escola Maria Goreth – só para 

as meninas e pela Escola Família Agrícola (EFA). Esta última, no segundo ano de 

funcionamento, começou a receber as meninas também. Logo, a Escola Maria Goreth deixa 

de ter funcionalidade. Concebeu também a Escola Santo Afonso, fundada após o fechamento 

da EFA, esta voltada à formação religiosa, pautava-se no estudo bíblico, os jovens passavam 

até dois anos estudando a bíblia, alguns ficavam internos. Todas essas escolas funcionavam 

em Brotas de Macaúbas, na sede da paróquia.  

A EFA teve uma conjuntura propicia para ser criada: a presença do padre João; a 

fundação da Fundifran, criada em 06 de agosto de 1971 por Dom Thiago Gerard Cloin, bispo 

de Barra; e a chegada em 1972 do belga Thierry De Burghgrave, que iniciou seus trabalhos no 

município de Barra, sede da Diocese Regional18. Este veio motivado pelo Concílio Vaticano 

II, que incentivava às igrejas européias para o envio de missões aos países pobres, como os da 

América Latina.  Thierry abandonou o emprego na Bélgica para dedicar-se aos trabalhos com 

os jovens no Brasil, considerando que tinha pertencido a movimentos de juventude na Bélgica 

e tinha experiência nesse campo, mas vinculado a uma equipe pastoral. No final de 1973, foi 

enviado pelo presidente da Fundifran, padre Luiz Ferdnando Torres da Costa e Silva para o 

Espírito Santo a fim de conhecer a experiência das escolas rurais desenvolvidas pelos padres 

jesuítas que atuavam naquele estado19. A primeira EFA no Espírito Santo foi fundada em 

1969, no município de Anchieta.  

Thierry visitou as EFAs do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo 

(MEPES). Em 1974 fez um curso – estágio – para formação de monitores nas escolas do 

MEPES nesse mesmo estado e depois, com o apoio da Fundifran e da Paróquia de Brotas, em 

1975, fundou a primeira EFA da Bahia no município de Brotas em Macaúbas. Thierry 

comenta, 

[...] é importante dizer que naquele tempo todas essas comunidades de fundo 
de pasto faziam parte da paróquia de Brotas de Macaúbas, mesmo sendo 
município de Oliveira dos Brejinhos, todo esse distrito de Bom Sossego, 
entenderam, a qual pertencem todas essas associações, faziam parte da 
paróquia, então como eu morava em Brotas, montava o projeto de escola 
família lá, com o padre João, que você citou, né, é, então o que aconteceu, 

                                                 
18 O depoimento do Thierry De Burghgrave, foi coletado em entrevista aberta, organizada pelo Projeto GeografAR. 
19 Sacerdote jesuíta, um dos idealizadores da Fundifran. 
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nós começamos esse trabalho em 70, já em 74, né, quando eu estava no 
Espírito Santo, eu voltava de vez em quando para fazer um trabalho de base 
nas comunidades, em algumas comunidades da paróquia, explicando a 
metodologia da escola, o porquê dessa escola, os objetivos dessa escola, 
como que os agricultores e as famílias iam participar nisso, etc, de fato, de 
maneira que em 75, nós inaugurávamos a primeira EFA na Bahia na sede do 
município de Brotas em Macaúbas, pronto, aí desenvolveu a escola, fizemos 
um grande trabalho, justamente com a comunidade de Joaquim e Dona 
Marculina, e todas essas outras como Várzea Alegre, Várzea da Pedra,Vazia 
Dantas e Pé do Morro [...] (Pesquisa de Campo, 2006). 
 
 

Thierry permaneceu na direção da EFA de 1975 a 1982. Os alunos eram selecionados 

em suas comunidades de igreja, como é descrito pelo seu fundador, 

 

[...] Ah! Interessante, a seleção dos alunos se fazia da maneira seguinte, a 
gente fazia praticamente um ano de preparação de alunos na comunidade, 
então antes de escolher alunos, a gente selecionava algumas comunidades, 
íamos trabalhar e que iam fornecer os alunos do ano que vem. 
Então, por exemplo, a gente escolhia, tínhamos alguns critérios para escolher 
quais comunidades a gente ia trabalhar, né, o maior envolvimento das 
pessoas, né, as atividades, etc, etc, e então a gente trabalhava um ano nessas 
comunidades e lá na segunda parte do ano, a gente começava a fazer a 
comunidade pensar, quando já conheciam o que era escola, que objetivos 
tinha a escola, porque essa escola, como ela funciona, aí a gente: - Vocês 
estariam interessados em participar de uma escola dessas, sim ou não. 
A grande maioria diz sim, mas algumas diz não, aí a gente dizia então: 
pensam um pouquinho nos jovens que mais poderiam desempenhar esse 
papel de multiplicador para vocês aqui, seria uma pessoa jovem, a gente 
botou alguns critérios, né, destinando, menos de 15 anos não podia, de 15 
anos para cima. 
Quem estava mais ligado à atividade agrícola, né, porque não era o objetivo 
formar e depois eles irem para São Paulo, né. 
[...] (Pesquisa de Campo, 2006). 

 
Era muito reduzida a capacidade formadora da EFA, mas esta sempre trabalhou com 

até cinco comunidades. Eram em média 10 alunos, seguindo a pedagogia da alternância: 15 

dias na escola, 15 dias em casa exercitando e repassando os conhecimentos adquiridos. 

Inicialmente o apoio financeiro à EFA era dado pela Fundifran, mas depois ocorreram alguns 

problemas entre Diocese de Barra e Fundifran, daí a EFA passou a ser gerida em todas as suas 

necessidades pela paróquia de Brotas de Macaúbas. Os princípios norteadores da Escola 

foram descritos assim por Thierry, 

[...] agora, aproveitando isso, deixa eu dizer também logo, uma coisa que 
vocês também vão estranhar, mas na mesma linha, alguns anos depois, eu 
devia ter dito que o movimento dos EFAs tem quatro princípios 
fundamentais, o primeiro princípio é o associativismo, cada escola uma 
associação, não uma simples associação de paz, uma associação de famílias, 
de profissionais e de entidades afins que trabalham na região; essa 
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associação recebe o nome de associação mantenedora da escola família 
agrícola. 
Pronto, primeiro princípio. 
Segundo princípio, pedagogia da alternância, aplicar os instrumentos e a 
filosofia da pedagogia da alternância. 
Terceiro princípio, formação integral dos jovens, não se trata de escolas 
puramente técnicas e nem puramente intelectuais ou né, mas abrange todos 
os aspectos da vida, né, comunitário, familiar, intelectual, técnico,  religioso, 
ecológico, etc. 
E quarto princípio é o desenvolvimento sustentável da região na qual essas 
escolas se inserem, ou seja, os dois últimos princípios são meios para chegar 
a isso que é a associação e a pedagogia da alternância. (Pesquisa de Campo, 
2006). 
 

Naquela época – e ainda hoje – as famílias eram organizadas nas comunidades de 

igreja, de acordo com a proximidade de seu local de residência em relação à capela, o objetivo 

era “o andar menos”. Nesse período, os grupos de fundos de pasto de Oliveira dos Brejinhos 

estavam organizados na comunidade de igreja do povoado de Queimada Nova e em Várzea 

do Garrote, que, posteriormente, devido à sugestão do padre de “colocar outro nome mais 

engraçado”, passou a ser chamado de Várzea Alegre. Nesse período, o Joaquim José Vieira 

foi indicado pela comunidade de igreja de Queimada Nova para ser um dos representantes da 

mesma na EFA. Joaquim era membro do fundo de pasto da Várzea Grande, ele relata assim a 

sua experiência, 

[...] Foi em 76 que eu fiz parte dessa escola, eu com uma companheira 
chamada Eunice, aqui da comunidade de Queimadas Novas, e que nós 
passávamos um período de 15 dias na escola, e um período de 15 dias na 
comunidade, passando aquilo que a gente aprendeu, e fazendo algumas aulas 
práticas. Existe a criação da pecuária, agricultura, horta, tomate, etc. O 
diretor dessa escola chama Thierry, era bastante atuante [...] (Pesquisa de 
Campo, 2005). 

 

A EFA de Brota de Macaúbas encerrou as suas atividades em 1993, após ter formado 

muitos agricultores da região que estão atuando em suas comunidades, em seus fundos de 

pasto, no STR, em cooperativas etc. A EFA ia muito mais além da finalidade do ensino da 

prática agrícola, buscava também possibilitar a tomada de consciência, alertar os alunos filhos 

de posseiros, em sua maioria, dos perigos que estavam correndo, com a iminência da grilagem 

e, consequentemente, da perda das suas terras. Tais ensinamentos foram fundamentais para 

resistência dos/nos fundos de pasto, como descreve Joaquim, 

[...] convidou o doutor para fazer um curso com esses alunos, e também os 
alunos escolherem alguns representantes da comunidade para participar 
desse curso em Brotas. E a finalidade desse curso era para ver realmente o 
assunto das terras, a defesa dos posseiros. O advogado passou as orientações 
falando: – Olha, o que a gente bem vê, que vocês têm o direito, vocês são 
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posseiros, que quem vive na terra há mais de dez anos, tem usucapião da 
terra, mas o que acontece é que vocês não têm o documento, o que precisa, a 
combinação de vocês, o que é importante, a união, e a organização, precisa 
de imediato fazer, vocês logo na comunidade, fazer picada circulando todo o 
pessoal da comunidade, fazer uma picada colocando todo mundo dentro, 
onde há o limite, e com o decorrer do tempo, limitar por dentro. Cada um 
limitando, respeitando o direito do outro [...] (Pesquisa de Campo, 2005). 
 

Os primeiros conflitos descritos pelo grupo relacionam-se com as grilagens ocorridas 

nas áreas de criação solta. A primeira delas envolveu um parente de uma das famílias membro 

do fundo de pasto Várzea Grande, a família de Dona Brasilina dos Santos. Este parente tinha 

terras próximas a do fundo de pasto, trabalhava com a fabricação do carvão, utilizando-se 

inclusive da mão-de-obra da família de Dona Brasilina para esta produção. O parente 

começou invadindo a área da família, depois comprou um pedaço da terra de Dona Brasilina e 

pouco tempo depois as vendeu a um fazendeiro de fora da região. Este fazendeiro grilou uma 

grande área das terras do fundo de pasto, pertencentes à família de Dona Brasilina que nada 

pôde fazer para reverter à situação. O seu neto Valdemar dos Santos, camponês do fundo de 

pasto Várzea Grande lembra os fatos, 

 
Melhor dizendo, de uma pessoa da região, que era até cunhado da minha 
mãe, ele trabalhava, ele tinha também pedaços de área nesse local. Eles 
trabalhavam no carvão, passou a invadir um pouco a área da minha mãe, 
quer dizer minha vó, e minha mãe porque era herdeira dela. Aí aos poucos, 
naquela época a gente tinha poucas informações, como se dava esse processo 
de invasão. Eles diziam o seguinte, que era só a gente vender, que não tinha 
problema nenhum, por falta de esclarecimento, eles pegaram, invadiram, e as 
mulheres acabaram vendendo por um preço, quer dizer, vendendo, não. Ele 
deu uma parte em dinheiro, e ele achava que tava bom, as mulheres não 
tinham informação, acabaram pegando. E por conta disso, aí veio as maiores 
grilagens, porque ele pegou essa área, passou para um fazendeiro, esse 
fazendeiro acabou pegando partes de áreas de outras pessoas, e assim 
obrigando mesmo as pessoas saírem da área. Tinha um pessoal que já ficava 
do outro lado, eles foram tirados da área deles. (Pesquisa de Campo, 2005). 

 
Com a grilagem o fazendeiro constituiu a Fazenda Ferrari com 1.497 ha, invadindo as 

terras não somente do fundo de pasto de Várzea Grande, mas também, de Pé do Morro. 

Várzea Grande e Pé do Morro compunham fundos de pasto contíguos, sem cercas, o que 

facilitou a entrada do fazendeiro. Valdemar explica, 

 
De Pé do Morro, ele entrou também uma parte, porque também não tinha 
uma certa divisão: aqui que é o perímetro de Várzea Grande, aqui que é o 
perímetro de Pé do Morro. E aí nessa confusão toda, ele acabou pegando 
parte da associação de Várzea Grande, e parte da associação de Pé do Morro. 
(Pesquisa de campo, 2005). 
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Posteriormente ao processo de luta desenvolvido pelos camponeses e através da 

pressão desses, a Fazenda Ferrari que se encontrava improdutiva, foi desapropriada pelo Incra 

– pagando pela terra grilada – e nela se efetivou, em 30 de dezembro de 1997, o Projeto de 

Assentamento Nova União da Fazenda Ferrari, composto por membros das famílias do fundo 

de pasto de Oliveira dos Brejinhos. Os assentados foram aqueles que casaram e não tinham 

terra nas áreas de fundo de pasto, atualmente é ocupado por apenas 11 famílias, sendo 20 a 

sua capacidade total, nele as famílias também desenvolvem a ovinocaprinocultura. 

Os conflitos que se seguiram nas áreas de fundos de pasto foram acompanhados de 

perto por Thierry e foram registrados com o início da implantação da BR 242, iniciada em 

1969 A estrada se inicia na Bahia, passa por Tocantins e termina em Mato Grosso, passando 

por importantes cidades nesses estados: Itaberaba (BA), Seabra (BA), Ibotirama (BA), 

Barreiras (BA), Taguatinga (TO), Formoso do Araguaia (TO), São Felix do Araguaia (MT) e 

Sorriso (MT), quatro décadas depois essa estrada ainda não foi concluída, estando o trecho de 

Mato Grosso, em boa parte, ainda sem asfaltamento. Esta rodovia passou cortando as terras 

dos camponeses, particularmente da fazenda Várzea Grande que foi dividida em duas partes 

pela rodovia. Diante desse fato e dos problemas que começaram a surgir, o grupo chegou ao 

consenso e se dividiu em dois: Várzea Grande e Várzea Alegre.  

Com essa via de acesso, novos problemas apareceram, embora a empresa que 

construiu a estrada tenha cercado ambos os lados, à margem da pista, com cercas de arame. O 

material foi “subtraído”, não se sabe por quem, mas o certo é que os bodes, cabras, porcos, 

galinhas etc, circulando pela estrada passaram também a serem “subtraídos” e a morrer 

atropelados pelos carros velozes que começaram a circular por essa rodovia. Posteriormente, 

as famílias da Várzea Grande e da Várzea Alegre, principais prejudicadas com a subtração do 

arame, construíram uma grande cerca, com recursos próprios, ao longo da estrada para evitar 

a passagem dos caprinos para a pista.  

Em 1979, novamente no fundo de pasto Várzea Grande, justamente nas terras da 

família do Joaquim Vieira, ocorre um processo de grilagem, tendo por protagonista o 

fundador do STR de Oliveira dos Brejinhos, vereador desse mesmo município, indivíduo de 

nome Noé Oliveira Silva, que dizem ser parente dos membros do grupo. Este apareceu com 

um documento dizendo-se dono de uma parcela significativa das terras de Várzea Grande, na 

área próxima a margem da BR 242, que “engolia” as terras e a casa da família Vieira. 

Joaquim que estava estudando na EFA, procurou ajuda do Thierry, que o encaminhou para o 

advogado que orientou o processo de resistência. Thierry relembra o fato, 
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[...] eu me lembro até hoje. 
Esse processo seria o seguinte, eu me lembro muito bem, o Joaquim tinha 
voltado para casa, depois dos 15 dias, e na semana seguinte ele aparece na 
escola, o que não era de costume, porque naquele tempo não tinha transporte 
tão fácil assim não; aparece e conta um caso de grilagem de terra. 
Um grileiro, inclusive de Queimada Nova, né, um desses aí, intermediários 
de venda de terras, político, vereador, entendeu. 
Vereador, e parente deles. 
Exatamente, exatamente, e aí, e era presidente do sindicato dos trabalhadores 
rurais. Isso que é o cúmulo da coisa, quer dizer, um grileiro presidente do 
sindicato dos trabalhadores, aonde é que esses meninos ia apelar, com o 
sindicato? Então a gente, a gente tentou ajudar da melhor maneira possível, 
inclusive eu me empenhei muito, porque a gente nas aulas, na escola, no 
currículo da escola, a gente dava aula sobre, é, a situação fundiária do Brasil, 
entendeu, naquele tempo, é, o estatuto da terra, entendeu, aquelas coisas 
todas, né, a gente ia nas comunidades, fazia o trabalho, fazia refletir um 
pouco sobre isso, né. E agora surgiu um caso concreto de, grilagem de terra e 
a gente não ia ajudar, não,  aí agora que devíamos ajudar. (Pesquisa de 
Campo, 2006). 

  

A orientação para a resistência consistia na abertura de picadas por fora, inicialmente 

e, depois, por dentro. Ou seja, abria-se a picada na área total do grupo, encravando “marcos” a 

cada 50 m, em seguida, marcavam-se as áreas individuais das famílias. As famílias foram 

reunidas, receberam a visita na área do advogado, assessor da Fundifran, e realizaram 

precisamente os procedimentos determinados, como descreve Joaquim Vieira, 

 
[...] Através de Noé, que nessa época ele foi o fundador do sindicato de 
Oliveira dos Brejinhos. Eu não sei por que, que ele achando que era, sendo 
fundador do sindicato, que ele tinha esse poder de, não sei, tinha esse poder 
de fazer um documento muito grande, não sei se com algumas intenções de 
amanhã ou depois especular a terra. Que ele não foi trabalhador rural, 
ninguém prova. Isso que aconteceu, que, ele expôs uma escritura, que a 
nossa casa ficava dentro do documento dele. (Pesquisa de Campo, 2006). 

 
Inicialmente, foram abertas as picadas que indicavam o limite da área total e depois 

das áreas individuais, identificados com “marcos”. Nesse momento não foi colocado nenhum 

tipo de cerca. Para identificação dos limites do território, o grupo pautou-se na sua memória 

coletiva e em negociações. Resolvidas essas questões, todo o território foi cercado com cercas 

de quatro fios de arame e rodapé, o que chamaram de “círculo comunitário”. Todo esse 

procedimento durou de 1979 a 1985 e foi realizado por etapas, sendo Várzea Grande o 

primeiro fundo de pasto a delimitar e cercar o seu território, arcando com todos os custos 

decorrentes. Internamente ao “círculo comunitário”, a terra continuou indivisa para os bodes e 

os recursos hídricos livres de posse familiar. A primeira área a ser cercada foi da família 
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Vieira em função dos conflitos existentes. E assim transcorreu o ritmo do cercamento da área, 

cujo local a cerca era ditado pela ocorrência e intensidade dos conflitos que apareciam. 

Nos levantamentos de dados para a pesquisa encontrou-se anotações em cadernos 

relativos a 1984, 1985 e 1986, muitas reuniões importantes estão citadas nos blocos. Esse 

processo, embora tenha sido motivado pelo temor da perda da terra, serviu como facilitador 

para o aumento da sociabilidade do grupo, considerando que a área de Várzea Grande é 

extensa e algumas famílias moram bem distantes uma das outras. Em um documento – sem 

data – encontrado no arquivo da Associação do Fundo de Pasto Várzea Grande durante as 

pesquisas de campo, intitulado “Renovação”, descreve-se a cronologia de abertura das 

picadas, colocação de marcos e cercamento do “círculo comunitário”: 
 
RENOVAÇÃO 
Renovação da Fazenda Várzea Grande, 
No município de Oliveira dos Brejinhos, estado da Bahia. 
A desizão foi tomada pelo pôvo pela Comunidade da mesma, 
Em 12 de Março de 1979, quando foi comerçado o serviço da 
seguinte maneira, cortando picadas e emfincando marcos de 
çincoenta em çicoenta metros, e após esta mesma data ficou 
feito nos lados e locais que vão cêr sitados, o oeste e o 
lado do norte ficou até na serra do tombador, lado do 
sul foi feito limitando com a BR 242, e mais até chegar no 
final da serra da mangabeira no coqueiro. 
 
Lado do leste foi feito já com mais nova data, que foi do dia 
3 a 21 de Maio de 1982, no local topo da serra, deixando também 
Claro que a picada foi sendo cortada e já pasçando quatro fios 
De arame, e para mais algumas outras informações neste local 
Será com Antonio Bispo da Silva, em Bôa vista. 
 
Lado do norte na reijião Barra danta, foi realizado o serviço 
De picada com marcos de vinte em vinte metros, isso foi no dia 
4 de outubro de 1982. Fim das Picadas. 
 
Serviço de Cêrca com quatro fios de arame, comesou na caatinga 
Em 4 de Abril de 1983, do Lado do Norte e do Lado do Sul, o lado Sul foi 
Realizado os quatro fios de 28 de junho de 1983, no local 
BR. 242 na altura da ponte do riaxo piçarrão, e nesta mesma 
Data foi desviada a estrada que avia desta mesma ponte para o 
Tanque de pedra, quando a mesma passou a ser pelo o local 
Berando a Çêrca de arame da area de terra que pertence a  
Bento Vieira Lemos, a desizão da mudança da estrada foi  
tomada pela comunidade  
 
As duas cancelas e o Mata burro de queimada nova, 
foram montados em 15 de Julho de 1983, e a inauguração  
foi no dia 20 do mesmo mez do mesmo ano, neste mesmo dia  
20 já sitado foi matado um Boi de 10 arôbas, que já a  
dias aviam feito uma lista, o povo cada um entrando com  
CR$ 1.000,00 mil cruzeiros. a carne do Boi foi comida 
toda de espêtinho, isso porque todos ficaram contentos 
de ter cercado e defendido o gado de atravesçar a pista 
da BR. 242. 
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VOLTANDO A FALAR SOBRE O SERVIÇO DE ÇERCA 
A cêr ca do lado do norte na caatinga após a data de 4 de 
Abril de 1982, a maioria dos trêxos ficou já com o arame 
esticado, porem ainda ficou duas pequenas áreas só postiada 
para esticar depois, na queimadinha onde está o morão de 
pedra descendo até no limite de Pedro Francisco Nogueira,  
no pé do morro, foi esticado em 13  e 14 de Dezembro de 1984 
e após esta mesma data foi montado as cancelas dos siguinte locais, queimadinha, pé 
do Morro, Largo, e Cabêça do Nêgo. 
 
O Trêxo que foi realizado a cerca de quatro fios no çirco  
comunitário na caatinga, foi na Queimadinha na área de terra de Manoel Pereira de 
Oliveira, no dia 3 de Maio de 1985 Fim. 
 
RODA Pé 
O roda pé foi comerçado no dia 16 de outubro de 1984 
No lado do Sul na área de terra de dona Marcolina Françisca  
Vieira, e seus Filhos. Porem a saber que o roda pé foi comerçado 
Por dois grupos de Homens, um grupo neste local e o outro na 
Área de terra que pertence a dona Maria Françisca de Araújo, 
Em Varzea Alegre. 
 
RELAÇÃO 
Nº De Pessoas que ajudaram com dias de serviços 
Nos multirõis da renovação da Fazenda Varzea Grande. 
Nº de Pessoas que ajudaram entre Homens e Mulheres 190 
Nº de Dias Trabalhados em multirões 1.799 
Na defesa da terra  
Roda Pé Nº de Dias trabalhados 822 
Famílias 31 
Total de pessoas que moram no circulo comunitário 476 
ÁGUA COMUNITÁRIA DIAS TRABALHADOS 127 
TOTAL TODO 2.748 
(grifos da autora). 
 

A nova cerca alterava a organização espacial e em consequência a organização social 

concebida e constituída pelo grupo ao longo dos anos. A realidade dada trazia consigo a 

imposição para uma reorganização/adaptação aos novos tempos, o tempo da resistência, da 

luta, do fortalecimento e do florescimento de novas redes de aliança e solidariedade interna e 

externa ao grupo. A solução encontrada, no “círculo comunitário” e na sua trincheira, a cerca, 

que tanto tinha sido questionada, transformou-se a partir de então em símbolo de vitória. 

Entretanto, uma nova questão emergia: o “círculo comunitário” identificava o território e a 

cerca, juntamente com a vigilância constante, impedia a ação dos grileiros. Se internamente 

garantia a liberdade dos bodes, a nova conformação espacial estabelecida não garantia a 

”posse/propriedade” do território. Assim, a etapa seguinte da luta voltou-se à busca da 

intervenção do Estado para que o mesmo reconhecesse a legitimidade do território ocupado. 

Para essa luta todos precisariam ser chamados para participar e contribuir. Sendo 

assim, os membros do grupo que estavam em São Paulo foram convocados a retornar a fim de 

fortalecer a ação. Como alguns desses migrantes eram temporários, partiam e retornavam com 
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constância, facilitou a convocação dos migrantes permanentes. A experiência adquirida na 

cidade grande era muito valorizada, pois implicava novos saberes, novos conhecimentos. E 

isto seria imprescindível naquele momento da organização da luta. 

Todos os membros do grupo, de alguma forma, participaram desse movimento, seja 

em dias de trabalho, seja com contribuição financeira. Os “serviços” realizados em Várzea 

Grande no período dos conflitos eram todos anotados, datados e continham os nomes dos 

participantes do grupo, todas as ações eram organizadas. No processo de cercamento, de 

construção do “círculo comunitário”, o arame foi doado pelos jovens do grupo que 

participavam ativamente do processo de luta doando “bolas de arame”, além disso, 

colaboravam em todos os serviços realizados pela comissão representativa do grupo sob a 

orientação da assessoria jurídica.  

Os deslocamentos e viagens da comissão também eram realizados a partir de doações 

dos membros do grupo pelo fato de se tratar de trabalho coletivo. Os membros da comissão, 

por sua vez, acabavam tendo que negligenciar as suas atividades cotidianas da lida na roça e 

com as criações. Nesses casos, os que ficavam organizavam mutirões para auxiliarem as 

famílias dos representantes nas tarefas.    

 Nesse início de organização percebeu-se a formação do “processo de consciência”, 

como sugere Iasi (1999), falar-se-á em processo de consciência e não apenas consciência 

porque não a conceberemos como uma coisa que possa ser adquirida, “procuraremos entender 

o fenômeno da consciência como um movimento e não como algo dado. Sabemos que só é 

possível conhecer algo se o inserirmos na história de sua formação, ou seja, no processo pelo 

qual ela se tornou o que é, assim é também, com a consciência, ela não “é”, “se torna”.” 

(IASI, 1999, p. 9).   

 Esse “processo de consciência” é iniciado desde as ações promovidas pelo padre João, 

de organização das CEBs, os cursos, a oportunidade de estudo e interação social no contexto 

regional experienciado pelos jovens dos grupos, que no retorno das aulas compartilhavam a 

vivência com os seus grupos sociais. O “despertar” para o risco da grilagem e a consequente 

perda da terra, foi construído na interação do ensino religioso com as discussões políticas. 

Todos esses fatores propiciaram a reação e a resistência dos camponeses frente aos conflitos 

estabelecidos. 

 Esses fatores possibilitaram aos sujeitos envolvidos a ruptura com a primeira forma de 

consciência, que Iasi (1999), fundamentado em Marx em sua obra Ideologia Alemã, diz que 

“formada, esta primeira manifestação da consciência, o indivíduo passa a compreender o 
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mundo a partir de seu vínculo imediato e particularizado generalizando-o. Tomando a parte 

pelo todo a consciência expressa-se como alienação” (IASI, 1999, p. 14). 

 Passando para o estágio da ideologia e alienação que segundo Iasi (1999), está no 

“nível do senso comum, a alienação é tratada como sendo um estágio de não consciência. 

Após esta análise preliminar percebemos que ela é a forma de manifestação inicial da 

consciência. Esta forma será a base, o terreno fértil, onde será plantada a ideologia como 

forma de dominação” (IASI, 1999, p. 15). 

 De súbito, os camponeses dos fundos de pasto perceberam o seu modo de vida em 

risco, ocorrendo “uma dissonância entre as relações interiorizadas como ideologia e a forma 

concreta como se efetivam na realidade em mudança.  É o germe de uma crise ideológica” 

(IASI, 1999, p. 20). Iasi avança em sua análise, 

 

Como o indivíduo viveria esta contradição entre idéias e a realidade em 
mudança? Sabemos que sua consciência inicial é formada pela interiorização 
de valores, normas, juízos e comportamentos a partir das relações imediatas 
que estabelece.  De posse desta concepção de mundo, o indivíduo segue sua 
vida e estabelece o mecanismo provocador da contradição na primeira forma 
de consciência, que não é outro senão o próprio que lhe tornou possível a 
existência.  As novas relações vividas têm o mesmo potencial de 
interiorização que as anteriores, da mesma forma que gera novos valores, 
juízos e são a base para novas condutas e comportamentos. (IASI, 1999, p. 
21). 

 Exemplo disso são os processos de grilagem das terras, inicialmente, envolvendo a 

família de Dona Brasilina que perde parte da terra, mas afetando a todos do grupo, já que o 

uso da mesma era em comum. Posteriormente, um novo processo de grilagem, dessa vez é a 

família Vieira que perde uma pequena faixa de terra, visto que conseguiram mobilizar agentes 

externos ao grupo para orientar a resistência, bem como, todo grupo se envolveu, inclusive os 

migrantes retornaram para dar apoio. Iasi contribui para o entendimento dessa ação coletiva,   

 
O indivíduo vive as novas relações, julgando-as e buscando 
compreendê-las, com o mesmo arcabouço de valores (interiorização 
de novas relações), coexistem com velhos provocando uma 
contradição que é vivida pelo indivíduo como um conflito interno e 
subjetivo. 
A primeira forma de manifestação desta contradição não é ainda a 
superação da alienação, é mais uma forma transitória que expressa-se 
de maneira mais nítida, no estado de revolta. 
[...] 
É apenas em certas condições que a revolta pode tornar-se uma 
passagem para uma nova etapa do processo de consciência (IASI, 
1999, 21). 
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 A primeira grilagem caracterizou-se como um fato isolado, mas a segunda ganhou 

maiores proporções e fez com que o grupo de Várzea Grande percebesse que as possibilidades 

de perda das terras eram reais, afinal o que aconteceu com uma família poderia acontecer com 

qualquer outra. Para Iasi, “a pré-condição para esta passagem é o grupo. Quando uma pessoa 

vive uma injustiça solitariamente, tende a revolta, mas em certas circunstâncias pode ver em 

outras pessoas sua própria contradição. Este também é um mecanismo de identificação da 

primeira forma, mas aqui a identidade com o outro produz um salto de qualidade” (IASI, 

1999, p. 22).  

 A estruturação do “círculo comunitário” conseguiu frear a ocorrência da grilagem na 

área. Contudo, no início da década de 1980, segundo os relatos dos camponeses de Várzea 

Grande, registrou-se, principalmente, a ocorrência de conflitos internos, estabelecidos entre os 

parentes que cederam aos apelos dos agentes do capital e retiraram os créditos oferecidos pelo 

governo para a criação de gado e plantio de capim; e para o cultivo da mamona e de 

mandioca. O que começou a colocar em xeque o livre circular do bode, esse fato foi descrito 

assim por Valdemar dos Santos, 

 

Essa relação aí é o seguinte: ela começou ficar pior até por conta de alguns 
políticos dessa época, que vieram aqui, falando de alguns projetos que tinha, 
e tudo, mas no sentido não de melhoramento, no sentido de estar 
incentivando as pessoas que eles gostariam que pegassem o projeto. Até por 
conta disso, começou os conflitos internos aqui, na questão mesmo dos 
animais, porque muitas pessoas pegaram com intenção de produzir, mas não 
quebrar o sistema que já tinha, que era cerca de rodapé, e outros já pegaram 
com intenção de quatro fios. 
 
Para criar gado, e capim, plantio de mamona, na época tinha um projeto de 
custeio para mandioca, e tudo, e muitas pessoas já pegaram no sentido desse, 
dizendo que ia fazer quatro fios, e ia plantar também o capim, e não queria 
mais o bode ali dentro. E por conta disso veio gerando conflito de pequenos 
produtores aqui, nas mesmas condições, que não queriam o bode solto, e a 
maioria queria, e foi muito conflito, foi muita coisa, chegaram até a matar 
animais. Próximo daqui tem um pessoal que até hoje está fora da associação, 
está entre Várzea Grande e Várzea Alegre, estão fora das duas associações, 
por conta de não se enquadrar. Eles foram pessoas que mataram animais, 
mataram porco, eles mataram os animais, plantavam na roça de quatro fios 
[...] (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Ana Clara Oliveira Vieira analisa assim a “chegada” dos projetos,  

Então com a chegada desse capim, o povo endoidou para fazer grandes 
fazendas, plantar capim para criar boi, [...] Só vai garantir boi, né? Então 
quem quiser criar bode, vai ter que se virar em fazer rodapé, cercar as 
terrinhas que tem cada um, e criar bode - aí nós pensamos, e como é que vai 
dar certo criar bode desse jeito, se todo mundo é acostumado criar solto. A 
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pastagem, para começar, vai ser difícil, porque o pessoal não tinha recurso 
financeiro para comprar material para fazer cerca, e segundo a gente achava 
que a criação limitada por cerca, que ela ia sofrer muito, ia ser muito difícil 
pra gente, para manter aquele rebanho em diante. [...] E o que aconteceu? O 
povo, criador de bode começou a se dividir, uns achando boa a idéia de 
plantar capim para criar boi [...]. A maioria queria mesmo o bode, e não 
contentava em dividir, em cercar essas pequenas áreas. Aí foi briga, menina 
foi briga de todo lado, pai de família contra o outro, mas o povão se juntou 
mesmo e disse – nós não vamos abrir mão. (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Dona Maria dos Santos, mãe de Valdemar, retirou empréstimo para plantio de 

mandioca e milho, mas não obteve êxito nos cultivos, pois os mesmos foram feitos no período 

seco. Deste modo, mesmo tendo prejuízo ela teve que pagar a conta. Ela relata a sua 

experiência, 

É, eu também fiz projetos para plantar milho, plantar mandioca, mas só que 
dessa vez que a gente fez o projeto, foi num tempo muito seco. A gente não 
teve nada, né? Isso foi liberado, porque vieram olhar a área de gente, e aí foi 
liberado, só que eu, como eu não gosto de ficar devendo, eu ainda cheguei 
no banco pagar.  
 
[...]  ficou umas duas prestações para poder pagar, mas não paguei, sabe por 
que? Porque o povo deu conselho, se aquilo tinha sido liberado, que lá eles 
queriam receber, mas só que, já que tinha sido liberado, eu caí fora disso. 
Mas ainda foi das pessoas que ainda pagaram, foi eu e outras pessoas, 
parente da gente. (Pesquisa de campo, 2005). 

 

No modo de vida desenvolvido pelos grupos, o bode era livre, solto para ir e vir, pois 

como não existiam cercas, pastava para locais longínquos, retornando à noite para os seus 

currais. Com o novo processo em curso, o bode passou a ter limites, porém, não se observou 

que o bode esta adaptado a outra lógica. Desse modo, o animal entrava em toda e qualquer 

propriedade e comia a pastagem preparada para o gado e a mandioca verdejante que brotava. 

A entrada dos animais na roça cultivada foi o estopim dos conflitos entre os parentes. Dona 

Maria dos Santos teve que enfrentar alguns problemas, sobre os quais ainda guarda mágoa, 

conforme pode ser observado: 

[...] a gente não teve esse problema, assim, para dizer que não tinha, nós 
tínhamos sim um problema com os vizinhos. Que a gente não se dava muito 
bem, a criação deles entrava na roça, eles não queriam tirar, e isso foi tendo, 
esse probleminhas, e demorou acabar. Basta eu lhe dizer que três pessoas 
foram reconhecer o erro agora, na doença da minha mãe. Ficou com aquele 
rancor com a gente, tudo aí, achando que a gente era errado, que eles podiam 
fazer, mas agora eles vieram reconhecer. Porque eu esperei. 
 
Eu esperei, mesmo, digo, eu vou esperar por parte deles, que eles vão 
reconhecer, e eles reconheceram. (Pesquisa de campo, 2005). 
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Se Dona Maria remediou os problemas com perseverança, isso não foi à regra. No 

geral, os que se sentiram prejudicados, os parentes que deixaram o sistema de criatório 

adotado para se dedicar ao cultivo da mandioca e/ou criação de gado, começaram a maltratar 

os animais e, em alguns casos, a matá-los quando os mesmos entravam em suas terras. Foram 

muitos os conflitos envolvendo parentes, muitos dos quais acabaram denunciados na 

delegacia de Oliveira dos Brejinhos e nas páginas do Boletim Sal da Terra. 

O Boletim de Informação Intercomunitária – Sal da Terra – começou a circular 

em1984, com periodicidade bimestral. Tratava-se de uma publicação de responsabilidade das 

Entidades de Trabalho Popular que eram motivadas pela ação da paróquia de Ibotirama e pela 

Fundifran. Era um veículo de comunicação expressivo entre os camponeses, divulgava os 

acontecimentos marcantes na vida das CEBs rurais e urbanas, dentro da área de atuação do 

Pólo Sindical de Ibotirama, que compreendia os municípios de Ibotirama, Morpará, Oliveira 

dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Bom Jesus da Lapa e Paratinga, sendo um canal aberto às 

contribuições das entidades citadas, dos STRs dos municípios filiados ao Pólo, dos 

representantes religiosos e membros das CEBs. O Sal da Terra abordava temáticas gerais da 

região e nacionais, apresentava temas políticos, orientação jurídica, religiosos, conflitos e 

assassinatos no campo – muito comum na época –, divulgava eventos e também a luta dos 

fundos de pasto e seu movimento de resistência (ver figura 23).  

    Figura 23. Capa do Boletim Sal da Terra 
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O Sal da Terra também era utilizado para divulgar a “poesia” de protesto escrita pelos 

membros do grupo, como pode ser evidenciado a seguir: 
                                                            Jornal O SAL DA TERRA 

        Setembro de 1985, ano II, nº 09 
Sessão arte do povo 

Poesia de Margarida Rosa Nogueira – Fundo de Pasto Pé do Morro – Oliveira dos Brejinhos 
 
Amigos e companheiros 
Eu também quero contar 
No nosso sal da terra 
Que veio nos orientar 
Quero que vejam comigo 
O desejo do amigo 
Que está sempre a lutar 
 
O boletim Sal da Terra 
Vou falar o que pensei 
Para mim foi uma luz 
Para os outros eu não sei 
Pois me chamou atenção 
De sua orientação 
Que chegou em nosso meio 
 
Quero falar de um projeto 
Que vem vindo por aí 
Falar aos companheiros 
Cuidado pra não cair 
Pois são bonitas as promessas 
Pra ver se por meio dessas  
Conseguem nos iludir 
 
Companheiros lavradores 
Prestem bem atenção 

Agora estamos cercados 
Com o projeto nordestão 
Precisamos estar conscientes 
Juntar toda a nossa gente 
E tomar uma decisão 
 
Vamos ver como vai ficar 
O projeto está aí 
Já está vindo pra cá 
Vamos mostras nosso talento 
Tirar da mão dessa gente 
E saber como aplicar 
 
Se chegar em nossas mãos 
Recebamos bem depressa 
Se cair na prefeitura 
Ficará só na conversa 
Pois assim nós vem vivendo 
Há muitos anos morrendo 
Conversas falsas promessas 
 
Quero falar a vocês 
Que fiquei bem consciente 
Isso é projeto de banco 
Sabedoria de ciente 
Para atrair a pobreza 

E acabar com essa gente 
 
O que acharam vocês 
Dessa minha decisão 
Será que estou errada 
E fazendo confusão? 
Eu sou bem desconfiada 
Pois com pobre tem piada 
E no fim desilusão 
 
Agradeço ao Pai do Céu 
Pelo nosso Sindicato 
Na defesa do posseiro 
Contra esses desacatos 
Pela nossa união 
Por meio de reunião 
Que temos nosso contato 
 
Peço desculpas a todos 
Se não foram bons os versos 
Eu sou da luta de base 
Diploma não tenho não 
Mais quis falar do projeto 
E aqui eu me despeço 
Não sei se fui clara ou não 

 
Jornal O SAL DA TERRA 
Julho de 1985, ano II, nº 10 

Sessão arte do povo 
Poesia de Patrício Batista de Oliveira – Fundo de Pasto Várzea Grande – Queimada Nova  

Oliveira dos Brejinhos 
 
 
Deus fez o mundo prefeito e escreveu seus mandamentos 
Para o povo trabalhar a terra e tirar seus alimentos 
Se todos quisessem igualdade e não houvesse maldade 
A terra dava pra todos sem precisar documentos. 
 
As leis do mundo de hoje não dá para se entender 
 mais nada 
Dinheiro e sabedoria deixa muita gente enganada 
Alguns tão inconscientes comento rapadura quente 
E dizendo que é bacana. 
 
Vamos pensar positivo e obedecer a natureza 
Porque a vocação da terra mostra suas belezas 
É bom presta atenção e ajudar a vegetação 
Diminuir nossa impureza 
 
Tem gente que hoje em dia quer fazer coisa que não pode 
Não respeitando o que Deus fez e quer acabar até com  
o bode 

Latifúndio chaga e quer mandar, dizendo que vai ajudar 
E alguns pobres se iludem 
 
Viagem de boca não dá despesa, falar bonito não é bondade 
Quando os pobres se reúnem sempre descobrem as falsidades 
É bom colocar na lista, que conversa de capitalista 
Sempre falha na verdade 
 
O povo do campo não tem ciência, mas as coisas estão 
melhorando 
A igreja e o sindicato vêm os orientando 
Muitos já estão conscientes, junta multidão de gente 
Uns nos outros confiando 
 
As comunidades quando se reúnem em procura da verdade 
Quando luta pela terra é buscando liberdade 
Sozinho ninguém faz nada, mas ainda tem gente enganada 
Tem que Deus ter piedade. 
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Para organização da luta, a liderança foi assumida pela comunidade de Várzea Grande 

em função das experiências anteriormente vividas e pelo fato de seus membros estarem 

envolvidos com a organização das CEBs, STR, além de alguns dos seus jovens terem 

frequentado a Escola Maria Goreth, a EFA e a Escola Santo Afonso, o que favoreceu o 

despertar para os seus direitos que estavam sendo usurpados. 

Destaca-se que os conflitos começaram motivados pela defesa do bode solto, e não 

pela posse da terra em si. Todavia, no decorrer da organização da luta, as comunidades 

despertaram para a idéia de que defender o bode solto, isto é, a criação de bode como única 

alternativa de subsistir às condições socioambientais da região implicava, necessariamente, 

defender as terras por eles herdadas. Com isso teriam de provar que, de fato, eram 

“proprietários” da terra. O grupo, no contexto de pressões sobre suas terras, ativou a sua 

memória coletiva, que se confundiu com a própria historicidade do território ocupado e com a 

identidade do grupo, de tal modo que a edificação dessa identidade no presente se efetivou 

pelo resgate dos fragmentos históricos, no processo da luta por seus direitos e luta pelo 

reconhecimento dos mesmos. O território que emerge, portanto, é decorrente da apropriação 

social produzida historicamente pelas relações construídas pelo grupo entre si e com o seu 

espaço.  

A memória coletiva é legitimada pelo o que o grupo chama de costume, a “força das 

palavras” – o direito consuetudinário – que se confronta com o direito positivo estabelecido 

pela sociedade moderna. Embora o direito positivo tenha incorporado alguns aspectos do 

costume, afasta-se dele. Afinal, as leis são instituídas para garantir a hegemonia dos grupos 

dominantes. E do que vale a “força das palavras” na sociedade contemporânea? Esse era o 

grande obstáculo para o grupo: o entendimento e adaptação à nova realidade, na qual 

prevalece o que está escrito e reconhecido em cartório. Para o grupo, o direito consuetudinário 

reconhece práticas e usos ancorados nos valores partilhados e no costume que se alteram no 

tempo e no espaço. A ordem moral que o valida é tão austera como a do direito positivo, e é 

reproduzida ao longo das gerações através da oralidade e do fazer, fazendo-se no cotidiano. 

Os novos conflitos que assolam os camponeses de Oliveira dos Brejinhos não estavam 

mais relacionados à grilagem, que a construção da cerca inibiu, agora a situação era mais 

complexa, vinculada a um processo mais geral de territorialização do capital na região. E seus 

efeitos eram alarmantes nos grupos, pois não se tratava mais de reagir ao “de fora”, nessa 

etapa, os conflitos emergiam no interior dos grupos, causando inimizades, brigas entre 

parentes e compadres. Só a ação coletiva de resistência poderia, quem sabe, possibilitar a 

manutenção da unidade sócio-política do território dos fundos de pasto.  
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Como as “injustiças” se abatiam sobre a maioria dos camponeses que passavam a ser 

oprimidos pelos próprios parentes no interior de seus territórios e fora pelos aliados políticos 

destes na gestão municipal e no judiciário, os camponeses viram-se em outro processo de 

opressão e somente unidos poderiam combater, “a injustiça vivida como revolta é partilhada 

numa identidade grupal o que possibilita a ação coletiva” (IASI, 1999, p. 22). Deste modo, os 

fundos de pasto de Várzea Grande, Várzea Alegre, Várzea da Pedra, Pé do Morro e Boa 

Sorte, passaram a agir e resistir organizadamente juntos. Uniram-se e desenvolveram a ação 

coletiva de resistência que segundo Iasi, 
A ação coletiva coloca as relações vividas num novo patamar.  Vislumbra-se 
a possibilidade de não apenas revoltar-se contra as relações pré-determinadas, 
mas de alterá-las.  Questiona-se o caráter natural destas relações e, portanto, 
de sua inevitabilidade.  A ação dirige-se, então, à mobilização dos esforços 
do grupo no sentido da reivindicação, da exigência para que mude-se a 
manifestação da injustiça. 
É a chamada consciência em si, ou consciência da reivindicação.  A forma 
mais clássica de manifestação desta forma de consciência é a luta sindical, 
sua forma de organização mais típica é o sindicato, mas podemos incluir 
nesta forma, as lutas populares, os movimentos culturais, o movimento de 
mulheres e outras manifestações de lutas coletivas de setores, grupos e 
categorias sociais das mais diversas.  O que há de comum nestes casos 
particulares é a percepção dos vínculos e da identidade do grupo e seus 
interesses próprios, que conflitam com os grupos que lhe são opostos. (IASI, 
1999, p. 22). 

 

No “processo da consciência” os grupos estavam nesse movimento, vivenciando as 

contradições da segunda forma de consciência e caminhando para a consciência 

revolucionária, que conforme Iasi 

A consciência em si representa ainda, a consciência que se baseia na 
vivência das relações imediatas, não mais do ponto de vista do 
indivíduo, agora do grupo, da categoria e pode evoluir até a 
consciência de classe.  Ela é parte fundamental da superação da 
primeira forma de consciência, portanto da alienação, no entanto seu 
pleno desenvolvimento ainda evidencia traços da antiga forma ainda 
não superados. 
O processo de negação de uma parte da ideologia pela vivência 
particular das contradições do modo de produção, que pese toda sua 
importância, não vai destruir as relações anteriormente interiorizadas e 
seus valores correspondentes de uma só vez.  (IASI, 1999, p. 23). 

 

Os conflitos ficaram exarcebados e, com muita frequência, iam-se elucidar na 

delegacia do município. Foram muitos os acontecimentos, não somente envolvendo a matança 

dos animais. Ocorreram casos de extrema violência como uma briga em família em função 

dos animais terem entrado na roça de um parente que havia retirado o crédito. Em um dos 

episódios o sujeito cortou com uma faca a orelha da irmã. Outro caso foi relatado assim no 

Boletim Sal da Terra, 
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O SAL DA TERRA 

Setembro de 1985, ano II, nº 08 
Sessão o povo construindo a justiça 

 
Vamos contar um caso que aconteceu no mês de janeiro de 1985, na Lagoa das Covas (Comunidade de Várzea 
Alegre) município de Oliveira dos Brejinhos. Prestem atenção: 
Dona Possidônia, uma velha aposentada, de uns setenta anos de idade tinha uma porca que entrou na roça de um 
vizinho por nome Paulo. 
Paulo soltou o cachorro na porca, pegou um porrete e matou a porca na vista de dona Possidônia. E ainda disse 
que se a velha achasse ruim, morreria também. 
O pessoal da Comunidade refletindo sobre o caso, viu que aquilo não estava direito: -Como é que um sujeito 
mata a porca de uma pobre velha sem marido, sem filhos e fica por isso mesmo? Se fosse levar para a justiça não 
ia adiantar muito, primeiro porque já tem alguns casos desse que estão rolando na justiça há muito tempo sem 
resolver, segundo porque o valor da porca (CR$ 40.000) não compensava que se gastasse tanto. 
Então os companheiros de Várzea Alegre, juntamente com outros de Queimada Nova, fizeram uma lista com o 
nome de todos que iam ajudar a resolver o problema da dona Possidônia. Resolveram então procurar o Paulo e 
cobrar dele o valor da porca. 
Quando encontraram Paulo, fizeram a cobrança e ele pagou o valor da porca em dinheiro. Mas depois ele, Paulo, 
foi da parte ao Sub-delegado dizendo que tinha sido “invadido” pelo povo. 
O caso foi levado para o delegado da polícia de Oliveira dos Brejinhos, que mandou intimação para 3 pessoas da 
Comunidade. 
No dia da audiência com o delegado, foram umas pessoas da comunidade para a delegacia (cem pessoas), 
levando todas as verdades que o delegado não sabia. 
Quando viu tanta gente defendendo a velha e acusando Paulo, o delegado ficou contra Paulo, dizendo que não 
existe lei que dê direito de se matar criação de pessoa nenhuma. 
Isso é um caso simples, mas que nos mostra que quando o povo está unido e tem fé, é capaz de fazer tudo, até de 
fazer justiça sem violência. 
Hoje em dia naquela região, quando um sujeito quer matar a criação do outro, tem que pensar muito, porque sabe 
que o povo está unido e construindo a justiça. 

 

Para que as questões fossem resolvidas, o Juiz da Comarca Municipal de Oliveira dos 

Brejinhos, valendo-se do já citado artigo 588, inciso 2° do Código Civil, de 1916, baixou um 

edital institucionalizando as cercas com 4 fios para conter o gado e proibiu a criação miúda de 

circular, devendo ser contida nas áreas de seus respectivos donos, com cercas de 6 fios e 

rodapé. Os grupos ficaram sabendo que o edital seria divulgado e que a prática do bode solto 

tinha data marcada para acabar, “23 de novembro de 1983”. De posse dessa informação 

privilegiada, os camponeses começaram a organizar a luta, conforme relato de Ivanildes. 

 

[...] E um senhor, chamado de Tomé, popular Tomézinho, ele oficial de 
justiça de Brotas, e ele chamou os companheiros [...] e colocou, que ele ia 
colocar para eles um segredo que tava tendo na justiça, mas era segredo, e 
ele considerava muito o pessoal dessa região, e ele achou por bem colocar  
para que nós pudéssemos fazer alguma coisa. E ele colocou para os 
companheiros que tinha uma data marcada para o dia 23 de novembro de 
1983, e que seria o último dia da criação solta na região. E nessa colocação, 
que o Tomézinho colocou em segredo, isso não poderia chegar jamais no 
ouvido do juiz, era um segredo que ele estaria passando. Só que quando nós 
ficamos sabendo da história, nós colocamos para o assessor jurídico, no caso 
doutor Fernandes, e que nós estávamos propondo comunicar todo mundo, 
uma reunião ampliada [...] (Pesquisa de campo, 2005). 
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No momento posterior à grilagem nas terras da família Vieira, o STR de Oliveira dos 

Brejinhos foi tomado pelos trabalhadores organizados dos “pelegos” liderados por Noé, o 

grileiro. Nesse novo momento, Joaquim Vieira já era diretor do STR de Oliveira dos 

Brejinhos e fazia parte do Pólo Sindical de Ibotirama, o que facilitou a articulação com a 

assessoria jurídica desse, que, contatando os advogados do Pólo Sindical, teve mais respaldo 

para organizar a mobilização, antecipando-se ao lançamento do edital. Também era sabido 

que o juiz da comarca iria fazer perícia em uma área de parentes dos criadores de bode, pois 

havia muitas denúncias da entrada de animais de pequeno porte na roça de mandioca desse 

referido parente, destruindo as plantações. O juiz iria visitar a área para entender o que vinha 

ocorrendo, pois o reclamante queixava-se na justiça diariamente com o seu advogado 

alegando que diante dos fatos não teria condições de honrar os pagamentos do empréstimo 

junto ao banco credor, conforme a narrativa Ivanildes,  

[...] Ele vinha fazer a perícia, porque tinha uma pessoa que fez empréstimo 
no banco, na época, que era vizinha nossa. 
E ele colocava o prejuízo na justiça todo dia, ele tinha o advogado de defesa 
dele também, que ele plantava, que a criação entrava e comia, como ficava a 
situação, como ele ficava também diante do banco. Tudo isso, de tanto ouvir 
essas colocações que sempre ele fazia juntamente o advogado, que ele tinha 
o advogado também, aí o juiz marcou essa perícia. (Pesquisa de campo, 
2005). 

 

Tendo noção do risco que estavam correndo, os camponeses organizaram uma grande 

mobilização em um local chamado “Arroz”, próximo ao fundo de pasto Pé do Morro, na qual 

reuniram “mais de mil pessoas” e que ficou conhecida como “Reunião do Arroz”, os 

participantes cercaram o carro do juiz, que teve que parar e ouvir os manifestantes, de acordo 

com exposição de Ivanildes, 

 
[...] o juiz vinha fazer a perícia, dizendo que era o último dia da criação 
solta, e nós conseguimos convocar um público de mais de mil pessoas. 
Colocamos para doutor Fernandes que nós íamos estar com esse público na 
reunião, ele disse: - Vocês garantem isso?. E nós: - Com toda certeza. Ele 
disse: – Olha, diante de tudo isso que está rolando, só pode haver uma 
solução ao lado de vocês com muita organização, com muita luta, e se vocês 
garantirem que nessa reunião do dia 23 com o juiz, nessa perícia, tiver esse 
público todo, com certeza a luta vai continuar. E quando foi no dia 23 de 
novembro de 1983, lá na casa de meus pais, na capoeira, a gente chama de 
capoeira porque já foi desmatado, nós conseguimos colocar, toda essa 
região, muita gente, mesmo, contamos com umas duas dúzias de crianças, 
mais de mil pessoas. (Pesquisa de Campo, 2005). 
 

 A estratégia foi deixar o carro passar em direção à área que iria ser periciada, na volta 

o juiz foi abordado e cercado. Dentre os participantes havia os “contra o bode”, como o 
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prefeito de Oliveira dos Brejinhos; havia as pessoas que “queriam o bode”, ou seja, queriam 

continuar criando o bode solto; e ainda existiam aquelas de outras localidades que não 

estavam envolvidas no conflito, mas que “apoiavam o bode”. O juiz não desceu do carro, 

apenas ouviu as reivindicações, disse que iria resolver tudo via edital, vide descrição de 

Ivanildes,  

E essa reunião ficou um marco da história da criação dos fundos de pasto, 
porque foi daí, que o juiz quando chegou, ele passou para área, tinha a 
estrada, o pessoal pegou os carros que tinham lá, que não tinha tanto carro 
como agora, mas eu me lembro que tinha um caminhãozinho ¾, e o pessoal 
atravessou na estrada, para que quando o juiz voltasse, ele não conseguisse 
sair. Todo mundo queria falar com o juiz, então tinha o doutor Fernandes, 
que era assessor jurídico nosso. Nesse dia foram os prefeitos, os prefeitos 
não davam apoio à luta, mas nesse dia tinha o prefeito, na época o prefeito 
de Oliveira dos Brejinhos estava presente, mas não manifestou contra. 
(Pesquisa de campo, 2005). 

 

A organização da manifestação foi bastante eficiente, divulgando-a “de boca em boca” 

e foi estruturada de acordo com os recursos e técnicas disponíveis, como, por exemplo, a 

produção de crachás feito com borracha de pneus, que identificavam a posição dos 

participantes da manifestação em relação a manutenção da criação do bode na região (ver 

figura 24 e 25). Após essa reunião o juiz recuou, não emitindo o edital que proibia a criação 

solta, bem como, o prefeito de Oliveira dos Brejinhos emitiu um edital no qual 

“recomendava” a criação do bode solto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Carimbo e crachá dos que “apoiavam o bode” 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de Campo: 05 a 08 de outubro de 2005

Figura 25. Carimbo e crachá dos que “queriam o bode” 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de Campo: 05 a 08 de outubro de 2005
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De acordo com o documento “A luta pela criação do bode solto”, elaborado pela 

Fundifran, para ser apresentado no II Fórum Nacional de Educação Popular (Fonep), 

realizado em Goiânia, no período de 24 a 28 de agosto de 1985, dois pontos importantes são 

identificados no processo de organização dos camponeses dos fundos de pasto, não mais 

circunscritos às suas áreas, mas em uma análise da repercussão da mobilização no contexto 

regional, são eles: 

1. Que a união do povo demonstrada na presença maciça e na postura firme, fez com 

que o juiz começasse a mudar o conceito corrente nos meios forenses, de que o 

certo era a “Lei dos 4 fios” (caso contrário ele teria ratificado o edital do seu 

antecessor, que proibia a criação solta). 

2. Que o edital baixado pelo Prefeito de Oliveira dos Brejinhos alguns dias após a 

referida reunião, “recomendando” a criação de bode solto, mesmo revestido de 

intenções políticas, veio a criar uma situação nova no contexto da região, sendo 

que a partir daí os criadores subiram alguns pontos aos olhos da opinião pública 

local – fato este, que se não acrescentou muita coisa sob o ponto de vista objetivo, 

pelo menos deu mais ânimo ao pessoal para continuar lutando. 

 

O documento revela que os conflitos continuaram, pois respaldados no edital do 

Prefeito de Oliveira dos Brejinhos, que apenas “recomendava” a criação solta, alguns 

criadores, se organizaram para ir a “justiça” mostrar que a “Lei do Costume” era mais forte 

que a “Lei dos 4 fios”. Na compreensão deles, o que estava posto era a dualidade, o jogo de 

força entre os defensores de uma ou de outra “Lei”, não compreendiam que o “pano de fundo” 

da questão era a territorialização do capital no campo e o seu aparato jurídico.  

Nesse período os processos movidos pelos camponeses na Delegacia de Oliveira dos 

Brejinhos continuavam parados e aqueles que tinham maltratado e matado os animais 

permaneciam impunes. No momento de escolha dos caminhos a seguir os camponeses 

aglutinaram-se a outras entidades assessoras, além dos STR, do Pólo Sindical, que passam a 

compor a organização da luta com a Fundifran, agora de forma efetiva. Os advogados que 

assessoravam essas entidades tiveram papel de destaque e são lembrados pelos camponeses.  

Em junho de 1984, aconteceu uma reunião do Pólo Sindical em Ibotirama para discutir 

os caminhos a seguir na luta pelo bode solto, mas não se chegou a um consenso. O documento 

da Fundifran indica que existiam duas proposições: “apostar na justiça como salvação”; ou 

“investir num trabalho mais amplo de organização e conscientização a respeito do problema, 

sob todos os aspectos”. 
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No mês seguinte, em julho de 1984 foi realizada uma grande reunião com os grupos 

envolvidos, na qual participaram aproximadamente 500 camponeses, representantes de cinco 

sindicatos dos municípios da região, além de outros assessores. Ainda segundo o documento 

consta que “foi feita uma profunda reflexão sobre alguns aspectos políticos, jurídicos e 

metodológicos da questão do bode, ficando claro que era preciso uma melhor forma de 

articulação entre as cinco comunidades e que o encaminhamento judicial é uma etapa do 

processo, tem o seu momento oportuno, e não pode, nem deve ser em si a solução”. 

A decisão foi de criação de cinco comissões, com cinco membros cada, por fundo de 

pasto, a saber: Boa Sorte – representantes: Cesar Neri da Silva e João Neri da Silva; Várzea 

da Pedra – representantes: José Paulino Guimarães; Várzea Alegre – representantes: Sinésio 

Alves de Almeida e Nicia Rosa de Oliveira, Várzea Grande – representantes: João Nogueira 

Ferreira e Patrício Batista Oliveira; e Pé do Morro – representantes: Getúlio Martins Ferreira 

e José Teodorico Nogueira. Essas comissões seriam responsáveis pela articulação, 

organização e animação da luta.  

No decorrer do processo percebeu-se que os camponeses não tinham a noção do 

número de animais que compunha os seus rebanhos, daí definiu-se que seria organizado um 

documento no qual constaria, além das reivindicações, um levantamento do que se produzia 

nas terras dos grupos; este documento tinha como objetivo mostrar a relevância social e 

econômica do criatório do bode para as famílias. Nesse levantamento também foi pesquisado 

o número de famílias camponesas que “apoiavam o bode”. Essa verificação foi concluída em 

outubro de 1984, embora se constituísse em um levantamento de dados simples, serviu como 

indicativo da validade e aceitação da luta, como também, balizou a elaboração de um 

documento reivindicatório.   

E, assim, as pessoas que sabiam ler e escrever nos grupos tiveram grande importância, 

pois a comissão de cada área saiu de “porta em porta” coletando as informações necessárias e 

reforçando o valor da luta. Todos os dados levantados foram entregues ao técnico do Interba 

que apoiava a luta, o Isaac de Assis, que assim é descrito nos relatos: “era um técnico muito 

dedicado ao povo, o pessoal ficou muito satisfeito com ele, muito agradecido. E ele chegou e 

deixou claro: A solução para vocês é criar fundo de pasto e ele ainda insistiu com essas 

pessoas que não queriam criar”. Isaac organizou um relatório técnico com base nos 

levantamentos da comissão do “bode” de cada grupo. O procedimento e os resultados são 

lembrados assim por Ivanildes,  
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Boa Sorte, Várzea da Pedra, Várzea Alegre, Várzea Grande e Pé do Morro, 
tiveram um prazo para juntar, para ver como foi o levantamento das 
comunidades. As comissões juntaram, cada comunidade com seus 
representantes levando resultados do levantamento feito. E aí juntamente 
com o companheiro Isaac, onde ele pegou os dados de cada comunidade, 
cada levantamento feito, aí ele fez um apanhado técnico, houve 
demonstração que realmente o que nós tínhamos aqui para sobreviver era a 
criação de pequeno porte.  
A maior quantidade mesmo que produzia, a criação de pequeno porte foram 
95%, enquanto que a agricultura na época, 5%. Feijão, arroz, melancia, essas 
coisas do dia-dia que as pessoas plantam aqui. E esses dados aí foram onde 
se fez o documento reivindicatório, esse documento tem cópia dele, no 
arquivo deve ter cópia desse documento reivindicatório. (Pesquisa de campo, 
2005). 

 

Em 6 de março de 1985, houve em Oliveira dos Brejinhos uma reunião entre o 

Secretario da Agricultura da época  e prefeitos da região, da qual muitas pessoas da “luta pelo 

bode solto” participaram. Eles tiveram orientação jurídica e permaneceram atentos às 

manobras que poderiam ocorrer. Na composição da mesa convocaram os prefeitos e outras 

pessoas representativas da região, mas “esqueceram” do STR, que se mostrou presente e 

pediu ao secretário de agricultura da época uma reunião em Salvador para tratar dos 

problemas dos fundos de pasto em Oliveira dos Brejinhos, tendo o secretário se 

comprometido a agendar, segundo explicação de Ivanildes: 

 
[...] na época tinha outra assessora jurídica, era doutora Nilza, já não era 
mais doutor Fernandes, houve a composição da mesa, e a assessora tinha 
orientado: na hora da composição da mesa, eles vão esquecer nosso 
sindicato. Realmente, na hora de compor a mesa, eles chamaram todos os 
prefeitos, todas as pessoas que eles achavam importantes para compor a 
mesa, e como ela tinha dito antes, eles esqueceram de convocar o sindicato. 
E aí, nós já com a orientação da doutora Nilza, ela disse: – Olha, quando eles 
esquecerem, vocês vão com um bilhetinho, levam o bilhetinho para eles, e 
falam que querem uma reunião com a Secretaria de Agricultura em 
Salvador. Aí fizeram a composição da mesa, não chamou o sindicato, 
alguém já estava com o bilhetinho escrito e: ó, esqueceu de chamar o 
sindicato [...] (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Nessa reunião que ocorreu em um clube social da cidade, as falas dos prefeitos foram 

vaiadas, os aplausos ficaram apenas para o representante do STR. Diante da situação 

constrangedora que se estabeleceu, o Secretário de Agricultura, ali mesmo, marcou a reunião 

com a “comissão da luta pelo bode solto”. Em seu discurso, o Secretário afirmou que o 

problema do bode estava resolvido e que em Oliveira dos Brejinhos a situação seria 

conduzida como o governo estava fazendo no município de Uauá. 
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Os camponeses ficaram curiosos e se organizaram para visita Uauá buscando entender 

sobre o que o Secretário havia falado. No mesmo mês foi organizada uma viagem a Uauá, 

para se conhecer os fundos de pasto da região e o “modelo” de regularização fundiária 

adotado pelo estado, no qual as casas ficavam todas agrupadas de um lado e a área de uso 

comum do outro, essa espacialidade não condizia com o modo de vida dos fundos de pasto em 

Oliveira dos Brejinhos. No contato com os camponeses de Uauá foi identificado que os 

problemas “do bode” não estavam resolvidos no município, embora existisse a iniciativa do 

governo para tal fim. A comissão foi dividida em duas: uma parte visitou a experiência de 

regularização da terra em Uauá, e a outra parte participou da reunião com o Secretário em 

Salvador. No retorno socializaram os resultados, conforme relato de Joaquim, 

 
[...] Conseguimos, só que antes de irmos a Salvador, foi tirada uma comissão 
para ir até Uauá. Conheceu a história lá, ver tudo, as diferenças, para quando 
chegasse a Salvador, já ter uma negociada com o secretário. Isso foi feito, foi 
uma comissão a Uauá, onde viram a história de Uauá. Uauá era uma coisa 
bem programada, porque as casas de Uauá, segundo a comissão que foi, 
ficava as casas de um lado, a área de fundo de pasto de outra, sabe? 
(Pesquisa de Campo, 2005)  

 
 Para a reunião com o Secretário da Agricultura, os camponeses elaboraram um 

documento reivindicatório concluído em 4 de abril de 1985. O documento mostrou a realidade 

local e foi baseado nos números levantados pela comissão nos fundos de pasto, no qual foi 

dada ênfase a notabilizar a importância da criação “miúda” para a manutenção do modo de 

vida dos camponeses e para o valor dessa no equilíbrio social da região (anexo 2). Esse 

documento destacava que 95% da população dos grupos viviam basicamente do criatório de 

pequeno porte, ou seja, da ovinocaprinocultura e trazia como proposições principais: 

• liberdade para criar os animais soltos; 

• estabelecimento de uma solução jurídica que permitisse a conciliação dos interesses 

dos que “queriam o bode” e dos que “não queriam o bode”, de forma a não haver 

conflitos; 

• melhoria na produtividade dos rebanhos, mas com a utilização de técnicas alternativas 

e “sem muita inovação ou adoção dos chamados pacotes tecnológicos”; 

• estudo da “questão ecológica” visando o reflorestamento com espécies “nativas ou 

não” visando assegurar a oferta constante de pasto nativo para os “animais futuros”. 
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Assinado por 500 camponeses, o documento reivindicatório foi encaminhado não 

somente ao Secretário de Agricultura, mas também ao Secretário de Planejamento, ao Diretor 

Executivo da CAR e ao Presidente do Interba. Ivanildes lembra o processo 

 
[...] Quando nós chegamos a Salvador, nós fomos para FETAG, não queriam 
receber nós, mas conseguiram receber. E foi levar documentos, na época 
colocaram-se documentos em todas as secretarias, SEPLANTEC, CAR [...] 
(Pesquisa de campo, 20005). 

 

O Secretário recebeu a comissão, leu o documento reivindicatório e se comprometeu 

em resolver a questão enviando técnicos à área para averiguar a situação descrita no 

documento (ver figuras 26, 27, 28, 29).  

Com aproximadamente um mês, os técnicos da CAR foram à área, conversaram com 

os camponeses e observaram a realidade. Em seguida chegaram os técnicos do Interba, que 

também trabalhavam nos encaminhamentos das questões jurídicas em Uauá. A reunião com o 

Secretário foi descrita assim por Ivanildes Vieira, 

 

Figura 26. Chegada a Salvador 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1985 

Figura 28. A espera do Secretario 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1985 

Figura 29. A reunião 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1985 

Figura 27. Ante-sala da Secretaria 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1985 



137 
 

[...] o documento reivindicatório é onde a gente mostrava a nossa 
preocupação em acabar, na época a gente considerava acabar, porque 
prender a criação de pequeno porte aqui para nós, seria acabar. Nós não 
tínhamos condições de manter ela presa. No caso de fazer a cerca com 
quatro fios e prender a criação de pequeno porte, nós considerávamos 
acabar. E essas reivindicações eram para o Secretário da Agricultura tomar 
as providências cabíveis a ele, não é? Para ver que solução teria para região, 
e quando ele leu o documento reivindicatório, ele disse: – Olha gente, eu vou 
passar na peneira meus técnicos, e eu vou mandar para Oliveira dos 
Brejinhos os técnicos que ficarem na peneira, os que não passarem no 
buraco, esses é que eu vou mandar para Oliveira dos Brejinhos, daqui mais 
ou menos um mês, vão chegar pessoas lá, para provar realmente o que vocês 
estão dizendo. E foi isso mesmo. (Pesquisa de Campo, 2005). 

 

A partir desse instante deu-se início a muitas outras reuniões, houve muito “ir e vir” de 

técnicos do estado, de advogados das assessorias, de assessores das ONGs. Principalmente 

porque os representantes dos fundos de pasto de Oliveira dos Brejinhos, após a visita, não 

aceitaram o “modelo” de regularização fundiária proposta e implementada em Uauá. Mas 

deve-se considerar que eram realidades distintas, dinâmicas próprias de apropriação do 

território e produção do espaço que extravasavam a lógica cartesiana do “modelo” estatal. 

Conforme anteriormente descrito, no município de Uauá os fundos de pasto têm uma 

especificidade de organização do território que difere dos fundos de pasto de Oliveira dos 

Brejinhos.  

Assim foi elaborado pelo Interba, em 9 de setembro de 1985, o Projeto “Fundo de 

Pasto” (Oliveira dos Brejinhos), especificamente destinado a atender às demandas dos 

camponeses desse município. O Projeto tinha como objetivo “promover a regularização das 

ocupações das áreas individuais e coletivas dos pequenos produtores”; e como meta 

“regularizar as áreas das comunidades de: Pé do Morro, Boa Sorte, Várzea Alegre, Várzea 

Grande, Várzea da Pedra e Queimada Nova”. Como metodologia para as áreas de fundos de 

pasto foi proposto: “identificar o tipo de regularização desejada pelos produtores” 

considerando que “faz-se necessário uma política de regularização fundiária para a região no 

sentido de adequá-la às relações de produção existentes e considerando ainda as reais 

aspirações das comunidades”. O que implicou na construção de uma metodologia específica 

para aquela realidade, destarte definida:  

[...] este tipo de ocupação se caracteriza por sua atipicidade em relação à 
forma de ocupação tradicional da terra. Assim sendo, tornou-se necessário 
buscar uma forma jurídica, que sem ser ilegal, fugisse ao convencional. 
Dessa forma, a saída encontrada para legalizar as áreas sem alterar a 
estrutura existente, foi a criação de Sociedades Civis, sem fins lucrativos, em 
que todos interessados se filiem às mesmas, para através da Sociedade obter 
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uma Regularização Coletiva (Projeto “Fundo de Pasto” - Oliveira dos 
Brejinhos, 1985, p. 5). 

 

Foram muitas as discussões, os assessores jurídicos de ambos os lados tiveram muito 

trabalho. O primeiro grupo a ter as suas terras medidas foi o de Boa Sorte e depois todos os 

outros se seguiram. Cabe recapitular que os fundos de pasto de Oliveira dos Brejinhos são 

terras de herdeiros, compostas por posses familiares, que são usadas em comum pelo grupo. 

Então, como poderia ser feita a regularização fundiária mantendo o modo de vida secular do 

grupo? Modo de vida esse, que, justamente, os caracteriza como “fundo de pasto” e os 

diferencia de outros grupos camponeses. A solução encontrada foi consensual e somente pôde 

ser efetivada com a cooperação de todos os membros do grupo. Cada família cedeu uma parte 

de sua área familiar para compor a área total, que, daquele momento em diante, foi 

denominada de “fundo de pasto”, ou seja, área de uso comum começava a desarticular-se dos 

lotes familiares. Assim, realizou-se a demarcação e medição das áreas familiares, separando a 

que seria destinada ao uso comum do grupo, como destaca o relato de Joaquim, 

 
[...] Foi medindo, fez as medições individuais, cada um cedendo uma parte 
para área coletiva, que seria a área de fundo de pasto. 
Assim continuou a medição em todas as comunidades, fazendo o mesmo, 
como fez em Boa Sorte. Hoje se encontra medidas essas áreas, a parte 
familiar, deixando uma parte para fundo de pasto, se encontra dessa forma. 
A criação hoje não é criada totalmente em liberdade. Ela é criada em fundo 
de pasto, e que essas áreas coletivas são cercadas, têm seus limites, porque o 
bode não sabe seu limite. (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Cada família cedeu o que considerava “justo” para compor a área de uso comum e 

todo o processo de medição realizado pelos técnicos foi acompanhado metro a metro pelos 

membros dos grupos. Observa-se nos mapas que todas as áreas familiares se conectam com a 

área do fundo de pasto, e este, embora exista formalmente, o que predomina mesmo, em 

extensão, são os lotes familiares em detrimento da área de uso comum (ver mapas 3, 4 e 5). 

A reduzida área deixada para o fundo de pasto pelos grupos é analisada assim por 

Joaquim Vieira, 

 
[...] o trabalho foi feito, parabenizo, tenho orgulho, mas até acho que se a 
gente tivesse discutido melhor, teria ficado mais áreas para o uso comum de 
todos. Também acho que a gente não conseguiu deixar a quantidade de área, 
que até hoje eu pensaria que deveria ficar. Mas foi nessa linha mesmo, teve 
pessoas que disse, não, não vou medir essa parte que era considerada dele, e 
ficou para fundo de pasto. (Pesquisa de campo, 2005). 
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Cada grupo tem uma dinâmica própria, estavam unidos na luta, mas no processo de 

medição cada grupo teve a sua organização interna e motivação para doar mais ou menos terra 

para o “bode”, segundo os relatos de Joaquim Vieira, 

[...] Todos doaram. Uns mais, outros menos. 
Pé do Morro, por exemplo, tem um pouco de diferença disso aí porque não 
tem grandes lagoas, grandes lagos, como aqui em Várzea Grande. Lá a parte 
que pertencia familiar, foi deixada uma boa parte para o fundo de pasto, e 
mediu a outra. Houve um pouco de diferença nisso aí, porque Várzea Grande 
já foi mais, porque também Várzea Grande pegou a área da serra. E a criação 
de pequeno porte não tem acesso, mas como pertencia, eram áreas também 
da comunidade, então essa medição ultrapassou a serra. (Pesquisa de Campo, 
2005). 

 

Assim como, contou a historicidade do grupo no trato dos recursos naturais, 

particularmente da água, como evidencia Ivanildes Vieira, 

[...] Ah, sim, porque no caso, é interessante essa história de Várzea Grande, 
que vai diferenciar talvez das outras, porque, como já teve essa história do 
Joaquim, com a escola rural, e teve um problema de grilagem, vocês se 
anteciparam no projeto. Eu não sei se as outras comunidades fizeram, mas 
vocês deram esse salto na frente. E como deram esse salto, como estava 
muito organizado, tiveram tempo de dizer, não, a lagoa não é de ninguém, é 
nossa, ninguém vai ficar com a lagoa dentro de sua área familiar. Então 
vocês já tinham a perspectiva também do uso coletivo de determinados bens. 
(Pesquisa de campo, 2005). 

 

Contudo, alguns membros do grupo têm clareza de que a área deixada para o fundo de 

pasto é pequena, principalmente em Várzea Grande e Várzea Alegre, mas justificam isso em 

função do “medo” e da falta de confiança no processo efetivado pelo estado, pelo receio de 

doarem a terra e acabarem por perdê-la. O processo de regularização foi rápido e de certo 

modo violento, pois as famílias não tiveram opção, ou regularizava-se naquele momento e 

daquela forma, ou perdia-se a terra para o grileiro, ou mesmo para o parente ao lado que com 

os empréstimos auferidos tinha o apoio da justiça para pratica os desmandos. Em Várzea 

Grande, por exemplo, basicamente o que foi destinado para o uso comum foram as áreas das 

lagoas, aguadas e barreiros; e as áreas improdutivas, seja as áreas de solo desgastado ou em 

função de afloramento rochoso, como salienta Joaquim, 

[...] achamos que era certo mesmo medir e deixar na área coletiva, a forma 
que aconteceu em Várzea Grande, saiu dessa forma. Onde existe área maior 
de fundo de pasto é onde tem as lagoas, algumas áreas mais improdutivas, e 
as áreas mesmo individuais podia deixar uma parte maior. 
A minha observação é que nós não tínhamos, assim, total confiança no 
processo, nós não tínhamos confiança. Se fosse hoje, seria diferente, nós não 
tínhamos confiança no processo, então a gente tinha aquele medo. A gente 
não cedia, porque estava sendo quase obrigada, porque o sistema, ele não 
estava totalmente sendo no costume. Mas tinha assim, seguir um sistema de 



143 
 

fundo de pasto, como no caso nosso de Várzea Grande, a BR – 142, que 
antes era da fazenda Várzea Grande também, as outras áreas que tem para o 
outro lado do asfalto, é assim, todo um costume, e que esse costume a gente 
está trazendo de uma certa forma, não só pela lei dos quatro fios, mas tá 
vendo modificações, no costume deixado pelos nossos antepassados. Eu vejo 
isso hoje assim. (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Foi percebida uma lamentação do que podia ter sido diferente, “se” tivessem mais 

segurança no processo, “se” a organização caminhasse em outro sentido, “se” o estado 

garantisse, “se” etc. Os camponeses têm consciência de que o modo de vida foi “mexido”, que 

sofreu transformações decorrentes da regularização fundiária; o que era solto e indiviso 

passou a ser cercado, inicialmente pelo “círculo comunitário”, posteriormente, pelas cercas 

das áreas familiares. Já é notada uma tendência ao cercamento dos lotes familiares, tendência 

essa, divulgada e incentivada nos cursos de manejo dos caprinos. O que no futuro terá 

implicações sobre essas áreas, pois alguns camponeses, normalmente os que dispõem de mais 

recursos, têm cercado a “sua” área, mas soltam “seus” animais nas terras de uso comum e pela 

lógica do modo da vida, nas terras não cercadas das outras famílias. 

No que se refere ao processo jurídico de titulação permaneceu o mesmo previsto no 

“modelo”: a titulação da área destinada ao uso comum do grupo foi titulada em nome da 

associação – pessoa jurídica – que também teve que ser instituída, registrada em cartório com 

estatuto social e demais exigências protocolares. As terras dos fundos de pasto que eram 

contíguos passaram a ser separadas por cercas, a exemplo, de Pé do Morro e Várzea Grande. 

E ainda, muitas famílias aproveitaram a regularização fundiária para formalizar a divisão da 

terra entre os herdeiros.  

Após as medições das terras, o número de requerimentos solicitados a regularização 

fundiária por fundo de pasto ficou conforme apresentado a seguir, cabe salientar que o 

número de requerimento por fundo de pasto não é demonstrativo do número de família ou 

mesmo do número de pessoas que constituem o fundo de pasto, bem como, este foi o saldo do 

primeiro momento da ação do estado em Oliveira dos Brejinhos, posteriormente outras 

associações se formaram e tiveram as suas áreas medidas, iniciando novos processos de 

regularização fundiária: 

• Várzea Grande – requereu 156 títulos individuais e 01 coletivo; 

• Várzea Alegre – requereu 18 títulos individuais e 01 coletivo; 

• Boa Sorte – requereu 28 títulos individuais e 01 coletivo; 

• Pé do Morro – requereu 114 títulos individuais e 01 coletivo; 

• Várzea da Pedra – requereu 38 títulos individuais e 01 coletivo; 
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• Jatobá – requereu 124 títulos individuais e 01 coletivo; 

• Cangalha – requereu 17 títulos individuais e 01 coletivo. 

 

Quando os processos de medição foram concluídos nos grupos e as associações de 

fundo de pasto estavam sendo criadas, eis que uma nova ação de grilagem de terras ocorreu 

envolvendo, dessa vez, o Fundo de Pasto Várzea Dantas. O fato adveio no final do mês de 

maio a início de junho de 1989 e iniciou-se quando o prefeito de Oliveira dos Brejinhos, da 

época, Geraldo Araujo de Santana concedeu Título de Domínio de Terra para a empresa 

Andrade e Cia Ltda. Distribuidora de Combustível, que pretendia construir um posto de 

gasolina nas terras das famílias de Várzea Dantas. O prefeito alegou que as terras eram da 

prefeitura, por isso tinha autoridade para doá-las. Em contrapartida, o Interba afirmava que as 

terras eram devolutas e faziam parte do Programa Fundo de Pasto.  

Uma comissão de 13 pessoas partiu à Salvador em direção ao Interba para cobrar do 

órgão um posicionamento objetivo em relação à questão. Foi reconhecido que o Título de 

Domínio emitido pelo prefeito era ilegal segundo as leis vigentes no momento, sendo o 

processo encaminhado à Procuradoria Geral do Estado da Bahia, para que essa entrasse com 

uma ação para declaração da nulidade do Título de Domínio emitido pelo prefeito.  

Nesse ínterim, os camponeses se organizaram em defesa da terra de Várzea Dantas, 

chegaram a iniciar a construção de uma cerca, mas a mesma foi derrubada pelos tratores da 

Distribuidora. Apesar dessas ações, o posto de gasolina foi construído e as famílias de Várzea 

Dantas perderam uma parte de suas terras, situadas à entrada do fundo de pasto.  Esse 

episódio do conflito que se estabeleceu em Várzea Dantas e, em especial, seu resultado, 

mostra a dificuldade de impedir a grilagem das terras devolutas. E o impeditivo não se 

restringe as leis, mas a atuação do Estado, que no caso, embora tenha reconhecido que o 

documento da prefeitura era ilegal permitiu que esta se apoderasse de seu patrimônio a revelia 

dos camponeses. Ana Clara Oliveira Vieira, que vivenciou o momento o descreve assim, 

 
Foi uma confusão, menina, esse cara que era o dono, que queria fazer o 
posto, não deu mole, e nós também não. Ele chegou, fechou, a comunidade 
chegou, ele fechou assim, colocou as máquinas para trabalhar, aí a 
comunidade veio, quando ele tirou as máquinas à noite, a comunidade veio, 
juntou as comunidades, todas as associações juntaram. Os tratores saíram de 
noite pra dormir, quando chegou de manhã tava fechada a área já. Pra você 
ter uma idéia, a força que o pessoal fez não foi pequena, área grande lá do 
posto, você viu lá. 
[...] fechou com arame, com oito fios de arame, quando ele chegou de manhã 
tava fechado, e plantou pau, também, além de estar fechado, fincou pau. Ele 
chegou no outro dia e mandou derrubar a cerca. Fizemos uma casinha 
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também, ele botou a máquina pra derrubar tudo, a cerca, arame, casa, pau. 
No outro dia de manhã, as comunidades reuniram, fez de novo, quando ele 
chegou a cerca tava pronta de novo. Aí o que eles fizeram? Começou 
ameaçar, começou botar polícia, e aí umas pessoas ficaram nervosas, a gente 
falou: -Não vai dar certo. O pessoal: -Vamos agir mesmo. E a polícia tava 
pra matar mesmo quem chegasse, pra bater. Aí o pessoal foi procurando 
advogado e outras pessoas da lei, pra tentar resolver, e aos poucos foi... Mas 
eles acabaram vencendo. A polícia mesmo em cima do povo, o povo ficou 
muito revoltado, mas ele venceu, porque são donos do dinheiro, do poder, 
põe a polícia em cima do povo, e aí o pessoal começou a, umas pessoas 
começaram a passar mal, muito nervosas, e aí a gente começou tentar buscar 
solução através da justiça, mas a justiça é muito lenta. 
Quando a justiça termina de dar uma decisão, eles já construíram tudo, e foi 
o que aconteceu, e ta lá até hoje. (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Em uma dessas investidas da polícia, algumas pessoas foram presas, entre elas o 

Thierry, antigo diretor da EFA, que estava participando do movimento junto com outros 

representantes dos fundos de pasto. Todos foram liberados mediante presença de advogado e 

tiveram que comparecer, posteriormente, à justiça para responder a processo cível. 

Nesse mesmo período, os membros dos grupos que residiam em São Paulo retornaram 

e continuaram as suas vidas na capital paulista, na certeza de terem contribuído com a luta e a 

resistência das suas famílias, bem como, de terem resguardados os seus direitos à herança. 

Dentre estes, Patrício Batista Oliveira e Sinésio Alves de Almeida tiveram papel de destaque 

no movimento e são lembrandos por todos. Eles retornaram e passaram a acompanhar o 

desenrolar do processo estabelecido à distância.  

Internamente aos grupos os conflitos continuaram, particularmente no que se refere à 

medição das áreas familiares, considerando que não eram todas as famílias dos grupos que 

queriam compor o fundo de pasto.  Os camponeses tiveram dificuldade em conseguir o 

consenso para o fechamento e medição do “círculo comunitário”, a questão passou a ser de 

convencimento, tendo por apelo principal a relação de parentesco do grupo e a manutenção do 

modo de vida secular. 

Paralelamente a toda essa agitação social de resistência, em 1989 foi fundada a 

Associação de Caprinocultores de Várzea Grande, por força da imposição do “modelo” de 

regularização fundiária implementado. As discussões do estatuto e do regimento interno da 

associação ficaram a cargo da assessoria jurídica da Fundifran, principalmente.   

Os debates foram intensos, as famílias camponesas estavam entrando em um novo 

universo, o do direito positivo, afastando-se gradativamente do direito consuetudinário e no 

processo da luta certamente não perceberam este movimento de transição. A necessidade de 

garantir a terra prevaleceu como principal finalidade dos grupos, que buscaram no processo 
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de discussão mediar o costume dos grupos com os rígidos artigos do estatuto modelo para 

estruturação da associação. Se antes a conduta interna dos membros dos eram demarcadas 

pelos preceitos do costume, das tradições, do parentesco e do compadrio, nesse momento, 

passa a ter como balizador o regimento interno do grupo, passando a existir uma fiscalização 

e um monitoramento das condutas individuais e familiares. 

O costume e no seu elemento material, o uso, eram as leis que regiam a produção do 

espaço, o conhecimento e a apropriação do território.  Como já foi dito, políticas públicas são 

políticas espaciais, dessa forma a regularização fundiária; a constituição do “círculo 

comunitário”; a fundação da associação, seu estatuto e o regimento interno; trouxeram 

consigo implicações socioespaciais sem precedentes para os camponeses, como a delimitação 

da área de fundo de pasto, agora concebida separadamente da área familiar. Ocorreu ainda, a 

redução do território, a exemplo da divisão ocorrida em Várzea Grande (80 famílias) em 

função da construção da BR 242, foi dividida em Várzea Grande e Várzea Alegre; e Pé do 

Morro (150 famílias) devido à área coletiva exceder a 3.000 ha, esta foi dividida em duas 

associações: Pé do Morro e Jatobá. 

Após a organização das associações de caprinocultores, representantes legais dos 

grupos junto ao Estado, os camponeses dos fundos de pasto ficaram com dois “tipos” de 

organização social: as comunidades de igreja, que se reúnem todos os domingos para as 

celebrações como os seus ministros – os leigos – e discussões de assuntos diversos de 

interesse dos grupos; e a associação de fundo de pasto, que se reúne ordinariamente uma vez 

por mês. Atualmente as reuniões são convocadas oralmente e já têm dia predefinido e fixo no 

mês para as discussões dos encaminhamentos políticos e reivindicações gerais do grupo frente 

ao estado. Como já foi citado, as associações de Fundo de Pasto de Oliveira dos Brejinhos 

estão vinculas à Central das Associações de Fundos de Pasto da Região de Oliveira dos 

Brejinhos e esta por sua vez à Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto. 

Mesmo com as negociações articuladas entre o movimento e as instituições 

governamentais, do início da medição até a titulação com a emissão do Título de Domínio da 

Terra, de 1986 a 2005, muitos problemas foram enfrentados e muitas reivindicações foram 

feitas, inclusive em Salvador na sede dos órgãos responsáveis, a qual foi ocupada pelos 

camponeses algumas vezes.  

 Nos anos 1990, depois da regularização fundiária identificou-se uma acomodação dos 

camponeses. Estes passaram a ser cortejados por ONGs e suas assessorias que muitas vezes 

disputavam entre si a hegemonia das suas ações nos fundos de pasto. Nota-se que o “processo 

de consciência” de classe formado no desenrolar das experiências cotidianas refluiu. Iasi 
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contribui para o entendimento desse processo, pois após a luta pelo bode solto, pareceu que a 

consciência de classe dos camponeses,  

[...] retornou a patamares anteriores, como a revolta isolada ou mesmo a 
alienação. Evidente que nunca se retorna ao mesmo ponto, e a passagem pela 
consciência de classe deixa marcas, como por exemplo, a justificativa mais 
elaborada, o discurso e talvez algumas posturas. Pode manifestar-se por 
outro lado em ceticismo, hipocrisia ou outras manifestações (IASI, 1999, p. 
28).  

 

Após o reconhecimento das terras, os fundos de pastos passaram a ver no Estado um 

“pai” benfeitor, que os precisa prover não só da “terra”, mas também de projetos que 

permitam e possibilitem a expansão do capital no território camponês.  

No refluxo da luta “cada um foi cuidar da sua vida”, “dos seus bodes”. Alguns 

camponeses percebem esse movimento de recuo e as modificações que vêm acontecendo nos 

fundos de pasto, mas são olhares individuais, “revolta contida” que não causa rebatimento nos 

grupos. Nesse sentido o depoimento de Ana clara Oliveira Vieira é significativo,  

[...] na verdade, nós tivemos muito prejuízo com esse limite de cerca para o 
bode. Porque bode aqui naquela época, antes desses fundos de pasto, não 
precisava ninguém dar comida ao bode. Quanto mais o tempo era seco, 
época que não chovia, aí é que eles apareciam gordos, muito gordos mesmo. 
E agora, não, porque limitou, diminuiu, eles ficam naquela área, come direto, 
sem dar descanso à área. Aí o que acontece? Vai acabando a vegetação, né? 
E aí a gente vai tendo que dá alimento para eles, ração. Só que também a 
gente vai tomando mais informações, e aprendendo a conviver com essa 
situação, a conviver no semi-árido, é a questão de fazer o feno, o pessoal 
aqui tá fazendo muito, silagem, essa coisa toda, tem que fazer para manter o 
bode. E a gente jamais vai querer perder esse bode, porque é o meio de vida 
da gente aqui. Por mais que a produção é pequena, ainda é pequena, a gente 
mesmo acha, mas também não tem como crescer muito, se a gente tem a 
necessidade, vai ter que estar sempre vendendo. 

 

 Ao final da análise dos relatos fica a indagação: a cerca libertou ou aprisionou os 

camponeses e seus animais em seu “círculo comunitário”? Observou-se que, por mais que as 

intenções dos técnicos e assessores tenham sido as “melhores” no sentido de preservação da 

terra e do modo de vida, no desenrolar do processo histórico dos grupos, assiste-se a captura 

do sobretrabalho e subordinação desses camponeses à lógica do capital mercantil. Suas ações 

sutis entram nos grupos através das ONGs e dos técnicos do Estado bem intencionados, como 

será apresentado no capítulo que segue, no qual serão evidenciadas as metamorfoses 

transcorridas no interior dos grupos, tendo como lócus de análise a Associação de 

Caprinocultores de Várzea Grande, esta passa a seguir a lógica de reprodução desigual e 

combinada ditada pelo capital mercantil que atua na região.  
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3.1 OS DESCENDENTES DE DIONÍSIO 
 

O Fundo de Pasto Várzea Grande está localizado no Território do Velho Chico, no 

município dos Oliveira dos Brejinhos, mais precisamente no Distrito de Bom Sossego. 

Encontra-se, às margens da BR 242 e a 590 km de Salvador. O grupo é composto, atualmente, 

por 69 famílias, perfazendo um total de 212 pessoas. As pesquisas no Fundo de Pasto Várzea 

Grande indicam que o grupo social tem a mesma origem, pois seus membros se consideram 

como descendentes de Sr. Dionísio Ferreira Oliveira, como mostra a afirmação de Nilza 

Vieira: 

Meu nome é Nilza Francisca Vieira, sou filha de Alfredo José Vieira, e 
Marcolina Francisca Vieira. Neta de Antônia e Félix, bisneta de Tomás e 
Luzia, descendente de Dionísio. Luzia é neta de Dionísio, que é o primeiro 
proprietário da terra. Aqui a gente chamava Fazenda Várzea Grande [...] 
(Pesquisa de campo, 2005). 

 

Segundo relatos do grupo, em 1734, o Sr. Dionísio adquiriu as terras que depois 

viriam a se constituir na Fazenda Várzea Grande, essas foram compradas em sociedade como 

Sr. Luiz de França, o seu cunhado. Inicialmente, as terras da Várzea Grande eram usadas 

apenas nos períodos chuvosos pelo seu primeiro ocupante, que “tocava” o gado para a área 

devido à maior disponibilidade de alimentos nativos e água: “fez a casa, aí vinha amansar, 

trazia o gado, aí fazia o amansador”. Nos períodos secos, o gado ficava nas proximidades do 

povoado Lagoa do Dionísio, localizado no município de Ibitiara, a alguns quilômetros de 

onde hoje se localiza o grupo. Segundo relatos, o Sr. Dionísio é oriundo dessa região e o 

povoado tem o nome dele, evidenciando a influência e poder que tinha na circunvizinhança, 

conforme demonstra a narrativa de Epaminondas Vieira, 

 

O Dionísio, a gente não sabe o motivo de vir para cá, mas inclusive existe 
outro povoado, em outro município, que é Ibitiara, que é chamado Lagoa do 
Dionísio, e ele veio de lá. Então ele tem outros descendentes lá, e veio para 
cá. O pessoal diz que aqui era como, o período que ele vinha trazer o gado 
para cá, que era o período que chovia. No período da seca, esse gado se 
retirava para serra, que é onde fica hoje a Lagoa de Dionísio, que hoje é um 
povoado. E no período chuvoso, o gado vinha para cá, que é área mais 
aberta, e toda uma mata nativa [...] (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Os descendentes de Sr. Dionísio falam da existência de uma “escritura”, guardada a 

“sete chaves” pelos mais velhos. Houve muito trabalho para encontrá-la, pois não se sabia, ao 

certo, dentre os mais velhos, quem estava com a mesma; mas, até ser finalmente localizada, 

causou certo mal-estar, afinal, trata-se de uma relíquia, um símbolo. O grupo fala da escritura 
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com orgulho, mas também, põe em dúvida o fato de Sr. Dionísio ter assinado a mesma, pois 

acreditam que ele era analfabeto, o que induz à dúvida, como se pode perceber na fala de 

Dona Marculina Vieira, 

 
- Vocês não sabem de quem ele comprou a fazenda? 
- Não sabemos, mas a escritura acho que fala. 
- Ah, ele não sabiam ler e escrever. Dionísio era analfabeto. Mas tinha 
dinheiro! Ninguém sabe se Dionísio era ou não analfabeto! Mas o certo é 
que ele não assinou nada. 
- Um escritinho, mas estava com medo de sair errado 
(Pesquisa de campo, 2005).  

  

Contudo, analisando o documento, percebe-se, claramente, que o valor é apenas 

simbólico, pois se trata de uma cópia da escritura original do Sr. Dionísio feita em cartório em 

1937, sem valor real, tanto é, que no processo de luta pela terra e pelo bode, o documento não 

teve validade para garantir a propriedade da terra ao grupo herdeiro. 

Ao que consta, Sr. Dionísio era bem estabelecido, adquiriu terra e tinha muito gado. 

Segundo os seus descendentes ele era proprietário e não vaqueiro, como se poderia imaginar. 

O que os intriga é o fato de o fenótipo predominante no grupo ser da raça negra, ou seja, Sr. 

Dionísio era negro, “um negro de posses”, o que, para o grupo, seria “impossível” nessa 

época, a existência de negros donos de terras, principalmente de “uma terra tão grande”. 

Contudo, como já analisado anteriormente, esse fato é perfeitamente plausível, 

particularmente nos sertões da Bahia, onde havia a possibilidade de escravos e homens livres 

mestiços, ou mesmo negros, acumularem posses. Quanto a isso, Nilza Vieira indaga, 

 

Era proprietário. Agora, a gente não entende, até gostaria de descobrir o 
porquê que Dionísio conseguiu esse tamanho, essa terra. Que nós somos, 
Dionísio com certeza era negro, dizem que a mulher de Dionísio era negra, e 
por quê? Que naquela época a gente achava que só o branco, achava não, a 
história diz que só os brancos tinham o domínio de terra. Por que Dionísio? 
Tanto é que a comunidade de Várzea Grande é descendente de negro. Todos 
nós somos de cor negra, e cabelos crespos [...] (Pesquisa de campo, 2005) 
 

Vale ressaltar que já naquele período a possibilidade de invasões das suas terras era 

iminente, o que fez Sr. Dionísio e sua família mudarem-se para as terras compradas. Segundo 

a narrativa da família Vieira, a área era definida por “marcos”, que no entender do grupo, 

 
[...] são mourões, fincados em pontos estratégicos para definir aquela área. E 
eles já brigavam, se alguém ultrapassasse aquela área, já existia uma 
mobilização de defesa [...]   (Pesquisa de campo, 2005). 
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Todos sabem o limite original da terra do fundador do grupo, como pode ser visto no 

croqui da área, elaborado pelos seus descendentes, mas não sabem exatamente como a terra 

foi sendo reduzida ao longo do tempo (ver figura 30). Epaminondas identifica os marcos 

iniciais da propriedade e as ocupações que na atualidade existem nos locais onde os marcos 

foram fincados, 

- E aí, passando para o outro lado do asfalto, a senhora lembra aonde vai à 
comunidade de Várzea Alegre, até onde o marco ia? Que hoje é Associação 
de Fundo de Pasto de Várzea Alegre? 
- É porque tem uma diferença aí, porque passava perto das covas, passava 
pelo lado que é de Jacu. 
- Hoje Associação Lagoa das Covas. 
- É, passava do lado de cá. 
- Que não é fundo de pasto. 
- Passava por Manoel Paixão. 
- Vai até o Jacu. 
- Não. 
- O riacho era o limite, não é? Vocês lembram, até depois de Queimadas 
Novas [...]. Na Serra do Itapicuru? [...] No centro da comunidade de Várzea 
Branca era o limite [...] com a Serra da Capivara [...] na Garotinha [...] o 
marco ainda está lá até hoje. A Veredinha é ali da pista [...] na Serra do 
Coqueiro. Como ele disse, viria até a Cabeça do Negro. 
- Não, mais subia, agora, aí Epaminondas sabe dizer até mais que eu [...], e 
sai na Várzea Dantas. 
-Então tem uma parte de lá, uma ponta na outra associação, uma ponta na 
Várzea Dantas? 
- Agora, parece que aqui, desse lado de cá, ficou no limite? O perímetro 
hoje, da Associação de Várzea Grande, o fundo de pasto de Várzea Grande, 
ficou no limite da antiga fazenda? Não ficou. Quer dizer que parte dessa 
fazenda, já pertence a outras pessoas? 
-Mas como isso? (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Sr. Dionísio Ferreira Oliveira era casado com Simoa Oliveira e constituíram o tronco 

fundador do grupo. Tiveram sete filhos: João Batista, Demétrio, Ana, Nicássia, Maria do 

Nascimento (Nascimentinha), Tibúrcia e Simoa (Simoinha). Construíram a casa perto da 

Lagoa da Várzea Grande, os seus descendentes falam deste domicílio e da “forquilha” de 

madeira, a qual é preservada até os dias atuais, como se pode perceber na descrição de Dona 

Marculina Vieira, 

- O que é a forquilha? 
- A forquilha da casa, porque primeiro as pessoas faziam casas de forquilha, 
minha filha, colocava a forquilha de lá... 
- É a madeira. 
- É a madeira, e agora botava a forquilha lá, e botava cá, e fazia os adornos, e 
quando as casas ficavam velhas, que as paredes enfraqueciam, tinha hora que 
tombava e a forquilha estava lá. 
- Era a única coisa que ficava em pé, não é? 
- É como se fosse uma coluna. (Pesquisa de campo, 2005). 
 



152 

 

Com o passar dos anos, os filhos cresceram e começaram a constituir as suas famílias. 

A cada filho que casava, Sr. Dionísio destinava uma fração da terra e os distribuía em pontos 

estratégicos, nos vértices da área, como forma de garantir a vigilância contra possíveis 

invasores. Os seus filhos multiplicaram-se e a segunda geração dos descendentes, os primos 

consanguíneos, casaram-se entre si, ocorrendo o mesmo com as gerações subsequentes até os 

dias atuais. Claro que alguns membros do grupo vieram de outras comunidades próximas, 

todavia, nesse período, prevalecia o casamento endogâmico, selando os laços de aliança via 

matrimônio e garantindo a não fragmentação da terra.  

Contudo, a posse da terra pelo grupo foi ficando ameaçada, isso ainda nos tempos de 

Dionísio, como comprova o relato de Dona Marculina Vieira, 

- Diziam que tinha, dizem que quando a seca ia entrando, que sumiu um 
bocado de gado, e aí os outros levavam lá para o retiro, e ia para lá. E os 
outros gados, quando chovia, que ele vinha para cá com os outros, os gados 
chegavam – Onde é que esse gado tava? – tem essa serrona lá, os gados iam 
comendo (...), depois, que os gados chegavam. Quando é um dia que eles 
estavam aí, disse que viram uma fumacinha, ele falou: – Aquela fumaça é 
em minha fazenda. Porque estava entre uma serra e outra, que a fazenda dele 
ia até na outra serra, aí ele disse: – Vamo lá – e chamou outras pessoas, uns 
filhos, uns genros, aí disse que foi. Seguiram, aí acharam a batida do gado, o 
caminho, até chegou lá e achou o lugar onde tinha água, e o gado estava 
bebendo. Aí disse que achou lá uma pessoa, ele disse: – Moço, o senhor está 
aqui trabalhando em minha fazenda, não é? Esse lugar aqui é meu. Botou um 
genro lá, nesse lugar, fez uma casinha. 
- Ele fez uma casa lá na serra. 
- Foi, na beira da água, o gado bebia, e a pessoa estava trabalhando. 
(Pesquisa de campo, 2005). 

 

Posteriormente, com os seus netos, a vigilância era uma constante no sentido de 

manter a integridade da área, segundo a narrativa de Dona Marculina, 

 

- O que nós chamávamos de círculo comunitário, foi até interessante, que 
minha mãe fala, em antes dessa revolução que teve, de organização, mas os 
antecedentes, que eram o Posidônio, esse povo dessa época, o Posidônio, o 
João Batista, eles se reuniam em defesa dessa escritura, dessa terra que era 
do Dionísio. Já tinha reunião dessa época, desse povo. 
- Como é que era? 
- Eu não sei contar direito, eu sei dizer que o meu avô Posidônio passava 
aqui para ir na casa de João Batista que era tio dele, para olhar esse negócio 
da escritura, que tinha gente que estava querendo entrar para cá, porque tinha 
a marcação. Já tinha a marcação da divisa da fazenda, e ele não queria que 
fosse, que eles queriam entrar para cá. Ia para casa de João Batista para 
juntar mais eles lá para ir ver o negócio lá, era aqui da demarcação, que nós 
estamos falando de cabeça do negro, o Caetano, o negócio do morro, do 
largo, e ele não queria que fosse, que eles estavam tomando a terra. Aí eles 
levaram a escritura e ia ler lá para eles. 
- Porque o seu avô era professor, disse que ele era convidado para ler. 
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- Meu avo era professor, aí ele ia passar o dia lendo, que ele passava o dia 
em casa, depois que eu estava morando aqui que ele chegou, e que precisava 
tomar essa decisão. Chegava lá, disse que eles provocavam, e eles estavam 
errados, que não era terra deles, não: Vocês não vão botar roça lá dentro, 
vocês não entram, se está marcado. Disse que tinha hora que eles tiravam 
tudo, tirando, queimando, arrancando para não ficar. Eles chegavam lá, 
tornavam pregar nas pedras, que colocou as pedras para ser os marcos, de 
modo que ali não era para mexer, não. 
- Desde aquela época já se reunia em defesa dessa terra. Para não invadir [...] 
(Pesquisa de campo, 2005). 
 

Contudo, mesmo assim, a área dos descendentes do Dionísio foi pouco a pouco sendo 

reduzida, como se pode observar na figura 30. As perdas correspondem a cerca de 50% da 

área total e deram lugar a pequenas localidades, como Limeiro, Barro Vermelho, Cipó, 

Itapicuru, Lagoa das Covas, dentre outras; e ainda ao povoado de Queimada Nova, onde 

muitos dos descendentes adquiriram imóveis, pois este povoação é a centralidade urbana mais 

próxima da área do grupo, dispondo de uma escola municipal, pontos comerciais e feira aos 

sábados, da qual os membros do grupo participam. Conforme Epaminondas, os descendentes 

consideram,  

-  Que dentro dessas terras de Dionísio, a gente tem Queimadas Novas, que 
se tornou um povoado independente, que ainda tem alguns parentes de 
Dionísio. Tem essa área aqui de vocês, que virou um fundo de pasto, tem o 
povo lá de Pé do Morro [...] Mas tinha uma descendente direta de Dionísio, 
não é? A neta dele. Que está no limite, mora bem no limite. 
- Bem no limite? E tem Várzea Dantas que vai até a metade. E ainda tem 
outra associação, outro público que não aceitou ser associação de fundo de 
pasto, hoje é outra associação, que é Lagoa das Covas. 
- Que também estava dentro da área de Dionísio (Pesquisa de campo). 

 

Enfatiza-se, ainda, que a Associação de Caprinocultores de Várzea Dantas – Fundo de 

Pasto – também foi constituída a partir da descendência de Dionísio, no caso, segundo as 

narrativas, pelos seus netos. Consta que o “sócio” de Sr. Dionísio, o Sr. Luiz de França, ficou 

com uma parte das terras correspondentes ao que se constituiu no Fundo de Pasto Várzea 

Dantas. Na observação do croqui fica o indicativo de possível “perda” de parte das terras do 

grupo para a formação de outros fundos de pasto, não no processo de luta, mas muito antes 

dela. De acordo com Sr. João Nogueira, 

 



154 

 

 

 Fonte: Croqui desenhado por Patrício Oliveira e João Nogueira, em 1978. 
Adaptação: Cirlene Jeane Santos e Santos 

Figura 30 
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- Não era uma área só, porque a Fazenda Várzea Grande, que distribui hoje, 
são três associações. Várzea Dantas, que também pertencia à área de 
Dionísio, e Várzea Alegre. 
- Então, tanto Várzea Grande hoje, as comunidades de Várzea Grande, 
Várzea Dantas e Várzea Alegre, são todas várzeas de descendentes de 
Dionísio? 
- É, não vou dizer que todas as famílias de Várzea Dantas são descendentes 
de Dionísio, mas a fazenda chegou, parte da fazenda ia até Várzea Dantas. 
Agora, Várzea Alegre, sim [...] (Pesquisa de campo, 2005). 
                                     

 

Sobre a parte da área que foi perdida para a Associação de Caprinocultores do Fundo 

de Pasto de Pé do Morro, relata Epaminondas, 

 

- É, Fazenda Pé do Morro. 
- A gente perdeu parte dessa, a fazenda perdeu... não dá para gente explicar 
no momento de quem é, quem ficou nessa parte. Tem umas famílias que a 
gente sabe quem são, mas no momento a gente não dá para falar. Podemos 
buscar o detalhe. 
- Mas uma parte ficou na Associação Pé do Morro? Que é quando as filhas, 
de Dionísio foi morar lá (Pesquisa de campo, 2005). 

 

Na linha do tempo da memória coletiva do grupo são destacadas: a fundação do 

cemitério local em 1905, a passagem da Coluna Prestes nas terras do grupo, em 1926, além de 

relatarem sobre a grande seca de 1932, que causou fome e desalento. Narram ainda às 

enchentes de 1960, 1964 e 1980 e dois novos períodos de seca em 1961 e 1982. Descreveram 

que em 1971, nas proximidades das terras do grupo, ocorreram operações militares de busca a 

Carlos Lamarca, que estava refugiado no sertão do município de Brotas de Macaúbas – bem 

próximo à localização da Várzea Grande – Lamarca foi capturado e morto de 21 de setembro 

de 1971. 

Esse grupo participou ativamente do movimento de luta pelo bode solto, estando todos 

unidos nesse processo, como já foi abordado, nele ocorreram questões relacionadas a 

pequenos conflitos fundiários com outros posseiros. Embora, internamente alguns membros 

do grupo, naquele momento, tenham auferido empréstimos no banco para desenvolvimento de 

outra atividade econômica, a criação de caprinos e ovinos sempre prevaleceu.  Todavia, após 

o “círculo comunitário”, o levantamento das cercas, a definição por doação da área de fundo 

de pasto e a emissão dos títulos familiares, muitas transformações se processaram no 

“costume”, na rotina de Várzea Grande e na sua forma de “labutar” com “a criação”, como 

será analisado no decorrer deste capítulo. 
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3.2 CASAMENTO, PROPRIEDADE, TITULARIDADE E HERANÇA 

 

 Como afirmado anteriormente, o grupo é composto na atualidade por 69 famílias, 

totalizando 212 pessoas, sendo 46,48% do sexo masculino e 53,52% do sexo feminino. No 

que se refere à faixa etária, 21,13% têm entre 0 e 12 anos; 8,45% estão entre 13 e 17 anos; 

41,31% têm de 18 a 59 anos; e 28,64% estão acima de 59 anos (quadro 5). Dos nascidos no 

grupo e que ainda se encontram vivos, 158 pessoas migraram permanentemente: 74,68% para 

o estado de São Paulo, espalhando-se por Campo Limpo Paulista, Cotia, Mogi das Cruzes, 

Guarulhos, Taboão da Serra – a maioria está em São Paulo capital; e 18,35% fixaram 

residência em outros municípios da Bahia, como Brotas de Macaúbas, Irecê, Oliveira dos 

Brejinhos – com residência em Queimada Nova e na sede do município – e são encontrados 

ainda em Salvador.  
  Quadro 5 

                   Relação sexo e faixa etária no Fundo de Pasto Várzea Grande 

Sexo 
Faixa das idades 

Total Até 12 anos De 13 a 17 anos De 18 a 59 anos Acima de 59 anos 
Masculino 26 7 46 20 99 
Feminino 19 11 42 41 113 

Total 45 18 88 61 212 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 
Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

Tendo 86,08% desses migrantes entre 18 a 59 anos, muitos já estão fora do grupo há 

muitos anos e constituíram família nos locais em que se estabeleceram. Essas famílias 

permanecem, geralmente, distanciadas pelo tempo e no espaço que as separa, atualmente, 

poucas visitam seus parentes; na maioria dos casos, os contatos, quando estabelecidos, são 

realizados via telefone, precisando o membro do grupo se descolar até Queimada Nova para 

ter acesso ao telefone público. Percebe-se na análise que o grupo caminha em um lento 

processo de envelhecimento – a escola de Várzea Grande em 2002 teve as atividades 

suspensas em função da diminuta quantidade de crianças para cursar da pré-escola à 

alfabetização.  

Da população do grupo, 29,58% estudam, entre crianças, jovens e adultos. Desses, 

19,25% estudam no povoado de Queimada Nova, que oferece o 1° e 2° ciclos do ensino 

fundamental. As crianças que se encontram na pré-escola estudam na escola de Várzea 

Alegre. Quanto à escolaridade geral do grupo, encontra-se, no período atual, conforme 

representada no gráfico 4.  
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    Fonte:Pesquisa de campo, 2010. 
    Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 
 

Os analfabetos são constituídos, principalmente, pelos idosos, pois não tiveram em sua 

maioria acesso às condições necessárias ao estudo. Os jovens e adultos passaram a ter maior 

possibilidade de acesso a educação quando a escola de Queimada Nova entrou em 

funcionamento, em 1991. Antes disso, os alunos tinham que se desloca a Oliveira dos 

Brejinhos ou Brotas de Macaúba para estuda e nem todos disponham de recursos para tal. Os 

dois membros do grupo que cursam o nível superior estão vinculados a um programa de 

Educação a Distância (EaD) oferecido por uma instituição superior de ensino privado que atua 

na região. 

Dos moradores atuais, 43,66% nasceram na Várzea Grande; 7,04% em São Paulo; 

9,86%, os mais jovens, nasceram em Ibotirama ou Seabra, nas maternidades regionais; e 

21,13% nasceram nas comunidades do entorno, ou seja, passaram a residir no fundo de pasto 

mediante matrimônio, deslocando-se, geralmente as mulheres, para compor a família dos 

maridos. 

Anteriormente, como citado no início do capítulo, os matrimônios eram realizados 

entre parentes, casamento endogâmicos entre primos. Mas com o esvaziamento populacional 

do grupo impulsionado pelas migrações, a “procura” por mulheres tem se dado em outros 

fundos de pasto, comunidades próximas e até mesmo nos povoados vizinhos. No geral, com 

os casamentos, as mulheres se deslocam para morar com a família do marido. O contrário 

também pode acontecer, porém é mais raro o homem se descola para a terra de herança da 
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mulher, ou seja, para um espaço já organizado e definido, ficando obrigado a inserir-se na 

rotina da família a qual passa a fazer parte. 

 No grupo há grande ocorrência de “moços velhos e moças velhas”, isto é, existem 

muitos solteiros, entre homes e mulheres, principalmente nas famílias que geograficamente 

ficam mais distantes da centralidade do grupo e do povoado de Queimada Nova, o que 

dificultou, ao longo do tempo, o estabelecimento de relações sociais e “encontros” que 

pudessem culminar em matrimônio.  

  As terras foram divididas na formação da primeira geração do Sr. Dionísio e tudo 

indica que estão relacionadas ao número de filhos que os seus descendentes tiveram. Assim, 

houve a primeira e segunda fragmentação da terra após os casamentos, posteriormente 

ocorreu uma nova fragmentação entre os descendentes da terceira geração, até se chegar à 

situação fundiária posta após regularização das terras. É difícil encontrar os indícios dos 

primeiros movimentos de fragmentação. 

No processo de regularização fundiária, cada família definiu a sua estratégia de 

fragmentação dentro da unidade familiar. Caso bastante ilustrativo é o da família da Dona 

Marculina Francisca Vieira, a qual, em comum acordo, dividiu a terra entre ela, os seis filhos 

– os que moravam no grupo e os que, há muitos anos, tinham migrado para São Paulo, todos 

receberam o seu “pedaço” de terra – e um neto, o qual tinha “criado” e que, ao atingir a 

maioridade, migrou para São Paulo. 

 Mas nem todas as famílias agiram dessa forma. No geral, prevaleceu a titulação em 

nome do homem, do chefe da família camponesa, e na ausência deste em nome da mulher. 

Houve casos também em que a terra foi dividida entre o pai ou a mãe e os filhos que tinham 

permanecido no grupo, os filhos que migraram não foram contemplados. Os idosos – pais e 

mães –, no geral, foram beneficiados no intuito principal de garantir a aposentadoria na 

condição de trabalhador rural por idade, as famílias que não atinaram para essa questão 

tiveram dificuldades para aposentar os seus idosos. 

 Após o processo de regularização fundiária, com a titulação das propriedades 

familiares, o grupo tem mantido a indivisibilidade da terra e mesmo com o matrimônio dos 

filhos, a manutenção das famílias que são formadas tem-se dado no interior da mesma 

unidade de produção dos pais. O novo casal constrói a casa na terra dos familiares, 

compartilhando inclusive o curral/aprisco e a criação, de acordo com Moura,  
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[...] Na verdade, as unidades econômicas familiares representam um número 
bem maior, já que a concessão pelo pai ao filho de uma parcela de terra 
independente, ainda que no interior do seu patrimônio jurídico, não dependa 
de trâmites ‘legais’ mas tão somente de compromisso oral entre as partes 
(MOURA, 1978, p. 12).  
 

Nesses casos compartilham a unidade de produção e a unidade de consumo, pois as 

refeições são realizadas em apenas uma das casas. Assim “a idéia de que a propriedade 

deveria ser poupada da fragmentação” prevalece, e as novas “determinações sociais e 

econômicas estão voltadas para impedir a fragmentação da terra” tendo em vista sua escassez 

– o que de acordo com Moura, 

 

[...] significa poupar as propriedade na medida do possível da 
fragmentação. Mas como a fragmentação sempre acontece, essas 
regras asseguram a sua existência em escala menor. Dispor do 
patrimônio territorial é, nesse caso, mais do que colocá-lo em mãos 
dos descendentes diretos de um indivíduo, é assegurar a reprodução da 
área como camponesa, porque a herança enfeixa um papel estratégico 
neste sentido (MOURA, 1978, p. 4).  

  

No grupo é vetada a venda das propriedades, pois consideram que a entrada de 

“estranhos/chegantes” no “círculo comunitário” romperá as normas e regras estabelecidas, 

pondo em risco a organização secular. Esse impedimento aparece registrado no estatuto social 

da Associação de Caprinocultores de Várzea Grande, instituição que rege o “círculo 

comunitário”. Em caso da necessidade de venda, é dada prioridade à aquisição pela 

Associação, seguida de algum membro do grupo que tenha interesse, conforme Estatuto,20 

 
CAPITULO IV – DO FUNDO DE PASTO 
Art. 23° - O Fundo de Pasto são as áreas coletivas de domínio da 
Associação, corredores cedidos pelos associados, lagoas e quaisquer outras 
áreas para usufruto comum. 
Art. 24° - A preferência de compra e venda da propriedade individual será 
sempre dos associados ou da associação, com preço baseado na tabela do 
município. 
Art. 25° - O sócio titular que quiser vender sua propriedade deverá 
comunicar e consultar a Diretoria da Associação, antes de efetuar a venda. 
Art. 26° - É intransferível a área reservada ao Fundo de pasto, ainda que o 
sócio venha a se desligar da Associação.  
Art. 27° - Ocorrendo a hipótese da Associação ou dos associados não 
poderem comprar uma propriedade individual que esteja à venda, compete à 
Associação procurar outra pessoa que tenha os mesmos interesses. 
(Estatuto Social da Associação de Caprinocultores de Várzea Grande, 
reformado em 2000) 

                                                            
20 O estatuto foi reformado pela primeira vez em 2000. 



160 

 

 Nesse capítulo do Estatuto observa-se a preocupação no controle do território do 

grupo, além de nele está definido e ratificado o modelo adotado pelo mesmo para a 

estruturação do fundo de pasto, bem como, é identificado o que foi destinado coletivamente 

ao usufruto comum do grupo. O Art. 23, explicita claramente a consolidação da compreensão 

de que o fundo de pasto é apenas a área de uso comum, não mais a combinação do lote 

familiar com o a área de uso comum, evidenciando o estrangulamento político da categoria 

“fundo de pasto”, já no Art. 26, expressa a razão porque muitos delimitaram sua área familiar 

em tamanho maior do que aquele definido pelo uso costumeiro, uma vez feita a doação, não 

haveria retorno, o que também é um indicativo da ruptura da articulação costumeira, isso é, da 

área familiar associada a área de uso comum. Com a regularização fundiária das áreas de 

fundo de pasto a articulação foi rompida passando a ser a área familiar, de modo óbvio, 

pertencente à família e a área de uso comum pertencente à associação comunitária. 

 

3.3 “O ATO DE PRODUZIR E IGUALMENTE O ATO DE PRODUZIR ESPAÇO”: 

a unidade de produção e a unidade de consumo 

 

 Em Várzea Grande as casas são distribuídas de maneira dispersa, não havendo uma 

regularidade. Segundo comentário de um membro do grupo, a organização das casas se dá em 

função de facilitar a observação do ir e vir dos bodes, no processo de pesquisa não foi 

encontrado indício da veracidade dessa afirmação, nem do contrário. Considerando ainda que 

a área de dispersão do grupo é acidentada, ou seja, na construção das casas a geomorfologia 

do terreno certamente foi observada. Mendras considera que “o habitat é também um reflexo 

da sociedade que abriga. O mapa de um habitat disperso, o traçado de uma aldeia, de um 

burgo ou de uma cidade fornece uma transcrição espacial das estruturas econômicas e sociais 

a quem a saiba ler e conheça essas estruturas” (MENDRAS, 1978, p. 33-34) 21.  

Nos trabalhos de campo, com a utilização do aparelho GPS, foi obtido o seguinte 

mapa do Fundo de Pasto Várzea Grande (ver mapa 6).22 Cada lote familiar tem um nome, 

tendo sido registrada e incentivada a denominação no processo de regularização fundiária. 

Cada conjunto de casas constitui um lugarejo, cujo topônimo vem desde os tempos do Sr. 

Dionísio. Nota-se que, na maioria das vezes, esses lugarejos correspondem à espacialização 

                                                            
21 Para Mendras, “o habitat, no sentido preciso do vocábulo, designa a organização de um lugar para nele construir uma 
‘residência’ que seja ao mesmo tempo habitação (alojamento), refúgio, oficina de trabalho e limite de vida” (MENDRAS, 
1978, p. 31). E aldeia tem o sentido de comunidade, de grupo social. 
22 O trabalho de manuseio do equipamento, coleta e sistematização dos dados foram feitos pela pesquisadora, ao visitar as 
famílias camponesas para aplicação do questionário, também realizava esses procedimentos. 
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de determinadas famílias no território do fundo de pasto. O mapa contribuiu para o 

entendimento, mas por si só não resolve na totalidade a questão do porquê da espacialidade do 

grupo, oferece uma leitura indicativa do processo, conforme salienta Mendras, 

 

A simples leitura do mapa ou os refinamentos estatísticos das taxas de 
dispersão não tem sentido se não se conhece o sistema de produção e o tipo 
da sociedade. Não existe mais causalidade distinguível entre as condições 
naturais e a forma de habitat tanto quanto entre a forma do habitat, a 
sociedade e a tecnologia. A aldeia agrupada pode abrigar uma intensa vida 
comunitária ou reunir conjuntos de casas que protegem, com um 
individualismo feroz, o auto-recolhimento. A multiplicidade de fontes de 
água não estimula necessariamente a dispersão do habitat, nem tampouco o 
inverso [...] (MENDRAS, 1978, p. 33-34). 
 
 

Algumas casas estão fechadas ou em ruínas, estas pertencem a migrantes permanentes 

ou a membros do grupo que já faleceram e os parentes próximos estão residindo em São 

Paulo. Em casos mais raros, a família mudou-se para o povoado de Queimada Nova, 

abandonando a casa e desfazendo-se dos quintais e das criações. 

Nos levantamentos documentais realizados em campo, foram analisados 94 títulos das 

156 medições de área que o Interba efetivou. Segundo as informações do grupo, todos os 

títulos já foram emitidos.23 Dos 94 consultados, apenas 52 têm seus donos residindo em 

Várzea Grande, tendo em vista, ainda, que alguns membros têm mais de uma propriedade. 24 

Dos títulos analisados, a dimensão dos mesmos varia muito, a menor propriedade tem 7, 06 ha 

e a maior 123,64 ha.  

Na visão de Mendras, “a ligação entre sistema de cultivo e limitações naturais se 

organiza numa paisagem e numa estrutura agrária [...] A estrutura agrária é uma transcrição 

espacial do sistema jurídico e do sistema de cultivos, e é estreitamente dependente das 

ferramentas e das técnicas utilizadas [...]” (MENDRAS, 1978, p. 38), o que corrobora com a 

situação estudada, pois as propriedades de 7 a 10 ha não teriam como se manter, considerando 

o clima e o uso da terra desenvolvido. Elas só permanecem condicionadas e protegidas pelo 

modo de vida estruturado no fundo de pasto.  

 

                                                            
23 Dos 94 títulos analisados, foram retirados dos residentes, a duplicação, ou seja, quando o camponês tinha 2 ou mais títulos 
registrados em seu nome, bem como foram excluídos os proprietários falecidos.  
24 Os títulos de doação somente foram localizados com os membros do grupo, pois nada foi encontrado nos arquivos da CDA 
referente à doação de terras e à emissão dos títulos individuais dos membros do Fundo de Pasto Várzea Grande. E mesmo 
após rigorosa busca nos arquivos da CAR não foram localizados os mapas referentes ao “círculo comunitário” de Várzea 
Grande. No desenrolar dos trabalhos tentou-se estruturar este mapa a partir dos perímetros dos títulos individuais aos quais 
tivemos acesso, contudo, a estruturação desse “quebra-cabeça” mostrou-se infrutífera, considerando que faltavam 62 títulos e 
a diferença de escalas dos perímetros também dificultou o procedimento. 
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Apesar das diferenças no tamanho das propriedades, este fator não tem rebatimento 

por si só em uma diferenciação social no grupo, pois tal distinção é pautada em outra 

circunstância, como a migração, a aposentadoria e as rendas oriundas das políticas públicas 

compensatórias do governo federal.  

A área total das propriedades individuais encontradas soma 3.928,14 ha e a área do 

fundo de pasto – alienação excepcional – equivale a 2.390,82 ha, perfazendo a partir do 

somatório dos títulos analisados, uma dimensão aproximada do “círculo comunitário” de 

6.318,96 ha.  

 No mapa 6, também é possível perceber algumas lagoas, sendo a principal e maior a 

de Várzea Grande, que deu nome ao fundo de pasto. Esta lagoa é alimentada pelas águas das 

chuvas, assim, a sua exuberância plena ocorre no “período das águas”, que oscila entre os 

meses de outubro a abril (ver figura 31 e 32). Os camponeses relatam que as chuvas iniciavam 

em outubro, mas nos últimos 15 anos tem variado muito a ocorrência, e assim, algumas 

transformações no “costume” já são sentidas. 

 

 O problema da água era uma constante no grupo, devido a sua localização no semi-

árido baiano, considerando que o índice pluviométrico de Oliveira dos Brejinhos está em 

torno de 700 mm. Tradicionalmente, os “barreiros” eram as principais fontes de água do 

grupo, recurso acumulado no período das chuvas e que se escasseavam rapidamente, pois a 

água era utilizada para consumo humano e animal.  

Em 1983, visando o aproveitamento das águas que escorriam sobre a superfície da 

Serra do Tombador, que faz limite com a área do fundo de pasto em estudo, foi elaborado 

pelos camponeses um projeto de barramento e distribuição dessas águas para o grupo. 

Segundo documentos encontrados nos arquivos da Associação, os trabalhos de construção 

Figura 32. A lagoa Várzea Grande no período 
seco. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 27 a 29 de julho de 2007 

Figura 31. A lagoa Várzea Grande no período das 
águas. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 16 a 31 de março de 2007 
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iniciaram-se, no dia 24 de janeiro de 1984, com a limpeza da estrada de acesso e 

levantamento da topografia da área. Esses “serviços” fizeram parte da frente de trabalho da 

Sudene – Programa Emergencial de Combate aos Efeitos da Seca –, sendo a topografia 

executada pelo Exército. Essa frente de trabalho encerrou as suas atividades em 15 de maio de 

1984.  

Em 1986, quando o governo do estado iniciou as suas ações na região, visando à 

regularização fundiária dos fundos de pasto, o Interba revisou a topografia já realizada e a 

CAR financiou a construção da pequena barragem, repassando os recursos para serem 

gerenciados pelo STR. Em 1987, os trabalhos foram iniciados com a administração geral de 

uma comissão formada pelos membros do grupo. Ou seja, a frente de trabalho iniciada em 

1984, precisou aguardar mais três anos para completar os trabalhos. A mão de obra utilizada 

foi do grupo e das comunidades circunvizinhas, sendo fixado o valor da diária do pedreiro em 

CZ$ 100,00 e a do ajudante em CZ$ 50,00 – hoje valores correspondentes a R$ 0,000000275 

e R$ 0,0000001375 –, entretanto, a obra demorou a começar e a inflação da ocasião corroeu o 

valor da diária, gerando um desinteresse pelo “serviço”. Como resultado, a barragem foi 

praticamente construída em regime de mutirão pelos membros do grupo, tendo sido concluída 

em 11 de agosto de 1987; a obra de canalização da água para distribuição no fundo de pasto 

encerrou-se em 04 de outubro de 1987. Foram puxados cinco pontos de distribuição de água 

em diferentes locais do “círculo comunitário” (ver figura 33 a 36).  

 

 

 

 

 

Figura 33. Construção da Barragem do Tombador. 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1987 

Figura 34. A Barragem do Tombador, também é 
utilizada para laser. 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1988 
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Em 1993, a lagoa de Várzea Grande sofreu intervenção – a Construtora OAS Ltda., 

esta realizava obras na BR 242 e necessitava de uma fonte de areia próxima à atividade. A 

partir desse fato foi efetivada uma carta-contrato entre a OAS e a Associação, visando a 

exploração de uma jazida de areia no seu interior, com volume previsto de 500 m³. A 

contrapartida da Construtora foi o pagamento de CR$ 200.000,000 (equivalente a R$ 

5.440,00) e 25 horas de trator. As horas de trator foram utilizadas para aprofundamento e 

limpeza da lagoa e barreiros, potencializando um maior acúmulo de água.   

Essas iniciativas amenizaram o problema da escassez de água, mas não o resolveu, 

considerando que, seja na lagoa, seja nos barreiros ou nos pontos de distribuição da água 

proveniente da barragem, as famílias tinham que se deslocar e carregar muita “água na 

cabeça” para suprir as suas necessidades cotidianas. No período crítico da seca as famílias 

dependiam do carro pipa para ter acesso à água potável. 

Este problema somente foi solucionado a partir de 2000 quando começaram a ser 

construídas as primeiras cisternas/tanques de placas, por iniciativa do projeto Água é Vida - 

Sistemas de Captação e Armazenamento de Água. No decorrer de 2001 novas cisternas foram 

construídas. Esse projeto foi desenvolvido por intermédio da ONG Centro de Assessoria do 

Assuruá (CAA) e fez parte da campanha da ASA para a construção de um milhão de 

cisternas, utilizando-se da mesma metodologia, com o envolvimento e formação do grupo 

social.   

O projeto Água é Vida consiste na captação e armazenamento das águas das chuvas 

que escorrem de telhados das casas dos camponeses, sendo uma forma barata e duradoura de 

Figura 35. Mutirão de limpeza da Barragem do 
Tombador. 
Autoria: Sr. João Nogueira, 1990 

Figura 36. Tanque de distribuição de água da 
Barragem do Tombador 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 21 a 30 de julho de 2006 
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obtenção de água. A cisterna é composta por um sistema de captação, um reservatório de 

armazenamento e um sistema de filtragem.  

O tamanho do reservatório depende da área do telhado. Segundo os divulgadores da 

proposta, com apenas uma precipitação anual de 250 mm acumula-se 25 mil litros de água 

sobre um telhado de 8 m x 5 m, o que é suficiente para abastecer uma família durante um ano. 

Cada metro quadrado de telhado pode captar por milímetro de chuva um litro de água. A 

captação é feita por um conjunto de calhas e tubos, normalmente em PVC de 10 cm de 

diâmetro que recolhe e conduz a água da chuva para o reservatório25. O reservatório deve ser 

construído em concreto armado e revestido com material impermeabilizante para evitar 

vazamentos e coberto com laje para evitar acidentes e a entrada de luz e sujeira. As que foram 

construídas no grupo têm capacidade de armazenamento de 32 mil litros, de acordo com os 

depoimentos colhidos. 

As cisternas têm uma abertura para a passagem da tubulação, uma pequena tampa 

removível para limpeza e conservação e um sangradouro, que consiste em um tubo de 5 cm de 

diâmetro, colocado no topo da parede do reservatório para escoar o excesso de água. 

No geral, a água é retirada da cisterna com o auxilio de uma “bomba” improvisada, 

desenvolvida com a utilização de garrafas pet, cordão e tubos – alguns membros do grupo 

participaram de um curso de capacitação para construção das mesmas. Em Várzea Grande 

percebeu-se que cada família criou o material de acordo com sua criatividade, adaptando-o às 

suas necessidades. O cano PVC que une a calha do telhado à cisterna é retirado no período 

seco para evitar contaminação da água e a fim de que o material não seja danificado pela 

intensa ação solar. 

As cisternas garantem água para as famílias por todo ano, quando usadas 

criteriosamente. Seu uso está relacionado à preparação de alimentos e ao banho. Para 

atividades como lavar pratos, roupas, limpeza da casa, regar plantas e trato dos animais 

continuam sendo usadas as águas dos barreiros. O custo da mesma para cada família foi de R$ 

600,00, a ser pago em seis parcelas semestrais, totalizando três anos de carência. Vale 

ressaltar que 91,30% das famílias aderiram ao projeto. Algumas adquiriram até duas cisternas 

nesse Programa, uma das famílias construiu uma casa de apenas um cômodo para possibilitar 

a captação da água; quando questionada revelou que a mesma tinha sido adquirida com os 

recursos enviados por uma filha que reside em São Paulo e a mesma fez o investimento por 

ter a intenção de volta a residi na área. 

                                                            
25 Para o entendimento do Projeto Água é Vida foram utilizados os relatos dos membros do grupo e o site do projeto, a saber: 
http://www.mmb-foundation.org/projetos/bi_aguaviva02p.htm, acesso em 12 de fevereiro de 2009 
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No período das primeiras pesquisas de campo exploratórias, em 2005, estavam sendo 

construídas as cisternas de enxurrada ou subterrâneas, representando a primeira experiência 

de captar água das enxurradas no grupo. Essas partem do mesmo formato das anteriores, a 

diferença é a necessidade de observação da direção do fluxo d’ água dos pequenos córregos 

que escorrem na superfície. A partir daí são construídas as cisternas encravadas no solo para 

captação das águas que percolam a superfície do terreno, estas são canalizadas para as 

cisternas e lá armazenadas, sendo a sua capacidade de 53 mil litros de água. Até o momento, 

apenas 14 famílias foram contempladas com essa modalidade de cisterna, ficando as mesmas 

com, no mínimo, duas cisternas – a que capta água do telhado e a que capta água da enxurrada 

(ver figura 37 e 38). 

 

 Em Várzea Grande, até o momento em que as pesquisas de campo foram realizadas 

(2005 a 2009), não havia energia elétrica, nem a previsão de implantação pelo Projeto Federal 

Luz para Todos. Foi identificado que 59,42% das famílias têm acesso à energia solar e 

37,68% utilizam lamparina ou candeeiro ou vela como fonte de iluminação.  

Também não dispõem de acesso a telefone público como já dito; quanto a telefonia 

celular apenas uma das operadoras que atua no estado da Bahia tem recepção na área. É 

oportuno salientar que o povoado de Queimada Nova limita as terras do grupo e dispõe de 

energia elétrica, telefones públicos e telefone fixo/residencial e tem cobertura das operadoras 

de celular. Esta análise coaduna com a reflexão de Mendras, ao afirmar que, 

 
O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e de transporte faz 
as relações sociais tão fáceis em um raio de 20 ou 50 km, como antes em 2 
ou 5 km: a escala de sociabilidade foi multiplicada por dez pelo automóvel e 

Figura 37. Construção da cisterna de enxurrada. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 a 30 de julho de 2005 

Figura 38. Cisterna de enxurrada, configuração na 
paisagem. 
Autoria: Cirlene Jeane Santos e Santos 
Pesquisa de campo: 24 a 30 de julho de 2005 
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pelo telefone. Não resta dúvida de que os serviços administrativos, 
comerciais, sanitários, escolares, etc. têm necessidades de uma clientela 
suficiente para ser convenientemente assegurado; isto é bem sabido pelos 
urbanistas. O equipamento dos campos continua relativamente atrasado em 
relação ao equipamento urbano e deve ser objeto de estudos que fixem os 
limites de povoamento e de equipamento [...] (MENDRAS, 1978, p. 31). 

 

 Apesar de só usufruírem de energia elétrica a partir da energia solar, algumas famílias 

de melhor “condição” dispõem de TV, 49,28%; rádio, 78,26%, sendo a Voz do Brasil o 

principal veículo de acesso à informação midiática do grupo; de aparelho de som, 15,94%; 

esses aparelhos são de baixo consumo de energia, econômicos. O funcionamento dos 

aparelhos é possibilitado porque a corrente produzida na placa solar é armazenada em baterias 

de 12 volts, iguais às baterias automotivas usadas em caminhões de 150 amp.; 26,09% da 

famílias têm antena parabólica que, conjugada a TV e ao rádio, permite uma razoável 

recepção de som e imagem. 

No que se refere a outros equipamentos de uso doméstico, 82,61% das famílias 

utilizam fogão a gás combinado ao fogão à lenha já que 84,06% dos camponeses os têm; a 

utilização de um ou outro depende da disponibilidade de recursos financeiros para adquirir o 

gás de cozinha, do alimento a ser preparado, da existência de madeira em casa, ou seja, ter 

quem possa retirar a madeira na caatinga, o que é muito difícil para os idosos que residem 

sozinhos. 

O grupo utiliza-se principalmente da bicicleta e da motocicleta como meio de 

transporte. A utilização de cavalos, jegues e burros é prática do passado, pois o grupo vive em 

outro tempo técnico – nos períodos dos trabalhos de campo esses animais não foram vistos na 

paisagem do fundo de pasto. O carro de boi foi citado por apenas 4,35% dos camponeses 

como presente em suas atividades cotidianas. Observou-se que a motocicleta é o objeto de 

desejo de grande parte dos membros do grupo e esse meio de transporte tem “invadido” o 

cotidiano dos camponeses do sertão de Oliveira dos Brejinhos em função da sua praticidade 

de uso e das facilidades de acesso e compra.  

 

3.4 A UNIDADE DE PRODUÇÃO E A UNIDADE DE CONSUMO 

 

A unidade de produção é composta pela casa-quintal-curral/aprisco somado ao pasto 

que é utilizado em comum pelas famílias, compõe um contínuo, confundindo-se com a 

própria unidade de consumo familiar. As casas são grandes e tem uma boa estrutura física, 73, 

91% das casas têm entre 7 a 12 cômodos; sendo 75,36% construídas de adobe; 85,51% têm o 
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piso de cimento; e 95,65% das casas têm a cobertura de telha. Do total das casas, 86,96% têm 

banheiro em casa, 47,83% localizados dentro e 43,48% localizados fora de casa; desses, 

84,06% dispõem de fossas sépticas, construídas desde a década de 1970 por incentivo do 

padre João, conforme descrito anteriormente. Toda a rotina das famílias gira em torno do 

“período das águas”.  

Os quintais são cercados com oito fios de arame e rodapé ou com tela de arame, para 

evitar que os animais devorem os cultivos. Nesses espaços também são encontradas árvores 

frutíferas, forno à lenha, dentre outras benfeitorias. Dentre as famílias, 84,48% têm a área 

cercada parcialmente, o que no geral corresponde à tríade casa-quintal-curral. Atualmente, 

15,52% têm a área cercada em sua totalidade, ou seja, os animais dos vizinhos não pastam na 

área deles, mas os seus animais pastam na área dos outros camponeses. Questionando alguns 

membros da Associação de Várzea Grande sobre esse assunto, percebeu-se certo desconforto, 

pois os camponeses que estão cercando as áreas fazem parte da direção da Associação, e os 

mesmos justificam que o cercamento é para melhor manejar a criação, estando de acordo com 

o que indicam os cursos que são ministrados na área por técnicos do Estado e de ONGs. Para 

eles o importante é a melhoria e potencialização de seus rebanhos e em seus discursos não são 

considerados a capacidade de suporte da área de uso comum – o fundo de pasto – muito 

menos a relação de sociabilidade com os outros camponeses que não tem as suas áreas 

cercadas. 

A organização dos quintais depende de cada família, do “capricho” pessoal da mulher, 

que é a responsável na divisão do trabalho familiar em cuidar dos quintais, da arrumação da 

casa, do preparo de alimentos, cuidados das crianças e ainda ajudam os maridos no “trato” da 

criação, particularmente dos “recém nascidos”, os quais necessitam de cuidados e vigilância 

especial. 

No “período das águas”, nos quintais são cultivados predominantemente feijão de 

corda, angu, maxixe, abóbora, pepino, melancia de cavalo; palma e plantas forrageiras como 

capim de ração, sorgo, gliricidia, leucena. Também são encontrados em alguns quintais 

cultivos de acerola, caju, melão, romã, pinha e siriguela. Algumas famílias fazem fenação e 

silagem, assim passaram a cultivar milho, gergelim e girassol. Também são encontrados nos 

quintais plantas ornamentais, das quais brotam flores coloridas. 

Algumas famílias cultivam, ainda, hortas, as chamadas hortas de lona – conhecimento 

adquirido através de cursos promovidos pela CAA –, que consistem em uma horta econômica 

e de procedimento simples. Faz-se uma abertura na terra com a cavidade de 30 a 40 cm de 

profundidade, mas a largura e comprimento são definidos pelo camponês; retira-se a terra 
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coloca-se a lona. Coloca-se um tubo de PVC, ao longo do cumprimento da cavidade e por 

cima da lona. O tubo é furado e distribui a água, em seguida coloca-se a terra e o adubo, o que 

possibilita o cultivo e o consumo diário de alface, rúcula, couve, tomate, pimentão, salsinha, 

coentro, cebolinha.  

As sementes são produzidas pelo grupo, mas enfatiza-se que não são todos os 

membros do grupo que tiveram acesso ao curso, este é seletivo a alguns membros, 

normalmente os que estão na direção da Associação são mais privilegiados. Encontrou-se 

também a horta “suspensa”, essa é feita a partir de uma organização de arbustos – formando 

um quadrado, preenchido com terra e adubo – que ficam suspensos em aproximadamente, 40 

cm. Nela são realizados os mesmos cultivos da horta de lona.  

Os currais/apriscos são improvisados, e é papel do homem o seu desenho estrutural, 

organização e limpeza. 75,36% dos camponeses dispõem do mesmo, com cobertura 62,32%, a 

regularidade de limpeza dos mesmos deixa muito a desejar: 23,19% limpam mensalmente, 

semestralmente 18,84% e 24,64% não limpam.  

São subdivididos em vários espaços, o comum é terem a seguinte organização: são 

bastante rústicos, simples e precários, todos feitos a partir de um cercado de madeira de 

árvores nativas, tendo o piso de chão batido. Estes espaços deveriam abrigar e proteger os 

animais dos predadores – onça, cachorro, gato do mato e outros –, do sol, das chuvas e ventos, 

entretanto nem todos são cobertos, o que deixa os animais expostos, servindo apenas como 

locais de recolhimento dos mesmos. O curral de manejo é uma área que se encontra logo após 

o aprisco, onde o rebanho é deixado para rápida observação diária dos animais 

individualmente, também é nesse local que as matrizes são colocadas com os reprodutores 

para a monta (cruzamento); o cabriteiro, é uma área destinada aos cabritos em processo de 

crescimento que ainda não estão interagindo com o restante do rebanho e ainda necessitam de 

cuidados no que se refere a alimentação e higiene. As “mães” no início do dia e no final da 

tarde são colocadas nesse local para amamentarem esses filhotes; a maternidade, este espaço 

fica mais próximo ao quintal e à casa da família camponesa, para esse local a cabra é 

recolhida um mês e meio antes do nascimento dos bodegos, recebe acompanhamento e 

alimentação suplementar. Nas figuras 39 a 41 croquis podem ser observados a organização 

espacial da unidade de produção, a partir do olhar camponês. A análise dos mesmos permite 

observar que a unidade de produção e a unidade de consumo fundem-se, constituindo-se em 

um todo indissociável, como pode ser observado na figura 41 na qual o camponês indica: 

Residência de José Alexandre Nogueira.   
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Figura 39. Mapa Mental 1 – Organização espacial da unidade de produção e de consumo 
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Figura 40. Mapa Mental 2 – Organização espacial da unidade de produção e de consumo 
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Figura 41. Mapa Mental 3 – Organização espacial da unidade de produção e de consumo 
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3.5 ROTINA DOMÉSTICA E ALIMENTAÇÃO 

 

A rotina das famílias se inicia por volta das 5 h, o homem e a mulher tomam um 

“cafezinho” e seguem para a retirada do leite das cabras e vacas – essas últimas apenas os que 

as têm, pois nem toda família as possuem –, observam os animais, o homem verifica o que é 

necessário fazer e solta os animais no fundo de pasto. A mulher retorna primeiro à casa para 

preparar o café da manhã. Todos da família acordam – crianças e idosos –, a mulher e as 

crianças vão regar as plantas do quintal, todos voltam de suas atividades e tomam café juntos. 

Observou-se que há claramente uma divisão do trabalho por sexo e idade, Mendras chama a 

atenção que,  

Por camponês, é necessário entender a família camponesa, a unidade 
indissociável que conta ao mesmo tempo os braços que trabalham e as bocas 
que têm de ser alimentadas [...] Com efeito, trabalhar para se nutrir aplica-se 
mais ao grupo que a cada um de seus membros: as crianças e os velhos são 
bocas a serem alimentadas, mas seus braços têm pouca utilidade no trabalho; 
os jovens e os adultos, ao contrário, produzem mais do que comem, e uma 
compensação se estabelece entre uns e outros, cada um sabendo que, no 
correr de sua vida passará por todas as situações (MENDRAS, 1978, p. 44).  

 

 A mulher continua a sua rotina cotidiana arrumando a casa, com a ajuda das filhas, 

depois prepara os alimentos para o almoço. No decorrer dos trabalhos de campo, no período 

de visita às casas dos camponeses, para dar agilidade aos trabalhos de levantamento de dados, 

combinou-se que se almoçaria em diferentes casas/pontos da área, essa foi uma oportunidade 

única de observação dos hábitos alimentares do grupo. Em algumas casas o almoço servido 

era composto por feijão de corda, salienta-se que era o período de colheita deste; arroz e/ou 

macarrão, prevalecendo o arroz; verduras produzidas nos quintais, na maioria das casas 

tinham o maxixe refogado, em outra foi servida palma refogada, cujo gosto era semelhante ao 

do chuchu ou do mamão verde cozido; destacam-se, ainda, as hortaliças como couve e alface, 

produzidas a partir das pequenas hortas dos camponeses; e carne, a mistura, essa, em algumas 

casas, foi oferecida em finas fatias, o que evidenciou a sua importância e a sua presença quase 

que simbólica no prato.  

Não foi observada farinha de mandioca na mesa das famílias. Quanto ao feijão, que é 

plantado no “período das águas”, é consumido desde o período da colheita e armazenado para 

o consumo familiar por algum tempo, enquanto durar o pequeno estoque, esse rapidamente se 

esgota. Atualmente para uma maior e melhor conservação do feijão, as famílias os têm 

guardado em garrafas “pet”, a conservação é melhor que quando usavam os sacos de 

aninhagem. Este feijão não é vendido, é apenas utilizado para o consumo familiar e quando 
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acaba o estoque passa a ser comprado na feira. Também foi percebido na preparação do 

almoço que há uma troca de verduras e hortaliças, principalmente entre os parentes próximos. 

Essas trocas entre famílias “permitem uma certa compensação dos recursos, de resto muito 

limitados, já que cada um, fazendo parte do mesmo sistema de produção e com o mesmo 

modo de vida, produz o que lhe é necessário” (MENDRAS, 1978, p. 45). 

Em uma das casas foi servida carne de porco, fato que lembrou uma das descrições de 

Antônio Candido, em seu livro Parceiros do Rio Bonito (2001) – o porco tinha sido abatido, 

assado no forno à lenha do quintal da família e estava sendo conservado em um tacho de 

barro, na banha extraída do próprio porco. 

Essa família, que era composta por dois aposentados e pela a filha mais nova, pouco 

consome produtos vindos de fora da unidade de produção familiar, produz e vende queijo em 

pequenas quantidades a partir do leite de vaca, além de produzir e vender, em pequena escala, 

um tipo de biscoito que na Bahia é chamado de “voador”. 

A família citada é uma exceção, pois as demais, formadas por aposentados, estão 

deixando gradativamente de “comer” a criação, passando a comprar carne bovina na feira de 

Queimada Nova, aos sábados. A justificativa para esse comportamento, mediante as 

observações e relatos de campo, está relacionada à redução do número de animais das famílias 

idosas ou a redução do número de membros por família, assim, recebendo algum dos 

benefícios do Estado, não mais compensa abater a criação.  

Evidenciou-se que a introdução de dinheiro no grupo, através das aposentadorias, das 

pensões e das bolsas, aliada à diminuição do número de membros por famílias, pelos motivos 

já citados, fez surgir novas possibilidades de consumo, antes não possível. A aquisição de 

produtos de fora da unidade de produção familiar sem ter que se desfazer dos animais, assim, 

o modo de vida pautado na criação, autoconsumo e venda do excedente (M-D-M) ganha 

novos contornos, transformando o costume, Mendras salienta que, 

 

Um sistema de autoconsumo supõe uma estreita correspondência entre o que 
se produz e o que é consumido, entre o sistema agrário e o regime alimentar. 
Essa correspondência pode ser estável durante grandes períodos e 
transformar-se rapidamente em outros, seja porque a introdução de novos 
cultivos agrega novos produtos à dieta tradicional, seja porque um novo 
refinamento da dieta impulsiona novos cultivos. Mas em todos os casos cada 
produção se faz para responder a um consumo preciso [...] (MENDRAS, 
1978, p. 45).  
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No caso específico em análise, em resumo, tem-se um movimento de mudança do 

modo de vida via envelhecimento da sua população, redução do número de animais e da 

introdução do dinheiro, com isso estão em transformação os hábitos alimentares, bem como, 

as relações estabelecidas no interior no modo de produção. O camponês Valdemar Santos que 

trabalha como “retalhador” comenta sobre as mudanças de “hábitos” e a sua fala orienta a 

interpretação do processo em curso, 

 

Antigamente comia mais bode nas famílias que tinham muitos membros, 
matava-se bode toda semana, depois foi perdido um pouco isso, com a 
redução do número de pessoas na família, aposentadoria, bolsa famílias, as 
dificuldades de conservação da carne, já que não tem energia elétrica [...] 
Nos últimos tempos o hábito de comer bode tem crescido, educando a comer 
bode e aproveitar melhor o bode, no sentido de aproveitar tudo, a 
“buchadinha” na maioria das vezes comia a carne e deixava a “buchadinha”, 
agora se esta aproveitando tudo do bode [...] (Pesquisa de campo, 2006).  

   

Vê-se nessa preleção uma espécie de tentativa de retomada do “hábito” de comer 

bode. Mas não é dito que esta retomada do consumo do “bode” não se refere ao autoconsumo 

do animal pelas famílias, nem a busca de mecanismos de conservação e compartilhamento da 

carne da criação abatida. Na reintrodução falada pelo camponês, a carne do bode é vista como 

uma mercadoria, a “criação” entra em um novo circuito – o da acumulação de dinheiro pelo 

camponês. 

Para esse camponês, na condição de vendedor “de porta em porta” no fundo de pasto, 

“comer carne de bode não depende da condição socioeconômica da família”, a sua venda de 

carne de bode “vem melhorando bastante, se inserindo como possibilidade de alimentação” e 

para ele a retomada desse “costume” é uma questão de tempo, pois “passa nas casas, as 

pessoas nem tão interessadas, mas acabam comprando e vão se acostumando a comer, 

comendo na região” e finaliza questionando: “se a gente não der valor ao bode quem vai 

dar?”. 

De acordo com o Regimento Interno da Associação, o camponês morador do fundo de 

pasto não pode ser atravessador dentro do grupo, o atravessador é de fora do grupo, da região 

ou não. O camponês não pode ser atravessador, mas pode comprar para compor o seu rebanho 

ou para abater. São em número de três os camponeses que compram os bodes de outros no 

fundo de pasto. Dois deles são “retalhistas” de Várzea Grande e o outro é do Fundo de Pasto 

Várzea Alegre, este compra para abastecer o seu pequeno restaurante, o “Bode Assado” que 

fica às margens da BR 242, na entrada Várzea Alegre.  
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Um dos camponeses retalhistas de Várzea Grande abate por mês oito bodes, sempre às 

terças-feiras e sai vendendo “de porta em porta” nos Fundos de Pasto de Várzea Grande, 

Várzea Alegre; na comunidade de Lagoa das Covas; e no povoado de Queimada Nova. Aos 

sábados, como tem uma banca na feira de Queimada Nova, abate de 10 a 12 bodes por mês, 

podendo chegar a 15 em função das encomendas que surgem no decorrer do mês. Ele afirmou 

que não existe um comprador fixo para os bodes das famílias no grupo, nem conflitos, a 

relação “é quem quer vender e quem quer comprar naquela época”. 

Ele também descreveu o processo de abate do bode, cuja “tecnologia” pareceu 

bastante rudimentar. O bode fica preso durante 24 horas em jejum, só tem acesso a água. O 

abate é realizado pela manhã “cedo”. O processo inicia-se dando um “choque” no animal, que 

consiste em uma forte pancada na cabeça do bode com um machado. O objetivo desse 

“choque” é para que ele, o bode, não “libere as glândulas especiais” que possui nas bases dos 

chifres e que impregnam a carne com um cheiro e um sabor desagradável. Após o “choque 

que bate e ele arria na hora” faz-se um corte na cabeça do animal e o “pendura de cabeça para 

baixo por 3 min. para o sangue sair todo, sai tudo rapidamente com o corte na veia”. Em 

seguida, retira a pele, e retalha o animal a depender do seu destino: para encomenda ou para 

venda nas “portas”. Para a feira, o bode é partido ao meio e o camponês já tem os fregueses 

certos e já sabe as partes de preferência de cada um. Para vender no grupo, o camponês parte 

o animal em vários pedaços, estes são pesados e levados em sacolinhas, e já sabe das pessoas 

que compram, o que querem e a quantidade desejada. Ele afirma que o trabalho tem 

compensado, a “carcaça” do bode tem uma média de 13 a 15 kg, o que perde é em torno de 

1,5 a 2,0 kg – quando retalha o bode as perdas aumentam – e o seu ganho final é 

aproximadamente R$ 10,00. Ele diz que “não dá lucro no sentido de dinheiro, mas ajuda em 

outras coisas que geram lucro”, ou seja, que o possibilita a guardar “um” dinheiro para 

reinvestir na sua unidade de produção. Até o momento da pesquisa, esse camponês não fazia 

uso de mão-de-obra externa. Ele ressaltou ainda que não perde nada do bode, a carne que não 

é vendida, ele “salga”, para conservar e vender depois; as partes que não são consumíveis, o 

sangue e outras são fervidos e dados como comida aos porcos. E obviamente a carne que vai 

alimentar a sua família é garantida semanalmente. 

As famílias que têm mais restrições financeiras abatem para consumir até quatro 

animais por mês. Quando se adentra a área é que se percebe as diferenças socioeconômicas 

que norteiam o grupo, pois muitas famílias vivem em situação precária no que se refere a 

condições mínimas de obtenção da alimentação diária. A renda familiar, para a maioria, ainda 

é pautada nos rendimentos provenientes da venda dos animais a partir da qual adquirem as 
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mercadorias que não produzem (reprodução simples M-D-M), como já citado. Assim, os 

animais têm ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca, sendo ainda reserva de valor para 

as famílias.  A produção agrícola, para os núcleos familiares, tem valor de uso, pois tudo que 

produzem é consumido pelos seus membros, não podendo ser mensurado o valor nessa 

circunstância. 

Observou-se que, apesar desse movimento de entrada da carne bovina, da tentativa de 

reintrodução da carne de bode enquanto mercadoria e embora muitas melhorias/mudanças 

tenham ocorrido no grupo nos últimos anos, uma prática não mudou para as famílias mais 

empobrecidas: a base alimentar continua sendo a carne do bode e da ovelha. Não se pode 

generalizar o acesso aos “benefícios” e às novas “tecnologias” de criação, pois esses não têm 

um rebatimento uniforme no espaço camponês, as mudanças seguem em ritmos diferenciados 

nas famílias e para algumas o processo é muito lento. Mendras auxilia no entendimento, 

 

O homem não encontra na natureza nada mais do que estava habituado a 
procurar e a ver e o que está equipado para dela extrair. Concepções teóricas 
e ferramentas disponíveis governam mais estritamente o sistema de produção 
que as potencialidades chamadas naturais [...] Da mesma forma como o 
regime alimentar é apropriado para cada população, de acordo com as 
necessidades que definem, fixa um nível de povoamento compatível com os 
recursos disponíveis, a história mostra que o regime alimentar, transmitido 
de geração em geração, se modifica lentamente (MENDRAS, 1978, p. 24). 

 

 A dieta das famílias é muito diferenciada, pois esta se encontram diretamente 

vinculada aos recursos financeiros de que dispõem. No geral os cultivos das verduras da horta 

familiar oferecem uma dieta balanceada com verduras e hortaliças, que são muito valorizadas 

pelo grupo. Já a carne pode ou não estar presente no prato e, sempre que necessário, lança-se 

mão do bode, do carneiro, do porco, da galinha para compor a alimentação da família, mas o 

comum é “ir” para a panela o bode, provavelmente em função de ser mais numeroso no 

rebanho familiar.  

 Nas visitas às casas a receptividade foi uma constante, sempre sendo oferecido café ou 

sucos produzidos a partir das frutas encontradas no fundo de pasto, como o maracujá do mato, 

o tamarindo, o umbu, na maioria das vezes acompanhado de biscoitos industriais. 

 A caça é proibida na área, particularmente da ema, espécie comum, mas que, devido à 

caça predatória, inclusive com o apanhe dos seus ovos, estava ameaçada de extinção na área. 

Esse assunto é tema no Estatuto da Associação, no Capítulo – Dos associados, Seção I – Da 

admissão, demissão, eliminação e penalidades, em seus artigos 15º e 16°, a saber: 
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Art. 15° O associado ou qualquer pessoa, que vier a matar EMAS, pagará 
uma multa equivalente a 01 (um) salário mínimo por cada ema abatida, 
vigente à época da infração. 
 
Art. 16° Qualquer pessoa, associada ou não, que praticar a caça ou pesca, 
desrespeitando o critério estabelecido neste Estatuto, pagará uma multa 
equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do salário mínimo vigente à 
época da infração. 
 

Depois do almoço a mulher descansa e novamente tem o trabalho na roça – quintal 

local onde “há sempre algo para fazer”, como, recuperar os canteiros, cuidar da horta, colher e 

debulhar o feijão – quando é época desse –, dentre outras tarefas. A limpeza do quintal e o 

conserto das cercas são realizados pela família. 

Uma das tardes da semana é reservada para lavar roupas. Visando economizar água da 

cisterna, as mulheres costumam pegar “água na cabeça” do barreiro mais próximo a sua casa 

para utilização em diferentes atividades domésticas. As águas usadas no banho, lavagem de 

roupas e utensílios são canalizadas para os cultivos dos quintais. As outras águas usadas, 

impróprias ao reaproveitamento, são canalizadas para fossas sépticas. 

O preparo do solo é realizado manualmente, utilizando-se de instrumentos simples de 

trabalho como o arado, enxada, foice, machado, cavadeira, pá, enxadão, tombador e 

plantadeira manual.  A adubação do solo, quando ocorre, é orgânica, tendo por base o esterco 

dos ovinos e caprinos, principalmente. A qualidade da terra é considerada por 70,69% das 

famílias como regular, embora em uma análise visual o solo apresente aspecto arenoso, o que 

implica um solo pouco fértil. Os cultivos são associados a 84,48% das famílias, 72,41% 

utilizam-se de sementes próprias nesse processo. Não costumam usar defensivos químicos. 

Mendras entende o seguinte sobre a “tecnologia”,  

 

Toda a organização social da coletividade é lida nesse terreno, assim como o 
saber tecnológico e agronômico de uma civilização agrária: organização e 
saber que se ajustam em um sistema de cultivos. 
Um sistema de cultivos é uma combinação de cultivos e criações que deve 
responder a duas exigências de naturezas totalmente diferentes e respeitar 
duas limitações: uma exigência técnica; uma exigência social; uma limitação 
tecnológica; uma limitação natural (MENDRAS, 1978, p. 37-38). 

 

A produção agrícola familiar é pequena, os produtos da horta são consumidos 

diariamente pela família. O restante da produção, em sua totalidade, é destinado ao 

armazenamento para alimentação complementar dos animais no período da seca sob a forma 

de fenação e silagem. 
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Anteriormente, o grupo plantava mais em quantidade e área, ficando estas áreas 

espalhadas pelas propriedades, sendo a queimada a principal técnica utilizada como forma de 

limpar o solo e a mandioca o principal cultivo. Na atualidade, a mandioca praticamente não 

foi identificada entre os produtos cultivados pelos camponeses. A área destinada ao cultivo 

está no entorno da casa – no quintal. Nas andanças pelo fundo de pasto eram perceptíveis as 

áreas devastadas e sem vegetação, onde, outrora, as famílias realizavam os supracitados 

cultivos.  

O extrativismo vegetal é realizado por 62.07% das famílias camponesas. Nessa 

atividade, a coleta principal é a do umbu, sendo também coletados tamarindo, mel, urticum, 

mandacaru, mata pasto, flor branca, umburana macho, leucena, cagaita, ervas e sementes 

naturais. Fica evidenciado que dos produtos coletados, alguns são de consumo da família e 

outros vão compor a alimentação complementar da criação. 

No fundo de pasto os animais são diferenciados por cortes realizados em suas orelhas, 

cada família tem o seu corte. Os animais são soltos pela manhã e retornam à noite ao aprisco. 

Após conferência da criação, caso falte algum animal, o homem sai para procurá-lo. As 

famílias jantam às 19 h e “se deitam” as 21 h – de “domingo a domingo” essa rotina é 

seguida. 

Os animais criados pelos camponeses não têm raça definida (SRD). Nos últimos anos 

eles participaram de diversos cursos sobre o manejo dos animais promovidos por ONGs e 

pelo Governo do Estado. Após as formações, a mentalidade do grupo acerca dos cuidados e 

do trato dos animais tem mudado, uma vez que os camponeses têm ficado exigentes, além de 

investirem mais em suas criações.  

Não há assistência técnica no fundo de pasto, ficando a avaliação dos animais por 

conta dos camponeses a partir das “tradições”, dos conhecimentos acumulados pelo grupo ao 

longo de sua história e dos aprendizados recentes nos cursos de capacitação. 

Na região foram introduzidas as raças Santa Inês, entre os ovinos. E dentre os caprinos 

há maior variedade, tem-se: a Boer, que é considerada a única raça de caprinos especializada 

na produção de carne, é originária da África do Sul e produz animais fortes; Mambrina, 

originária da Síria e Palestina, apresenta aptidão múltipla para produção de leite e carne; 

Anglo-Nubiana surgiu do cruzamento de bodes Nubianos com cabras nativas originárias do 

Egito, Síria e Índia, produz carne e leite, seus animais são de grande porte, com pêlos curtos e 

pelagem variada (RIBEIRO, 1997, p. 66). Essa última é a mais encontrada na região, 

existindo alguns reprodutores dessa raça no fundo de pasto Várzea Grande. O objetivo 

principal dessas aquisições são os cruzamentos visando a melhoria genética da qualidade do 
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rebanho para a potencialização da produção de carne e leite, contudo, observa-se que os 

cruzamentos são indiscriminados e sem controle. Sobre isso Ribeiro salienta que,  

 

A formação de novas raças, conhecidas como raças sintéticas, parte de raças 
já existentes, ou seja, forma-se uma população inicial a partir do cruzamento 
de duas ou mais raças e então passam-se a selecionar os indivíduos dessa 
população. É um trabalho a longo prazo, e não é adequado como iniciativa 
de um criador isolado [...] Os esforços devem ser direcionados para a 
formação de uma raça produtiva e bem adaptada às condições ambientais da 
região, ou quando se busca a formação de animais de dupla aptidão, pelo 
cruzamento de duas raças especializadas. 
Para ser praticado, esse tipo de acasalamento exige uma grande população e 
um rigoroso acompanhamento zootécnico, atrelado a um esquema de seleção 
a favor das características que se busca combinar, provenientes das raças 
iniciais [...] 
Como desvantagens, há o longo tempo demandado para a formação da nova 
raça e os possíveis problemas com a endogamia. Deve-se ter em mente que a 
formação de uma nova raça é uma alternativa complicada, que nem sempre 
chega a resultados satisfatórios (RIBEIRO, 1997, p. 243).   

 

Diante de tantos cruzamentos, continua não existindo raça definida, os camponeses 

identificam assim os seus animais: esse tem 75% de anglo, aquele tem 50% de boé etc., e 

assim a raça “pé duro” do grupo vai se metamorfoseando em outras. A escolha das matrizes 

acontece por observação visual, a partir da aparência da fêmea. As que não se adéquam à 

reprodução, ao atingirem a idade de 10 a 12 meses são descartadas. O mesmo ocorre com os 

machos, que rapidamente são castrados, aos três meses normalmente. A castração também 

está indicada no Regimento Interno do grupo e costuma ser realizada manualmente ou com o 

auxílio de aparelho. A utilização do aparelho conhecido como Burdizzo facilita o 

procedimento de castração e foi introduzido no grupo a partir curso de Manejo Alimentar e 

Sanitário, realizado em Várzea Grande.26 Esse aparelho tem um custo alto, fora das 

possibilidades do grupo, mas com muita criatividade um camponês do Fundo de Pasto de 

Várzea Dantas, a partir de um alicate de pressão, adaptou o instrumento, fornecendo à região 

um “Burdizzo de primeira qualidade”. 

Para os camponeses que têm reprodutores e matrizes selecionadas, a castração dos 

bodes que nascem é uma necessidade, para evitar cruzamentos indesejáveis. Todavia, nem 

todos os camponeses seguem essa regra e muitas vezes, ocorre da cabra ser “montada” por um 

bode que foge ao padrão da família do camponês dono da matriz e este não tem a quem 

reclamar diretamente, pois quando percebe a cabra já está prenha. 

                                                            
26 Burdizzo é uma marca comercial que se popularizou como o nome de um alicate emasculador, que rompe os cordões sem romper a 
pele. É bastante eficiente e pouco traumático para o animal (RIBEIRO, 1997, p. 211). 
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Para evitar cruzamentos entre consangüíneos, considerando que por família o rebanho 

é pequeno, o reprodutor, após algumas montas, é vendido e compra-se outro, ou é trocado 

com outros camponeses por outro reprodutor de iguais características e valor.  

Na ovinocaprinocultura a presença da água é fundamental, condicionando inclusive o 

estro, que corresponde ao “cio” das cabras e ovelhas, segundo a pesquisa “Desempenho 

reprodutivo e produtivo de cabras submetidas a quatro regimes alimentares no semi-árido do 

submédio do São Francisco”, desenvolvida por Nogueira et al (2008). Conforme esse estudo:  

 

A concentração de estros após o início do período chuvoso, em novembro e 
dezembro, pode estar relacionada com redução da insolação e com a maior 
oferta quanti-qualitativa de forragem nesse período. Foi observado por 
diversos pesquisadores o efeito da pluviosidade no aparecimento do estro em 
cabras, onde o comportamento estral é desencadeado em poucos dias, logo 
após o início das chuvas. 
No presente estudo, o acréscimo de energia e proteína nos grupos 
experimentais tratados com dietas contendo concentrado [...] exercer um 
efeito secundário na regulação da atividade sexual, pois o aumento da 
insolação, associado às altas temperaturas, pode ter influenciado 
negativamente o desempenho reprodutivo das cabras durante o período de 
agosto a outubro. 
Conclusões 
O desempenho reprodutivo de cabras mestiças e nativas na região semi-árida 
do submédio do São Francisco não foi influenciado pelos regimes 
alimentares. Apesar de o suplemento concentrado ter melhorado o ganho de 
peso dos animais, o início do período chuvoso foi o fator mais importante 
para o início da atividade reprodutiva nos caprinos (NOGUEIRA et al, 
2008, p. 3).  

 

Diante desses dados, é de grande relevância o “período das águas” na região, em 

contrapartida, se o estro ocorre no período das águas, os nascimentos ocorrem nos períodos de 

seca e têm implicações nos cuidados e na manutenção dos animais porque as famílias terão 

que fornecer alimentação complementar, conforme explicação dos camponeses, 

 

O nascimento é no período de dezembro a abril, a parição depende de 
quando a chuva cai e de quando a chuva vai embora. Os cabritos que nascem 
em agosto têm que ter um maior acompanhamento de ração complementar 
porque é um período seco (Pesquisa de campo, 2006). 
 

É de grande importância a suplementação mineral para as cabras, influenciando 

principalmente a produção de leite. Ribeiro (1997) enfatiza que os caprinos criados 

extensivamente atendem comumente suas necessidades minerais através da ingestão de folhas 

de árvores e arbustos. Essas forragens naturais geralmente possuem concentrações mais 

elevadas de minerais. Assim, no período da seca os camponeses realizam a suplementação 
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mineral à base de uma composição de minerais essenciais, “divididos em macrominerais: 

cloro, sódio, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e enxofre; e microminerais: cobalto, cobre, 

molibdênio, flúor, iodo, ferro, manganês, selênio, zinco, cromo, níquel, vanádio, silício e 

arsênio. Além das vitaminas A, D, E, K, C e o complexo B” (RIBEIRO, 1997, p. 75). Essa 

composição mineral é comprada pronta para o uso, em sacos de 30 kg, ao custo de R$ 30,00, 

aproximadamente. Portanto, os camponeses têm apenas a preocupação de misturá-la aos 

outros alimentos ou oferecer a composição pura aos animais. 

Deste modo, tão importante quanto a água são os minerais, pois interferem sobre a 

produção e reprodução, afetando a fertilidade (RIBEIRO, 1997, p. 75). Os conhecimentos 

adquiridos pelos camponeses vão transformando, paulatinamente, o modo de vida tradicional, 

com a inserção de novas “tecnologias” reprodutivas e suplementos alimentares para os 

animais. Os cursos de capacitação geram as novas necessidades, desafios e o desejo de 

enfrentar o mercado regional.  

A caatinga nativa é alimentação básica do caprino, mas com a nova concepção que os 

camponeses adquiriram na atualidade, eles têm se preocupado muito com a alimentação do 

rebanho passando a investir na estocagem de nutrimentos para os períodos secos, bem como 

complementado a alimentação no “período das águas”, à base, principalmente, de palma 

forrageira e sais minerais. Como suplementação alimentar para o período da seca, destaca-se a 

fenação e a silagem. Os primeiros cursos destes métodos chegaram ao grupo há 15 anos, 

trazidos por ONGs e pelos técnicos do Governo do Estado da Bahia. 

Em Várzea Grande a fenação é feita a partir de uma mistura de plantas cultivadas no 

período chuvoso, composta principalmente das “ramas” do feijão, da melancia de cavalo, da 

palma forrageira, capim de ração e outras. Estas plantas mediante desidratação, que é 

realizada com a secagem dos vegetais a energia solar, em seguida é armazenada para serem 

disponibilizadas aos animais no período seco. A fenação é preparada manualmente com a 

utilização de instrumentos simples de trabalho.  

Já a silagem é mais complexa, considerando a estrutura técnica disponível no fundo de 

pasto. Ainda assim, alguns camponeses têm estocado alimentos para as criações utilizando-se 

dessa técnica, em um total de 18,97% das famílias. A silagem mais comum é o silo 

“trincheira”, que é cavado na terra; o corte é em forma de um retângulo medindo, 

aproximadamente, 3 m de comprimento, 1 m de largura e 2 de profundidade – essas medidas 

não seguem o padrão indicado pelos técnicos em seus cursos nem nos manuais. Este silo 

trincheira foi adaptado pelos camponeses às suas possibilidades de realização e é o mais 

utilizado entre eles pelo baixo custo de construção e simplicidade de manuseio. 
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Essa técnica consiste em forrar a “trincheira” com lona plástica. Depois inserem-se os 

vegetais devidamente picados – capim de ração, leucena, gliricidia, mata pasto, sorgo, milhos, 

malva, palma. Os camponeses costumam usar ainda melaço de cana, pois melhora a 

palatabilidade e, consequentemente, o posterior consumo; além disso, compram milho, 

semente de girassol e outros grãos que não produzem para enriquecer esse complemento 

alimentar. Feitos os procedimentos, a compactação da forragem é realizada através do 

pisoteio humano e o silo tem a lona fechada e coberta com terra para a sua vedação, ficando 

armazenado, só podendo ser aberto no período da seca. Nessa técnica de armazenamento não 

deve haver contato com água, assim, os camponeses costumam fazer construções simples no 

entorno da “trincheira” para preservar os vegetais armazenados. 

O manejo e controle dos animais são precários, assim como é problemática a 

identificação das doenças que existem a cada período, acometendo mais e mais animais. As 

principais doenças são: Clostridioses, Raiva, Febre Aftosa, Artrite Encefalite Caprina (CAE), 

Mastite (Mamite), Eimeriose, Ectima Contagioso, Pododermatite, Ceratocunjuntivite e 

Linfadenite Caseosa (ALBUQUERQUE; SILVEIRA, 2000, p. 18-20). Essa última também é 

conhecida com Mal do Caroço, que, segundo os camponeses, é a doença mais frequente nos 

seus rebanhos. “A enfermidade é causada por uma bactéria Corynebacterium 

pseudotuberculosi e para os especialistas o “Mal do Caroço” é uma moléstia largamente 

distribuída nos rebanhos de caprinos e ovinos do Brasil, sendo na atualidade um dos 

principais fatores sanitários limitantes para o desenvolvimento da ovinocaprinocultura 

brasileira” (RIBEIRO, 1997, p. 206).  

A indicação profilática para a doença é o acompanhamento da evolução do “caroço” 

para, assim que possível, proceder com a drenagem do abscesso, seguindo-se de uma vigorosa 

lavagem e aplicação de uma solução de iodo a 10%, no local. Deve-se queimar a secreção 

obtida e manter o animal isolado até o perfeito fechamento da ferida, uma vez que é o pus a 

principal forma de transmissão da doença (RIBEIRO, 1997, p. 206). Como se pode observar, 

a profilaxia da doença é simples, mas devido à ausência de assistência tem se tornado um 

problema para o grupo, considerando que os próprios camponeses fazem o processo de 

acompanhamento, que, nem sempre, é o correto. Para outras doenças a situação é ainda pior, 

pois elas acometem a criação e são notadas pelos camponeses, mas os mesmos não sabem 

como identificar a doença nem como tratá-la.   

Não há controle sanitário e higienização dos rebanhos, a única medida aplicada nas 

instalações é realizada com a retirada das fezes dos animais dos apriscos. A vermifugação não 

é realizada com a regularidade necessária devido aos custos desse procedimento. Para 
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vacinação ocorre o mesmo problema, o custo. Assim não há nenhum tipo de controle do 

rebanho no que se refere as doenças que são debeladas mediante vacinação, a exemplo da 

febre aftosa, obrigatória para a Defesa Sanitária do estado da Bahia. 

Não existe controle dos animais e quando os camponeses foram questionados sobre: 

• Quantas cabras pariram neste ano? 

• Quantos cabritos nasceram? 

• Quantos sobreviveram? 

• Quantos partos duplos e quantos simples? 

• Qual o peso ao nascer? 

• Qual a idade e peso médio ao abate? 

• Quantos animais adoeceram? 

• Quais as doenças? 

• Quantos animais morreram durante o ano? 

• Quais as causas? 

 

De maneira geral não souberam responder com precisão, embora nos cursos que 

realizaram a orientação para o controle dos rebanhos tenha sido priorizada. Na prática 

prevalece a tradição da não contagem e quando questionados sobre o porquê eles não sabem 

responder, dizem apenas que são as tradições, embora se acredite que exista alguma relação 

com o não domínio da leitura e da escrita por esses camponeses. 

A quantidade de animais existentes no grupo é de difícil mensuração – embora todas 

as casas tenham sido visitadas – pois não há um controle efetivo na contagem dos mesmos 

pela maioria das famílias; raras são aquelas que têm o pleno domínio e conhecimento do 

número de animais que possuem. O cálculo é complexo por não disporem do domínio de 

contas simples que lhes permitam a mensuração dos pequenos rebanhos. Outro ponto que 

dificulta o somatório é que, em algumas famílias, a criação, ao nascer, é distribuída entre os 

seus membros. Logo, no levantamento quantitativo deve-se somar o número de animais a 

partir do levantamento de cada membro do grupo. 

 Apesar das dificuldades encontradas no levantamento de campo, auferiu-se o seguinte 

resultado, somando todos os animais indicados pelas famílias: 2.390 caprinos, 1.118 ovinos, 

684 aves, 438 bovinos, 243 suínos. Considerando-se as 69 famílias que constituem o grupo, 

observa-se o quanto os rebanhos são reduzidos, salientando-se que nesse período foram 
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inseridos novos conhecimentos relativos às técnicas e métodos de reprodução, alimentação e 

cuidados sanitários.  

No manejo reprodutivo prevalece a reprodução natural. Quando os camponeses 

percebem que as fêmeas estão no “cio” estas matrizes selecionadas são colocadas nos 

cercados com o macho reprodutor, sendo o cruzamento realizado de forma espontânea. 

Segundo as indicações zootécnicas, a relação macho-fêmea deve ser de 1 para 30. A 

percepção do “cio” das cabras ocorre através da observação do comportamento das mesmas, 

foram indicadas pelos camponeses as seguintes características: a procura pelos machos com 

muito interesse; monta e deixa ser montada por outras fêmeas ou pelo macho; fica inquieta, 

agitada, “assanhada” e berra com muita freqüência.  

O período médio da prenhez da cabra e da ovelha é de, aproximadamente, 150 dias, – 

5 meses, apresentando variações de 146 a 154 dias – a raça também pode influenciar o tempo 

de duração da gestação. Faltando de 2 a 1 mês – dependendo da família – as matrizes são 

afastadas do conjunto do rebanho; as cabras em gestação são muito sensíveis e por isso 

necessitam de cuidados especiais; são colocadas na maternidade, local onde recebem 

suplementação alimentar e ficam protegidas de parirem afastadas dos apriscos, o que coloca 

em risco o “recém-nascido” e as próprias cabras, já que estarão expostas a ação dos 

predadores. O carcará, que é a “águia de lá do meu sertão, carcará é malvado, é valentão, não 

passa fome, os ‘bodego’ novinho num pode andá, ele puxa o umbigo inté matá, ele pega, mata 

e come” 27, é a principal ameaça aos animais recém nascidos. Segundo os camponeses, 

 

[...] a questão é o cuidado, se a cabra parir sem a atenção o carcará que é 
comum na região ataca o cabrito. Se acompanhar as matrizes não perde 
muito. Se a parição for no sol, também prejudica o cabrito que pode vim a 
morrer. Tem que ter muito cuidado na época do nascimento dos cabritos. A 
maternidade tem que ser perto da casa para sempre se estar de olho (Pesquisa 
de campo, 2006). 
 

No período próximo ao parto dos animais, os camponeses ficam atentos para estarem 

por perto auxiliando as cabras e ovelhas, principalmente na ajuda no ato de expulsão do 

filhote e limpeza da cria. Os camponeses retiram os restos do parto (placenta) e as secreções 

das ventas (narinas) da cria, providenciando rapidamente o corte e a desinfecção do umbigo 

com iodo.  Esse auxílio é importante e pode evitar perdas no processo reprodutivo. Os 

                                                            
27 Trecho da música Carcará, Composição: João do Vale / José Cândido. 
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camponeses ficam atentos, ainda, a todo o processo da amamentação, até o desmame do 

cabrito, conforme descrição 

 

No período de monta coloca a fêmea junto com o macho reprodutor, além da 
pastagem nativa dá a ração que tem  o sal mineral com mais frequência, tem 
a limpeza do rabo para quando parir ficar mais higiênico[...]  
 
Quando o cabrito nasce tem que cuidar, olhar o umbigo, observar se não tem 
nenhum ferimento para não criar bichera. 
 
O tempo de criação dos filhos, até três meses com a mãe, depois são 
retirados para eles poder se alimentar com a pastagem natural, às vezes, com 
dois meses começa a separar da mãe, senão eles ficam muito incutidos no 
leite e não aprende a comer, a partir de três meses já dá para separa 
totalmente da mãe [...] o cabrito já sabe se alimentar, se defender sozinho e 
não precisa mais da mãe. (Pesquisa de campo, 2006). 

 
Os homens lidam com os animais e são os responsáveis pela comercialização dos 

mesmos. A venda é realizada por 81,16% das famílias com o atravessador, que escolhe e 

apanha os animais diretamente na propriedade do camponês. A pesagem dos bodes é realizada 

de maneira improvisada no ato da venda. O valor pago pelo caprino e pelo ovino “em pé”, 

estava em torno de R$ 1,60 kg no período das pesquisas de campo. Já o número de animais 

vendidos é muito variado por família, o que vai depende diretamente da necessidade das 

famílias e da quantidade de animais do rebanho. 

 

 
3.6 A MIGRAÇÃO: suas implicações na renda e na diferenciação social no grupo 

 

As primeiras migrações do grupo foram iniciadas a partir de 1950, estendendo-se pelas 

décadas seguintes28. Para Silva, os que partem fazem parte do conjunto dos que ficam. Partir e 

ficar são faces de uma mesma realidade social, que, embora dividida no espaço, encontra-se 

unida ao tempo. “Tempo de partir para uns é, simultaneamente, tempo de ficar para outros. 

Portanto, produz-se uma simbiose entre o uno, cindido em dois espaços. Torna-se necessário 

compreender tais relações como contraditórias, em que conflitos, perdas, separações, mortes, 

associam-se aos reencontros, às voltas, às reconstruções culturais etc.” (SILVA, p. 54, 2005). 

Mendras, em seus estudos, chama atenção para a redução da população das 

comunidades rurais, que tem implicações inclusive no equilíbrio entre os sexos. Destaca, 

                                                            
28 Nesse trabalho não pretendemos fazer um estudo exaustivo relativo à migração em suas teorias e metodologias de 
pesquisa. A temática será desenvolvida para dar suporte à necessidade desse trabalho. 
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ainda, que a migração cumpre o papel de permitir que o campesinato continue camponês na 

sociedade industrializada,  

 

O êxodo diminui o número de habitantes. Essa diminuição comporta 
algumas conseqüências que não são simplesmente de ordem numérica: ela 
não tem como efeito simplesmente miniaturizar, de alguma forma, a 
sociedade rural tradicional. Ao transformar as relações numéricas entre 
diferentes categorias e diferentes grupos, ela transforma fundamentalmente a 
própria estrutura social, em particular o equilíbrio de idade e de sexos. 
[...] 
Muitas regiões puderam conhecer um êxodo maciço sem que por isso, 
tivessem de quebrar sua autarcia econômica tradicional: as pessoas que 
ficavam na aldeia continuavam a cultivar suas terras como no passado, para 
satisfazer suas necessidades alimentares. De modo que a economia agrícola 
da aldeia se restringia à medida da população sem se transformar. O êxodo 
permite ao campesinato continuar camponês em uma sociedade que se 
industrializa (MENDRAS, 1978, p. 179). 

  

A ida para São Paulo era ansiosamente esperada pelos adolescentes, tanto pelas moças, 

que se transformariam em empregadas domésticas, como pelos rapazes, que teriam destino 

certo como aprendizes/operários da construção civil. Garcia Jr. destaca que no caso dos 

rapazes, enquanto permaneciam solteiros, ir trabalhar no Sul aos 18 anos aparece como uma 

necessidade, isto porque é no Sul que tentariam conseguir acumular recursos para se casarem 

e se estabelecerem em seus grupos (GARCIA JR. p. 153, 1989). O sucesso dos parentes 

motivava o deslocamento, a certeza do abrigo e do emprego, pois se estabeleciam novas 

alianças no novo território em construção na capital paulista, e gradativamente, se constituiu 

em uma rede social ligada ao território da resistência em Várzea Grande, na Bahia. Com o 

tempo, a mobilidade passou a se realizar com maior frequência num ir e vir constante. Garcia 

Jr. salienta que, 

A análise de trajetórias individuais e familiares revela a existência, nessa 
região do Nordeste, de imigrantes que se tornaram operários ou empregados 
urbanos no sudeste, mas também a presença de indivíduos que conquistaram 
ou reproduziram a condição camponesa graças a uma passagem temporária 
pelo mercado de trabalho industrial. 
[...] 
Diante dos casos desviantes observados, sobretudo quando há retorno às 
regiões de origem, a hipótese de emigração com mão única tem uma resposta 
pré-fabricada: seria o destino dos “fracassados”, dos “inadaptados”, o 
universo dos que não conseguiram atingir o objetivo pretendido. Por 
conseguinte, nunca se chega a questionar sobre os efeitos múltiplos dos 
deslocamentos, tanto sobre quem parte como sobre os que ficam, e sobre as 
relações que uns e outros mantêm com o espaço social de origem (GARCIA 
JR. p. 12-13, 1989) 
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Praticamente todos os membros do grupo em diferentes momentos já moraram fora de 

Várzea Grande. A migração foi em direção à São Paulo, onde foram “tentar a vida”. Muitos 

ficaram e poucos voltaram. Os que ficaram fixaram-se em São Paulo, Campo Limpo, Cotia, 

Garulhos, Moji das Cruzes, Taboão da Serra. Na capital paulista estão residindo 

principalmente na região de Santo Amaro, no Jardim Capela, Jardim Aracati, Jardim Ângela, 

Jardim Maria Sampaio, Jardim São Bernardo, Jardim Noronha. 

Os que regressaram foram e voltaram várias vezes – migração temporária –, nesse 

movimento acumularam o dinheiro advindo dos salários e realizaram diferentes 

investimentos: alguns viajaram para “juntar” dinheiro para casar, outros para construir a casa 

da família após o casamento; outros investiram o dinheiro na aquisição de animais e na 

melhoria das cercas das suas propriedades; e ainda havia os que investiram o dinheiro na 

compra de um automóvel. 

As migrações são relatadas pelos membros de Várzea Grande com consternação, pois 

acionam as lembranças e saudades dos que partiram e por lá se estabeleceram; em 

contrapartida, as viagens são lembradas como oportunas e necessárias naquele momento de 

total escassez de recursos materiais para a subsistência das famílias. Muitas mulheres do 

grupo ficaram viúvas “cedo” e labutaram muito com as criações e na lavoura, para garantir o 

sustento dos seus muitos filhos. Quando esses alcançavam os 15 anos eram incentivados a 

migrar, para trabalharem no “Sul”, e assim, também contribuírem para o sustento da família.  

As ausências eram amenizadas quando chegavam às pequenas, porém constantes, 

remessas mensais de recursos. Estas se transformavam em alimentos para subsistência dos 

que ficaram e/ou viabilizavam a aquisição de caprinos para a ampliação dos pequenos 

rebanhos familiares, o que também contribuía com o sustento dos que ficaram. Ou seja, a 

mobilidade para o Sudeste possibilitou a reprodução social das famílias camponesas que 

ficaram como guardiãs da terra, do costume e das tradições. Relatam, ainda, com satisfação, 

que os parentes que ficaram em São Paulo constituíram família e conseguiram “vencer”, uma 

vez que ali permaneceram e adquiriram bens, a exemplo da casa própria, automóveis e outros.  

Para Garcia Jr. é fundamental observar que essa acumulação não ocorre pelo fato dos 

salários no “Sul” serem altos ou por serem considerados suficientes para que se viva bem por 

lá, pois é “frequente a inserção dos que migram no mercado de trabalho industrial, nos postos 

de remuneração inferior, em torno no mínimo legal, acumula-se dinheiro porque se aceita 

condições de trabalho e de residência muito precários, mas que permitem economizar 

dinheiro” (GARCIA JR. p. 151, 1989). Parte dessas economias foi enviada para as famílias que 

ficaram na terra.   
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Um caso comum relatado pelos migrantes, tanto pelos que ficaram, como pelos que 

voltaram, foi o fato de muitos terem sido “peão de obra”, ou seja, morar na obra e nela 

realizar todas as suas necessidades. Garcia Jr evidencia que morar na obra, quando 

trabalharam na construção civil, diminui despesas de transporte e também com local para 

dormir e comer. O autor considera “que faz parte dos valores aceitar pegar no pesado e viver 

de forma impensável caso o referente fosse submeter toda a unidade doméstica às mesmas 

condições” (GARCIA JR., 1989, p. 151-152).  

Muitos “paulistas”, como são chamados os migrantes residentes em São Paulo, 

manifestam junto às famílias em Várzea Grande o “sonho” de retornar, contudo, a ausência de 

água encanada, energia elétrica e tantos outros benefícios vivenciados e experimentados na 

“cidade grande” funcionam como fator motivador para que não retornem.  

No período da pesquisa de campo, coincidiu de estar hospedado na mesma casa em 

que a pesquisadora permaneceu, o Sr Antonio Vieira, que estava “passando uns tempos” na 

casa da irmã, a Dona Marculina Vieira. Ele pode ser considerado um migrante permanente 

que foi para São Paulo, casou e constituiu família. Na ocasião, ele estava na condição de 

aposentado. Nascido em 1930, migrou aos 23 anos para São Paulo. Segundo ele a principal 

motivação foi,  

[...] a dificuldade, não tinha condições, as pessoas iam e vinham vestidos e a 
gente ficava pensando naquilo, e nessa época era muito difícil, era uma 
época terrível, falta de chuva e não deu para continuar, tive que ir para São 
Paulo [...]  
O meu irmão Joaquim já tinha ido e voltado três vez e o José já tinha ido a 
primeira vez [...] (Pesquisa de campo, 2007). 
 

 A viagem era longa, durava em torno de seis dias. Saíam a “pé”, caminhavam um dia e 

meio em direção a Ibipitanga – localizada na Mesorregião Centro-Sul Baiano IBGE/2008, 

Microrregião Boquira IBGE/2008 – andavam cerca de 125 km, pegavam um caminhão, o 

conhecido “pau-de-arara”, que “era um caminhão grande com carroceria”. De Ibipitanga iam 

em direção à cidade de Monte Azul, em Minas Gerais. Essa cidade fica bem próxima às 

cidades do sudoeste baiano. De Monte Azul seguiam de trem até Belo Horizonte, baldeando 

até a estação do Brás, já em São Paulo. 

 O Sr. Antonio relata que o custo não era alto, justifica dizendo: “senão a gente não 

conseguia viajar”. Mas a dificuldade era a de ter dinheiro no sertão. E continua, 

  

[...] o problema nesse sertão era dinheiro, quase ninguém tinha dinheiro para 
ir para São Paulo, a maioria pegava dinheiro emprestado, eu mesmo fiz isso, 
200 mil reis, tomei emprestado de uma comadre dos meus pais. (Pesquisa de 
campo, 2007). 
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 Relata que, ao chegar, os irmãos não sabiam que ele havia partido, pois a comunicação 

ocorria através das pessoas, não se tinha acesso aos correios, ou seja, o contato se efetivava 

através de terceiros, que levavam o recado. Chegando ao Brás, coincidiu de encontrar um 

rapaz da região do “Bexi”, lugarejo próximo a Várzea Grande, ele estava morando no Jardim 

São Luiz, na região de Santo Amaro. Este rapaz trabalhava com um primo e com o irmão de 

Sr. Antonio como cortador de lenha – cortava lenha derrubando árvores, “lenheiros”, no 

começo da via Anchieta, no sentido da cidade de Santos.  

 Sr. Antonio cortou lenha com eles durante sete dias, o seu irmão tinha conseguido uma 

vaga de pedreiro e passou para ele, mas como não tinha prática, começou a trabalhar na obra 

como servente. Sr. Antonio, de boa memória, localiza a obra na Rua Sumaré, próximo à 

antiga emissora Tupi. Nessa obra, onde trabalhou por sete meses, encontrou outras pessoas do 

grupo, como o Sr. João Nogueira, que também era servente de pedreiro e diz: 

 

[...] iniciou um prédio na Rua Euviva, esquina com a Rua das Palmeiras, no 
Largo de Santa Cecília, era uma obra grande, de prédio com fundação. Ele 
passou a morar na obra sendo um “peão de obra”. (Pesquisa de campo, 
2007), 

 

E ele continua, 

[...] o patrão disse: chama seus amigos que a obra vai ser grande. Aí veio 
José, Joaquim e o Alfredino, foi trabalhar nós quatro da mesma região [...], 
mais de 30 a 40 pessoas, só os “peão de obra” morava na obra. (Pesquisa de 
campo, 2007) 

 

Explica que, 

[...] o “peão de obra” é o sujeito que vem de fora e não tem moradia, porque 
ele trabalha e mora na própria obra. São braçais que não têm alternativa. 
(Pesquisa de campo, 2007). 
 
 

 Sr. Antonio ficou pouco tempo nessa obra, segundo ele os “patrões” eram muito 

arbitrários, um dia tinha trabalho, em outro ficava parado e começaram a atrasar o pagamento, 

havendo demissão. Saiu e foi “arrumar” outro trabalho, começou a trabalhar em um que 

ganhava 7 mil cruzeiros por hora, mas que não pagava nem domingo nem feriado. Depois 

passou a ganhar mais 5 mil cruzeiros a hora pagando domingo e feriado, além de hora extra. 

Esse era “dos bons”. Mas precisou retornar a Várzea Grande, a pedido do pai que queria que 

pelo menos um dos filhos voltasse. Sr. Antonio e seus irmãos – José e Joaquim – conversaram 

e ele foi convencido pelos irmãos a retornar, atendendo ao chamado do pai para cuidar “das 
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coisas”, das criações. Permaneceu em São Paulo por 21 meses, ficou em Várzea Grande 

pouco mais de um ano e retornou em definitivo para São Paulo. Voltou para trabalhar com o 

“patrão” da mesma obra que deixou. Após a conclusão do prédio, passou a ser funcionário 

residente, na condição de zelador. 

 Sr. Antonio considera-se vitorioso, foi para São Paulo, em 1953, trabalhou como 

lenheiro e servente de obra, voltou à sua terra, retornou em 1955 para a capital paulista na 

condição de auxiliar de pedreiro e de 1960 a 1992 atuou como zelador do prédio que ajudou a 

construir, tendo se aposentado após trabalhar 32 anos. Em nenhum momento enviou dinheiro 

para a família, pois alega que o que ganhava “só pagava as dívidas e a alimentação”. O único 

dinheiro que deixou no sertão, proveniente do seu trabalho, foi o pagamento da sua dívida da 

viagem. Afirma que valeu à pena ter mudado para São Paulo, pois ao longo desse tempo 

“economizou dinheiro” e comprou dois apartamentos, para ele o que, 

 

[...] conseguiu lá não conseguiria aqui [Bahia], com toda adversidade, com 
toda a exploração que fizeram em cima de mim, eu consegui passar por cima 
de muita coisa, suportar muita coisa. (Pesquisa de campo, 2007) 
 

 O Sr. Pedro, migrante que retornou em 1982 para a Bahia, relata que ia para São Paulo 

trabalhar, ficava na cidade de um a dois anos e retornava para visitar os pais. Nos períodos 

que ficava em Várzea Grande trabalhava na roça com os pais, mas com a morte destes voltou 

para São Paulo e ficou por 10 anos sem retornar. Migrante desde a década de 1950, o seu 

trajeto foi o mesmo percorrido por Sr. Antonio. Chegando ao Brás, foi encontrar um primo 

que morava na Vila Maria, junto com o seu irmão Sr. Graciliano. Passou a morar com eles, 

arrumou “serviço” juntamente com o Sr. Graciliano, quando trabalharam como lenheiros. 

Após um tempo o irmão, Sr. Graciliano voltou. Sr. Pedro foi “conhecendo melhor São Paulo” 

e passou a trabalhar em uma imobiliária, vendendo terreno na região de Santo Amaro, vendeu 

muitos terrenos para os migrantes da região, em geral, uns próximos dos outros. Essa é uma 

das explicações para ter uma relativa concentração de migrantes de Várzea Grande residindo 

em uma mesma rua, em um mesmo bairro. Sr. Pedro relata a sua experiência assim: 

 

Eu fiquei lá mais um pouco, aí fiquei caminhado de vez em quando eu ia 
ficava lá (SP) um ano, dois, voltava que foi a época que eu perdi os pais, aí 
agora eu firmei lá, fiquei lá uns 10 anos sem vim, aí depois eu peguei, eu já 
trabalhava como corretor, comprei uma kombi lá naquela época e vim aqui 
já casado, vim com a família [...] aí fiquei aqui uns trinta dias mais ou 
menos, a minha esposa era daqui de Ibitiara, baiana também, aí voltei para lá 
no destino de ir e voltar para morar, comprei uma casa aqui (Queimada 
Nova), comprei um terreno lá no Riacho (uma área dentro da comunidade), 
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fiz um circo, cerquei e uma parte com quatro fios de arame só para bicho 
grande e fiz um tanque, a criação eram pouca. Eu vim com meus filhos de lá 
de São Paulo quatro filhas e 3 filhos, fiquei aqui cinco anos. Trabalhava lá 
na roça na Várzea Grande, depois os filhos precisou de voltar para São Paulo 
para estudar, a mãe (esposa) também tá lá [...] hoje todo mundo é pai, todo 
mundo é mãe, tudo graças a Deus unidos e eu tô por aqui me aposentei. 
(Pesquisa de campo, 2007). 

  
 No período da entrevista Sr. Pedro estava residindo em Queimada Nova, na casa que 

comprou, onde havia uma pequena horta no quintal. Bastante idoso, com 76 anos, não tinha 

mais condições de lidar com as criações e suas exigências, tinha se desfeito das mesmas, sua 

terra e casa no “círculo comunitário” de Várzea Grande estavam abandonadas. Em Queimada 

Nova, ele dividia a casa como outros parentes que prestavam-lhe os cuidados necessários. 

As famílias de Milton e Genurina migraram depois da luta pelo bode solto. Como 

disseram: “saímos em 1996, quando a luta já estava madura”. A conversa com eles aconteceu 

em São Paulo, no Jardim Noronha. Migraram abandonando a casa, que se encontra em ruínas, 

desfizeram-se dos animais e recomeçaram a vida em um prédio simples e próprio, dividido 

em apartamentos individuais nos quais moram várias famílias aparentadas entre si. Genurina 

afirma que,  

[...] saíram para ver se as coisas melhoravam [...] eu só tenho a agradecer, 
posso voltar para a Bahia e fazer uma casa de 2 cômodos porque a terra está 
lá, não fosse a luta não estava mais lá. 
[...] minha casa está lá caída, posso voltar e refazer mais, se não fosse luta do 
povo não tava, a terra ia tá nas mãos de fazendeiro, eles compravam um 
pequeno pedaço e fazia o documento de tudo. Ou estariam na mão de 
garimpeiro e nós sem lugar para voltar, para dizer que nós lutamos e o povo 
ainda tem que tomar muito cuidado com o garimpo. (Pesquisa de campo, 
2007). 

 
Sobre um possível retorno à Bahia, argumentam, 

 
Pensar em voltar, eu não sei, já estou no fim da vida... 
Se eu pensar bem eu nem estaria aqui né... Mais eu ando com as pernas dos 
outros, sabe como é isso? Eu estou ande os outros estiverem 
Eu acho que a nossa terra lá, é assim, nós não temos com elas lá um 
programa de que tá aqui, mas com o objetivo de elas lá como nossa, se um 
dia nós precisar temos, se nós não precisar tem nossos filhos, tem nossos 
netos, quem precisar é nossa. Agora não vamos dizer que nós vamos utilizar 
delas, eu penso assim [...] Não é porque você tem uma terrinha lá que vai 
voltar. 
Quando eu vou lá eu digo assim: graças a Deus que eu estou na minha terra, 
estou tranqüila, ajudei a construir, mas agora abandonei, vocês tomaram 
conta, tomaram conta do bastão e estão continuando. Se eles não tivessem lá 
eu não podia ir, para onde eu ia, agradeço muito quando vou lá, quando eu 
posso ajudar eu ajudo, para que eles mantenham lá para o dia que eu quiser 
ir também pode ir [...] (Pesquisa de campo, 2007). 
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Percebeu-se claramente que para eles a terra em Várzea Grande é uma reserva de 

valor, não pensam em voltar ou em vender. Inclusive, pelo menos um membro da família 

paga os “documentos”, como eles chamam o Imposto Territorial Rural (ITR), também 

permanece filiado ao STR, o que demonstra a intenção de garantir os seus direitos, no caso de 

uma necessidade, a partir do pagamento ao longo desses anos das taxas institucionais.  

No período dos trabalhos de campo presenciou-se o retorno de dois membros do 

grupo: uma senhora aposentada, Dona Margarida Nogueira Oliveira, que após a morte do 

marido Patrício Oliveira, se aposentou por tempo de serviço, retornando a residir em Oliveira 

dos Brejinhos, mas não no fundo de pasto, no qual só vai “a passeio”. Comprou uma casa no 

povoado de Queimada Nova e lá estabeleceu moradia, sua terra no fundo de pasto permanece 

sem uso, já que não possui animais; o outro retorno foi de uma jovem de aproximadamente 25 

anos, com o seu filho de 8 anos. Esta, sendo a filha é a mais nova, foi pressionada pelos 

irmãos mais velhos a voltar a morar no grupo para cuidar dos pais idosos e doentes. Saiu do 

“serviço” de doméstica em São Paulo e passou a residir no fundo de pasto. Nas conversas que 

foram desenvolvidas, ficou evidente a resistência ao retorno e a pressão feita pelos irmãos; ela 

salienta que ficará no grupo enquanto vida os pais tiverem. Nas últimas pesquisas de campo, 

percebeu-se que ela tinha retomado os estudos na escola de Queimada Nova e havia adquirido 

uma motocicleta. Além disso, seu filho também estava estudando. Devido às condições de 

saúde dos seus pais, o rebanho estava reduzido, sendo a aposentadoria desses idosos a 

principal fonte de renda da família.  

No caso de Dona Margarida, migrou pela primeira vez em 1974, quando tinha 23 

anos. Relata que a mobilidade foi gerada pela, 

 

Necessidade da família, da pobreza do lugar, a gente não tinha emprego, 
sempre tive vontade de ter minhas coisas, vontade de trabalhar, ter uma vida 
melhor, da uma vida melhor a meu pai a minha mãe, eu via a dificuldade 
deles, minha mãe era doente, tudo que pai tinha tudo que ele conseguia 
gastava tudo de remédio, e não tinha resultado porque naquela época pior do 
que hoje ainda era os médicos e eu via ela com aquele sofrimento e eu 
pensava vim pra São Paulo para ter uma melhora sobre isso, e esse foi meu 
objetivo. 
Trabalhei de doméstica em uma casa de família com um ano que estava aqui 
em mandei minha mãe vim pra fazer um tratamento, consegui trazer ela, 
mesmo ficando aqui 9 meses, ele teve uma recuperação muito boa, devido a 
idade já muito velha, não teve como ter uma cura, mas teve uma boa 
melhora. Eu voltei a trabalhar de novo e mandava dinheiro para ela, 
mandava dinheiro para meu pai, mandava roupa para os irmãos, eu era a 
única que tinha aqui, eram 4 irmãos [...] (Pesquisa de campo, 2007). 
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O primeiro encontro com Dona Margarida aconteceu em São Paulo e as conversas se 

desenrolaram no Jardim Capela, onde ela residia em uma bela casa de dois andares, que 

chamam de “sobrado”.  Permaneceu em São Paulo de 1974 até 1980, quando retorna, 

justamente no período da luta pelo bode solto nos fundos de pasto. Ela alega que foi uma 

coincidência, pois o motivo do seu retorno foi ajudar a família a cuidar da mãe que havia tido 

“uma piora na saúde”. Ficou no fundo de pasto Pé do Morro com a família, 7 anos, nesse 

período participou ativamente da luta pelo “bode solto”. Casou-se com Sr. Patrício Oliveira, 

do Fundo de Pasto Várzea Grande, e em 1987, após o falecimento da mãe e o casamento do 

irmão, que passa a cuidar do pai, Dona Margarida retorna definitivamente para São Paulo. 

Voltando a trabalhar na condição de doméstica.  

Sr. Patrício vai pela primeira vez à São Paulo com 17 anos, em 1958. Começou a 

trabalhando como ajudante em uma obra. Mas tinha “o sonho de trabalhar no setor de 

transporte”. Obstinado, iniciou como cobrador e foi “evoluindo até chegar à motorista de 

ônibus”. Periodicamente, visitava os parentes em Várzea Grande, comprou um carro, “uma 

Perua Kombi”, e nele ia e voltava dirigindo. Guardava “o sonho de trazer um ônibus para a 

área e deixar lá”, pois o deslocamento interno e nos arredores era muito difícil, realizado 

naquela época apenas por cavalo e bicicleta. No período da luta do bode participou ativamente 

do processo, inclusive convencendo outros a retornarem para lutar em defesa da terra. Depois 

desse período ficou permanentemente em São Paulo e voltou a trabalhar na empresa de 

ônibus.  Para a o grupo de Várzea Grande ele é um exemplo de migrante vencedor, pois 

conseguiu ascensão social acumulando um pequeno patrimônio constituído por uma boa casa 

e carro na garagem na capital paulistana. Anos mais tarde veio a falecer precocemente. Seu 

corpo foi transladado e sepultado no cemitério de Várzea Grande.  

Sobre a sua experiência de vida na metrópole paulistana Dona Margarida, viúva de Sr. 

Patrício, diz que, 

Graças a Deus São Paulo só me deu prazer, só me deu alegria, coisas boas, 
até hoje eu não tenho nada que falar, sou uma vitoriosa agradeço a Deus 
todos os dias nas minhas orações, consegui muita coisa para mim e para a 
minha família. (Pesquisa de Campo, 2006). 

 

Para ela os recursos que enviava periodicamente para a família “ajudaram a eles não 

vim”, ou seja, garantiram a reprodução da família na condição de camponeses. Posteriormente 

a esse contato, em 2006, Dona Margarida foi reencontrada no fundo de pasto, estava de férias 

“passeando”, reiterou o seu desejo de retorno, mas sem data marcada. Não tendo parentes 

próximos em São Paulo e querendo permanecer próxima a sua família, para ela “já é hora de 
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procurar um lugar”, queria voltar, mas não para roça, não para criar ou plantar. Passado algum 

tempo, em uma nova visita de campo, no reencontro ela revelou que já tinha se aposentado e 

voltado para a Bahia e que estava morando em Queimada Nova, conforme registrado 

anteriormente. A sua condição econômica, de aposentada e recebendo a pensão do marido 

falecido, lhe permite “viver de renda”; trouxe o seu carro e comprou um ônibus que estava aos 

cuidados de um sobrinho. Este veículo vinha sendo usado para deslocamento dos membros do 

fundo de pasto para Oliveira dos Brejinhos, romarias etc. – obviamente mediante cobrança de 

taxa. 

Também no Jardim Capela, o Sr. Sinésio foi encontrado. Vizinho da Dona Margarida, 

saiu para São Paulo, em 1968, pela primeira vez e para essa viagem teve que providenciar 

documentos. No cartório alterou a sua data de nascimento, tinha 17 anos, mas no documento 

passou a ter 18 anos. Ele explica que os pais não costumavam registrar os filhos. Estes que os 

providenciavam quando “crescidos” – o que dava margem para a alteração.  Ele justifica que 

foi essa a forma encontrada para sair mais depressa do sertão e revela que se tratava de prática 

comum entre os rapazes da região. 

Sr. Sinésio ficava indo e voltando, até que ficou por cinco anos em São Paulo sem 

voltar, quando explodiu a “luta do bode”. Diante disso, o Sr. Patrício, que havia sido chamado 

pelos membros do grupo a regressar, o convenceu, também, ao retorno, a fim de ajudar a 

garantir as terras dos seus parentes. Assim, ficou no fundo de pasto de 1980 a 1987, quando 

retornou, para o estado paulista definitivamente e casado. Até o período da pesquisa, 2005, 

não mais tinha indo a Várzea Grande. Sobre as motivações da sua saída afirma, 

  

A gente criava aquelas criação, mas não tinha valor, não tinha procuração, 
naquela época que eu saí de lá nem estrada tinha, aquela federal não tinha, 
ali passava era um caminhão de romeiro que ia pra Lapa, algum jipe, não 
tinha automóvel, não tinha estrada [...] ali era um lugar muito seco, muito 
atrasado, ai pra Oliveira dos Brejinhos no lombo do burro [...]  
 
[...] São Paulo sempre vinha desde os mais velhos, meus tios o pessoal vinha 
tinha uns que vinha e ficava no mato aqui também, a mesma coisa de lá que 
ia pra um lenheiro cortar lenha, mas outros vinha aqui pra cidade aí os caras 
chegavam, sabe como é que é aquela vaidade, os caras que vinha pra cá 
ficava aqui um tempo, chegava lá, vestido em um calcinha mais bonita [...] 
aí todo mundo ficou nessa ilusão aí (Pesquisa de campo, 2007) 

  
 

As roupas dos migrantes que retornavam ao grupo chamavam a atenção do Sr. Sinésio 

quando criança e adolescente porque as roupas usadas no fundo de pasto eram confeccionadas 

pelas mulheres do grupo, praticamente cada família tinha o seu “tear” artesanal. Cultivavam 
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algodão e a partir das fibras extraídas desse vegetal teciam as vestimentas dos membros das 

suas famílias. Roupas “da cidade” somente passam a chegar a Várzea Grande enviadas pelos 

migrantes, mais comumente pelas mulheres, que traziam as roupas cedidas pelas suas 

“patroas”. Atualmente poucos “teares” são encontrados e os que ainda são manuseados 

produzem alguns tecidos artesanais simples.  

O grande sonho de Sr. Sinésio era ser “tocador de forró”. Ele chegou a tocar em vários 

“salões”, mas nada que garantisse o seu sustento. Declarou que “nunca” mandou dinheiro para 

a família, o que ganhava como ajudante de pedreiro na construção civil, na condição de “peão 

de obra” não dava nem para ele, diz que no início enviava, “depois a gente esquecia, a gente 

era meio vaidoso”. Sr. Sinésio aparenta frustração, ao contrário de Dona Margarida; tocando a 

sua sanfona, entre uma conversa e outra, afirma que “não deu muita sorte, mas se esforçou”, 

nesse momento estava desempregado, no auge dos seus 56 anos. A maioria dos migrantes tem 

casa própria, ele é um dos poucos que não tem, residindo com a esposa na casa de uma irmã 

solteira. Demonstrou interesse em voltar, mas a esposa, que ouvia a conversa, não demonstrou 

partilhar dessa idéia, pois depois em diálogo particular, revelou o seu desinteresse em função 

da vida precária: sem água, sem “luz” e sem tantas outras comodidades da vida urbana. 

O Valdemar Santos, o camponês retalhador, também esteve um período em São Paulo. 

Para ele falar da migração é falar do caminho escolhido por toda a sua família, pois todos os 

irmãos passaram por São Paulo, e alguns ficaram. Revela que a sua mãe, Dona Maria dos 

Santos, para lá se dirigiu aos seus 45 anos a fim de trabalhar como doméstica. Relata que os 

irmãos mais velhos migraram muito jovens, com 14 e 16 anos, e que na década de 1970 ficou 

proibido de trabalhar, com menos de 18 anos, fato que o impedia de viajar. Afirma ainda que 

o dinheiro conseguido pelos irmãos era enviado para a mãe, que o utilizava na compra de 

alimentos para a família. É dessa forma que narra a história de migração da sua família, 

 

Nós temos cinco irmãos que estão em São Paulo, ao todo nós somos sete, 
todos nós já fomos em São Paulo trabalhar. Até dona Maria dos Santos 
também já foi trabalhar lá. Já trabalhou também, mas assim, hoje nos 
encontramos em dois aqui, e acredito que seja definitivo, e os outros estão lá. 
Alguns falam de voltar, mas acho que não vão voltar, não. Vão ficar por lá 
mesmo, mas eu quero dizer o seguinte [...] Meu irmão José, e minha irmã 
Maria, eles foram, minha irmã foi com a idade de 14, e meu irmão com 16. 
Na década de 70, e aí, aquilo que eu tava dizendo, o tempo foi passando, e 
por não conseguir se empregar mais menor de 18 anos, eu só consegui ir 
depois dos 18. Não fui antes por conta de não conseguir empregar lá. Eles 
tinham parentes, já tinha tios lá, porque na década de 70, o pessoal começou, 
no início da década de 70, já tinha pessoas por lá, e eles foram mais no final. 
Geralmente o pessoal naquela época, ia, os homens, para construção civil, e 
as mulheres para trabalhar de empregada doméstica. Eles mandavam parte 
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do que eles ganhavam lá, e mandavam para dona Maria dos Santos aqui, que 
é minha mãe. Esse dinheiro era para comprar alimentação para gente, que 
era menor, tinha eu, tinha Valdice, tinha Geni, tinha Margarida, que nesse 
tempo ainda estava aqui, que é uma das mais novas. As que estavam aqui, as 
outras estavam todas para São Paulo, que era Maria e José, que foram os 
primeiros a ir. Depois Ilda, encostaram em Maria, ela também foi [...] 
(Pesquisa de campo, 2007). 

 

Relata ainda o seu encantamento e o seu medo ao chegar à São Paulo, com tudo tão 

diferente do seu sertão. O que mais lhe chamou atenção foi a “violência”, o receio que perder 

o que ganhara, em caso de um assalto. Para ele tudo era diferente, não se adaptou, ficou “indo 

e vindo” por 15 anos: partia, trabalhava e o que ganhava investia na compra de animais, na 

construção da sua casa após o casamento e nas benfeitorias das terras da sua família. A sua 

esposa também foi à São Paulo algumas vezes para trabalhar como doméstica, mesmo depois 

de casada e com os primeiros filhos já nascidos. Mandava o dinheiro para ajudar o marido na 

potencialização da unidade de produção da família. Valdemar relata que, 

 

Na minha chegada, geralmente quando a gente chega numa cidade grande, 
que não tem costume de ir para cidade grande, é muito difícil você se 
encaixar lá dentro. E aos poucos, quando eu comecei conhecer São Paulo, eu 
vi que era uma violência danada. Tinha meios de você ganhar dinheiro? 
Tinha, mas era uma vida muito corrida, e uma preocupação danada. Se você 
não tem nada, é claro que está preocupado para conseguir, se consegue 
alguma coisa, tá preocupado também com medo de perder. Então é 
preocupação total, e por conta disso eu trabalhei da segunda vez, da primeira 
vez eu fiquei lá 10 meses, voltei aqui no final do ano, tornei a ir já com o 
pensamento de voltar, do seguinte, trabalhar lá, o recurso que eu conseguir 
mandar para a caprinocultura aqui. E assim fui fazendo, trabalhava lá, o 
recurso que eu podia mandar para cá para ajudar, mandava para ajudar 
minha mãe, e aquele que eu tinha condição de comprar alguns animais aqui, 
eu mandava também e ela comprava, e assim fui formando meu rebanho. 
[...] Eu fiquei indo certo período, fiquei em São Paulo, ia e voltava, numa 
média de 15 anos, eu fiquei andando para lá e pra cá. E fazia alguma coisa 
aqui, e fui fechando algumas partes do terreno, tá entendendo? Para poder 
manter aqui. Assim que eu consegui fazer esse trabalho, também nesse 
mesmo período eu cheguei a casar, e aí depois de casado ainda fui duas 
vezes, para fazer minha casa. Depois que eu levantei a casa, voltei para cá, e 
até agora não fui, e acredito que, posso ir para passear ver meus irmãos, mas 
para trabalhar, não tenho pensamento, não.  (Pesquisa de campo, 2007). 
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Para ele não é mais vantagem ir para São Paulo, pois a cidade não tem mais o que 

oferecer. Segundo Valdemar, o sertão está mudado e as pessoas estão buscando alternativas 

para além da ovinocaprinocultura, a fim de não mais partirem para a capital paulista. Também 

enfatiza a importância da aposentadoria para as famílias do sertão e afirma,  

 

Não, eu acho que não é mais vantagem, mesmo porque lá não tem mais 
suporte de tanta gente que tem lá. A maioria do pessoal que tá lá precisa, não 
sei como é que o governo do estado é nessa parte, mas deveria [...] eu queria 
dizer o seguinte, aqui, num certo período de 90, na década de 90, quase não 
se encontrava jovens na nossa comunidade, na nossa associação. Os jovens 
iam todos para São Paulo. Na faixa de 18 a 20 anos, geralmente iam todos 
para São Paulo, hoje já melhorou uma parte, já tem alguns jovens que estão 
aqui, com o pensamento voltado para trabalhar aqui na comunidade, 
trabalhar não só a caprinocultura, como outras fontes que existem na nossa 
região. E também trabalhar pensando em descobrir mais fontes de renda. 
Que possa se descobrir aqui no campo, até porque, não tem mais aquela 
condição que tinha de estar saindo para São Paulo, quer dizer, que não é 
mais alternativa, não é essa. O pessoal já tem outra alternativa, já tem outro 
pensamento, os pais também tão incentivando seus filhos a não sair mais. 
Aposentadoria também está fortalecendo muito nossa região, por conta que 
quase toda casa tem um aposentado. Já tem, como a evolução no campo foi 
desenvolvendo mais, também na nossa região já tem várias casas que tem 
professor. Então já é um meio de gerar uma renda. (Pesquisa de campo, 
2007). 
 

O Gilson e o seu irmão Gilmar, também passaram por São Paulo. Ambos como a 

maioria dos homens migrantes do grupo, foram trabalhar na construção civil. Na visão dos 

dois, sair para o sudeste não tem mais sentido, pois não há mais emprego para quem não tem 

qualificação. Além disso, consideram que os parentes não têm, atualmente, condições de 

recebê-los, pois, muitas vezes, os que migram permanecem meses sem conseguir emprego e 

os parentes não tem condições de mantê-los, de oferecer-los a alimentação necessária. Essa 

avaliação coaduna com a seguinte afirmação de Dona Margarida: “no início os parentes vinha 

e tinha onde ficar, o serviço já era certo, hoje o parente não tem onde ficar por dificuldades na 

alimentação”.  

Considerando esses pressupostos, como interagem, quais as redes de sociabilidade e 

quais as relações estabelecidas nos territórios descontínuos do Fundo de Pasto Várzea Grande 

(BA) – tipicamente camponês – e de Jardim Ângela (SP) – na periferia paulistana – 

tipicamente urbano, na sociedade contemporânea, tendo em vista os diferentes tempos 

técnicos vividos pelos mesmos? Como esses territórios se articulam nas estratégias de 

(re)produção camponesa na contemporaneidade?  
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Considerando, ainda, as transformações ocorridas no mundo do trabalho, seja no que 

se refere à sujeição do trabalhador ao capital, no que diz respeito à incorporação de 

sofisticadas tecnologias pela indústria, gerando a precarização do trabalho e o desemprego 

estrutural, que importância exerce a migração em direção à São Paulo na atualidade para o 

grupo camponês em discussão?   

Póvoa Neto afirma que “tudo indica que, na conjuntura de crise, as redes de relação 

sociais primárias tendem a representar um apoio ainda mais fundamental àqueles que buscam 

se estabelecer em um dado lugar ou se encontram simplesmente de passagem (PÓVOA 

NETO, 2007, p. 55). Contudo, ao contrário do que afirma esse autor, o caso estudado indica 

que essas redes sociais primárias não mais permanecem como fonte de envio de recursos 

financeiros ou como ponto de apoio ao parente migrante, pois as condições de vida e de 

trabalho se tornaram muito precárias para esses sujeitos. Agora o apoio é dado em casos 

extremos, particularmente, nos deslocamentos para tratamento de saúde em caso de doenças, 

principalmente para os idosos.  

Os migrantes permanentes, por sua vez, também incorporaram a estratégia do grupo. 

A permanência na cidade representava a saída para se evitar a superpopulação nos territórios 

tradicionais. Todavia, mesmo que retornem na velhice, ainda assim, as gerações nascidas na 

cidade, certamente ali permanecem, pois os seus universos simbólicos diferem daqueles dos 

parentes camponeses. O que se observa é o estabelecimento de novas redes de sociabilidade. 

Para além dos limites do território camponês localizado no semi-árido baiano, a 

espacialização do grupo se efetiva por meio da rede de relações que se estabelecem entre a 

cidade de São Paulo e em Várzea Grande, na Bahia, em um movimento contínuo. Sendo o 

telefone o meio de comunicação mais utilizado no momento. Como analisa Marques,  

 

O modo de vida tradicional se caracteriza por uma sociabilidade 
territorializada, preferencialmente em escala local, informada por um 
sentimento de pertencimento ao lugar [...] Na realidade brasileira, a 
territorialização camponesa também pode se projetar sobre um espaço mais 
amplo, a partir da constituição de uma rede familiar extensa, como é comum 
ocorrer entre camponeses migrantes [...] (MARQUES, 2005, p. 145-158).  

 

Para o Gilson, viagens para São Paulo, somente por um pequeno período e com a 

certeza de emprego, caso contrário, as idas estão fora de cogitação. Ele relata, 
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A cada dia que passa as coisas estão ficando mais difícil, se você não tem 
uma profissão [...] tem a família e os pais da gente também né, que já mora 
aqui, se um sai, o outro sai o que você tem aqui acaba deixando também, 
acaba caindo, entendeu, eu acho que para quem pensa no futuro mesmo, 
acho que é bem difícil ir para São Paulo, hoje penso em fazer alguma coisa 
por aqui mesmo, por mais que é difícil dá pra se viver... 
 
De repente a família, quando tem algum irmão assim às vezes surge assim 
algum serviço que em poucos dias, 3 meses 4, uma coisa assim você até 
consegue né levantar um dinheiro uma coisa tudo bem pode ir, mas coisa 
passageira, mas arrumar a mala e saí assim, para ir chegar lá e procurar 
emprego sem ter nada certo aí eu não me arrisco não [...] (Pesquisa de 
campo, 2007). 

 

Para o Sr. Sinésio as “coisas” melhoraram no Nordeste, daí a redução do fluxo 

migratório, e explica,   

 
Hoje está muito melhor pra o pessoal, muitos se acomodou veio aqui uns 
tempos, depois não voltou mais pra cá, outros ainda tá nessa só que de uns 
certos tempos pra cá parou [...] 
 
Parou porque ficou melhor no Nordeste, tá evoluindo mais, depois dessas 
lutas melhorou mais. Melhorou lá e aqui defasou muito, ficou ruim emprego, 
violência demais, apesar de essa tá no mundo inteiro, muita falta de emprego 
e sabe como é que é o pessoal de qualquer jeito que viver, encontrou um 
jeito de viver melhor lá. (Pesquisa de campo, 2006). 

 

Para Gilmar não há porque ir para São Paulo, a realidade é outra. Se antes se 

“arranjava” emprego no dia em que se chegava, hoje a realidade está bem distante disso. 

Logo, ficar no Nordeste é o melhor a se fazer, pois estar perto e trabalhando com a família 

garante o sustento de todos. Ele diz: 

Tem várias pessoas que estão desempregadas, antes há 20 anos atrás você 
saía na sua procuração de emprego e em cada esquina tinha as plaquetas 
precisa de predeiro, ajudante, carpinteiro, hoje em dia o cara sai daqui pra lá 
pra ficar na casa de parente, o cara não tem casa, faz um bico aí, hoje acha, 
amanhã não acha, você fica dois meses desempregado e aqui você está na 
casa de seus pais, criando um bodinho, não é fácil, mas se retira daqui pra lá 
para ir passa necessidade é melhor ficar em casa. (Pesquisa de campo, 2007) 

 

Gilson afirma que em São Paulo a “situação” não é interessante para se migrar, mas 

em Várzea Grande, a labuta diária é igualmente difícil, mesmo com melhorias e os cursos de 

capacitação para o manejo dos bodes. Isso por que, é complicado comercializar a criação, 

manter os animais “gordos” e vender o bode quando se precisa. Mas o fato de estar próximo 

dos familiares faz com que eles “se acostumem com as dificuldades” e superem as 

necessidades vivendo nas condições possíveis. Ele explica, 
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Aqui também é difícil, aqui a gente acaba se acostumando também né, acaba 
se acostumando com o pouco que tem, com a dificuldade porque aqui [...] 
mas não é bom também não eu vejo que a dificuldade é grande porque a 
gente faz, o cara luta assim o trabalho de criação quem cria esses negoço ele 
é muito assim complicado questão de renda mesmo dos animais para você tá, 
na época boa os animais tá tudo gordo bonito, às vezes até vende aqui tudo 
bem, mas depois às vezes você passa 6 meses, 1 ano você não vende nada e 
isso é complicado também a situação não é boa também não [...] 
 
A comercialização do bode ainda tem dificuldade ter o animal, não faltar, 
tem que ter um controle, tem que ter os animais pra vender a cada 60 dias, 
mas fica difícil da gente controlar, fica mantendo ali o animal sempre gordo. 
Muitas vezes tem o animal pra vender mais o cara – o atravessador – some. 
(Pesquisa de campo, 2007). 

 

Poderia-se ainda citar as vivências em São Paulo de Eduardo e João Carlos, seu irmão, 

de Manuel Nogueira, irmão de Sr. João Nogueira, dentre outros. É interessante destacar que 

esses foram, voltaram e investiram o dinheiro que ganharam nas suas terras, criações, casas e 

na compra de carros – todos têm uma antiga e resistente Pickup, a de Sr. João tem mais de 39 

anos “de fábrica”. Esses também se diferenciam socialmente no grupo. 

Garcia Jr. contribui com essa discussão, afirmando que ir para o Sul era uma estratégia 

de grande destaque quando se trata de acumular recursos monetários necessários à compra 

e/ou construção de casa e aquisição de outros bens. Enfatiza que a acumulação de dinheiro 

para expansão do patrimônio familiar é solidária da aceitação das condições de vida precária 

no “Sul”. O autor salienta que apesar de todas as dificuldades, a ida para o “Sul” era um dos 

únicos caminhos para buscar uma trajetória ascendente no grupo (GARCIA JR. p. 153, 1989).  

Os migrantes temporários de Várzea Grande incorporaram a estratégia do grupo 

social. Ao tornarem-se transitoriamente operários, garantiram a reprodução material dos que 

ficaram e, por outro lado, acumularam recursos para investimentos em suas propriedades. O 

retorno para a comunidade pode ser entendido, como afirma Marques: 
 
[...] o significado aí contido de negação do processo de proletarização em 
curso, demonstrando que a possibilidade de recriação camponesa não se 
esgota com o processo de expropriação nem com a passagem desses sujeitos 
pela cidade (MARQUES, p. 145-158, 2005). 

 

De fato, ao percorrer o “círculo comunitário”, observando as condições de vida, os que 

passaram por São Paulo têm uma melhor condição de reprodução em função da “acumulação 

para extensão do patrimônio”. Isto é, a migração não somente possibilitou uma melhoria da 

condição camponesa dessas famílias, como, também, possibilitou a vivência e a interação com 

outras realidades, com novos conhecimentos e desenvolvimento de outras habilidades. Para 
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além da ovinocaprinocultura camponesa, passaram a ser pedreiros, passaram a ter uma 

“profissão”, não trabalham nessa condição na área do grupo, mas todos eles construíram as 

suas casas utilizando-se das “técnicas” aprendidas em suas passagens pela construção civil.  

A migração no grupo ainda existe. No período da pesquisa de campo, entre uma visita 

e outra, observou-se que algum membro do grupo tinha saído para São Paulo. A diferença é 

que tinha ido com emprego garantido – a maioria dos homens ainda na construção civil e as 

mulheres como empregadas domésticas, isso pouco mudou. Observou-se, ainda, a saída de 

duas mulheres: uma jovem para “tentar a vida” já com emprego “arrumado” por parentes; e a 

outra casada e com o primeiro filho com oito meses. Ela tinha migrado levando o filho 

consigo para trabalhar como doméstica e estava enviando o dinheiro para o marido concluir a 

casa da família. Um homem também casado tinha migrado para trabalha na construção civil 

pelo mesmo motivo anterior, terminar a casa da família que estava em construção.  

A migração permanece como uma estratégia no grupo, ela se manifesta motivada por 

alguma necessidade circunstancial, estando relacionada ao ganho de dinheiro que possa ser 

usado na unidade de consumo e produção, distanciando-se de Várzea Grande por um curto 

espaço de tempo, satisfeita a necessidade retorna-se. A mais comum delas é relacionada à 

construção da casa da família, isso normalmente acontece com os recém casados. A migração 

também pode ser motivada pela seca prolongada, que pode afetar, inclusive, a subsistência 

das famílias. Porém, não permanece mais com a força do fetichismo do passado, do “desejo, 

necessidade, vontade”; na atualidade, se resume apenas à necessidade. Os membros do grupo 

têm a clareza de que as circunstâncias mudaram, pois sem qualificação profissional, muitos 

dos que migraram ficaram gradativamente sem emprego. Alguns dos que permaneceram em 

São Paulo, estudaram e passaram a trabalhar como costureiras, eletricistas, seguranças, 

soldador, cobradores de ônibus, manicures etc. As mulheres que anteriormente trabalhavam 

como domésticas, residindo na casa de seus empregadores, na atualidade isso é mais raro de 

ocorrer. Apesar de continuarem nessa função, agora trabalham como diaristas, com maior 

autonomia. Dentre as que saíram mais recentemente, passaram a ter a possibilidade de 

trabalhar no comércio – circuito inferior – na condição de vendedoras. 

Sr. João Nogueira resume bem a situação do migrante que está em São Paulo: “se eu 

quiser viajar para São Paulo, eu vou, como faço uma vez por ano para visitar os parentes, mas 

se eles quiserem visitar a gente, não tem como”. A precarização do trabalho, o avanço 

tecnológico em todos os setores da economia, nesse caso particular da construção civil, fez 

com que os membros do grupo perdessem a possibilidade de obter emprego. Observou-se, 
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ainda, que a mulher tem migrado mais que o homem, considerando que a qualificação para os 

serviços domésticos básicos, pouco ou nada se alterou ao longo desses anos.  

Assim, se antes a migração dos membros do grupo favorecia a (re)produção do grupo 

camponês – pois os que partiam criavam as condições de subsistência dos que ficavam –, nos 

dias atuais a situação configura-se diferentemente. Novas relações nos dois territórios 

consolidados, Fundo de Pasto Várzea Grande (BA) e Jardim Ângela (SP), são estabelecidas; 

relações estas que foram afetadas pelas transformações no meio técnico-científico-

informacional, que impregna a sociedade contemporânea, e pelas novas relações capitalistas 

que permeiam o mundo do trabalho.  

 Martins destaca corretamente coadunando as evidências encontradas nesse estudo, que 

“a migração também forja no imaginário migrante a possibilidade de ascensão social dos 

mesmos, mediante a sua inserção na vida “moderna” das cidades”. Considera que a “ascensão 

desejada pelo migrante sucumbiu nas últimas décadas, estando a sua sociabilidade 

condicionada à miséria social e moral com a precarização da sua vida”. Afirma que 

“chegaram ao fim as grandes migrações permanentes e temporárias do nordeste para o centro-

sul do país” (MARTINS, p. 139-149, 2002).  

A migração deu suporte para a diferenciação social no grupo, mas a principal fonte de 

renda no interior do grupo, ainda é oriunda da ovinocaprinocultura e os migrantes temporários 

são os que detêm os maiores rebanhos. Contudo, como é comum entre os camponeses, os 

mesmos não têm noção da rentabilidade mensal do seu trabalho, já que a produção e o 

consumo estão diretamente interligados. Os ovinos e caprinos são consumidos semanalmente 

pelas famílias, principalmente por aquelas desprovidas de outras fontes de renda, como a 

aposentadoria (27,23%); pensão (6,57); bolsa família (7,51); e o amparo social à pessoa 

portadora de deficiência (0,47). 

O processo de diferenciação social no grupo resume-se assim: os que migraram 

acumularam e investiram no patrimônio e os que migraram e não acumularam. A 

diferenciação social no grupo é grande e foi perceptível no decorrer dos trabalhos de campo, 

quando da visita a todas as famílias. A distinção é perceptível na estrutura das casas, no 

acesso aos cursos e benefícios, em geral, nos meios de transporte utilizados pelas famílias, 

dentre outras coisas. E aqueles que auferem os maiores rendimentos mensais são os que 

migraram, acumularam e investiram na terra. 

Assim, a diferenciação se materializa no sentido de que, investindo no patrimônio, 

essas famílias conseguiram, ao longo dos anos, ampliar o rebanho. É esta parte do grupo que 

tem os reprodutores, podendo possuir de um a três animais. Consequentemente adquirirem na 
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reprodução natural do rebanho um maior número de matrizes e, por conseguinte, os seus 

animais ocupam e consumem mais forragens naturais no fundo de pasto e nas áreas abertas, 

em geral. Em contrapartida, são eles que estão à frente da Associação do grupo, que fundaram 

a Ceapri e que, também, estão entre as principais lideranças do SRT de Oliveira dos 

Brejinhos. Dessa forma, esses sujeitos têm muito mais acesso aos investimentos, cursos e 

outros benefícios que chegam ao grupo mediante o Estado, a Igreja e as Ongs. Para confirmar 

essa afirmação, basta verificar as famílias cujos membros participam do grupo de manejo, do 

grupo dos doces e quintais etc. Por fazerem parte desses arranjos foram beneficiados com as 

cisternas “de enxurrada”. 

 Os trabalhos de campo evidenciaram a existência de diaristas homens e mulheres 

trabalhando para outros camponeses no próprio fundo de pasto ou em fundos de pasto 

vizinhos, os diaristas são solicitados por camponeses como melhor situação financeira, em 

geral, os contratantes somam os rendimentos da produção com a aposentadoria. Os homens 

trabalham no trato dos animais, realizam serviços nos quintais como limpeza, plantio, 

colheita, conserto de cercas etc., e recebem pelas diárias contratadas. Já as mulheres, realizam 

serviços auxiliares domésticos e ficam sempre nas casas dos idosos, esses serviços podem ser 

pagos em diárias ou mensalmente.  

Ocorre também o assalariamento fora da comunidade de 1,88%, correspondendo a 

professora que atua no fundo de pasto Pé do Morro e tem vínculo empregatício com a 

prefeitura de Oliveira dos Brejinhos; e outra trabalhava como secretaria no STR de Oliveira 

dos Brejinhos. Esta, no decorrer dos trabalhos de campo, migrou para São Paulo, onde 

parentes tinham conseguido um “serviço” para ela.  

 

3.7 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E SOCIABILIDADES 

 

A organização social do grupo se estabelece de duas maneiras: pela vinculação à 

Comunidade de Igreja e pela vinculação à Associação de Caprinocultores de Várzea Grande – 

a comunidade de trabalho. A Comunidade de Igreja tem a participação mais efetiva do grupo, 

os seus membros são distribuídos pelas Comunidades de Igreja de acordo com a proximidade 

de sua residência ao local das celebrações.  

A Capela de Várzea Grande foi construída em 1997, a partir de doações, da 

organização de “festejos” e de leilões com o objetivo de angariar fundos. O sino foi obtido 

pelos filhos de uma camponesa e que estavam em São Paulo, onde fizeram uma campanha 

com outros migrantes da região, possibilitando a compra e o transporte do mesmo. Segundo 
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os camponeses, a construção da Capela era uma demanda do grupo, considerando que já se 

reuniam na sede da Associação para as reuniões de interesse do grupo e que seria oportuno 

também se reunirem nesse local, uma espécie de centralidade espacial da área, para as 

celebrações religiosas. O relatório de prestação de contas, arquivado na Associação do grupo, 

ilustra bem esse processo, 

 

A comunidade de Várzea grande participava do culto na comunidade de 
Queimada nova e Pé do Morro. Com a fundação da Associação em 30 de 
junho de 1989, surgiu a necessidade de junção do trabalho social com o 
religioso na sede da Associação que fica situada na localidade denominada 
de Várzea Grande no municipio de Oliveira dos Brejinhos [...] 
No ano de 1991 no mês de junho foi celebrado o primeiro culto na casa 
comunitária. Que continuou tendo o culto dominical todos os domingos. 
Na casa faz-se reuniões da Associação. Nela também funciona a escola 
desde o ano de 1992 a 1998. 
Diante da necessidade de se ter a Igreja templo, no mês de julho do ano de 
1996 começou a compra de materiais. 
No dia 22/09/1997 deu início a construção da Igreja [...] No dia 08 de 
dezembro de 1999 foi a inauguração da Igreja. E no dia 17 de dezembro de 
1999 o bispo Frei Luiz deu a benção da Igreja e do cruzeiro. 
De onde saiu a renda e o trabalho para esta construção?  
Entrou da renda das festas de N. Sra. da Conceição para a construção da 
Igreja um total de R$ 3.622,60 [...] Do caixa da Igreja para a construção 
entrou um total de R$ 1.172,00 [...] (Pesquisa de campo, 2007). 
  

Anteriormente à organização da Associação em 1989, o grupo ficava concentrado 

predominantemente na Comunidade de Igreja de Queimada Nova e, alguns poucos membros, 

em Pé do Morro. Após a construção da Capela de Várzea Grande, inaugurada em 08 de 

dezembro de 1999, cuja padroeira é Nossa Senhora da Conceição, como sugere a data, 

estabeleceu-se uma nova configuração. As famílias passaram a atuar na Comunidade de Igreja 

de Várzea Grande, na qual está concentrada a maior parte das famílias, outras continuam 

espalhadas na Comunidade de Igreja de Várzea Alegre – que também construiu a sua capela; 

na Comunidade de Igreja de Queimada Nova; e na Comunidade de Igreja de Pé do Morro.  

A locação relaciona-se à proximidade do local da celebração da casa da família. Na 

atualidade, poucas famílias estão fora da Comunidade de Igreja de Várzea Grande, isto porque 

após as celebrações aos domingos, no final do culto, há abertura para os avisos, sendo esses os 

mais diversos possíveis, inclusive os relativos às ações da Associação. Sobre isto foi relatado 

por alguns camponeses, que participar da “reza” em Várzea Grande é uma necessidade, ou 

seja, a distância passou a ser relativizada em função do imperativo de se está informado das 

atividades desenvolvidas pela Associação. 



207 

 

Os festejos de Nossa Senhora da Conceição simbolizam um momento de grande 

importância para o grupo. Todos participam da organização, divididos em comissões: da 

novena, dos “festeiros” e dos “noiterios”. Os festejos são compostos por novena que se inicia 

em 30 de novembro e encerra-se em 08 de dezembro. A festa é dividida em: partida de futebol 

– pela tarde, entre os homens do grupo e convidados – e leilões. O que vai ser leiloado advêm 

das doações dos camponeses – a partilha – da seguinte forma: as pessoas que participam dos 

festejos doam “coisas”, como um abacaxi, um quilo de feijão, um litro de cachaça, ou seja, o 

que for possível doar. No dia do festejo dançante, antes que ele se inicie, ocorre o leilão – as 

“coisas” que foram doadas/arrecadadas são leiloadas. O abacaxi que foi comprado por R$ 

1,00 na feira, por exemplo, pode vir a ser leiloado por R$ 10,00. Todo o lucro é destinado a 

cobrir os custos da festa e o que sobra vai para o caixa da Capela. A festa dançante é o ápice 

das comemorações, pois dela participam as pessoas do grupo e da região circunvizinha ao 

som de música “ao vivo” no mais tradicional “forró pé de serra”, o preferido na região.  

Nessa ocasião são enviados convites às outras associações de fundo de pasto e 

comunidades do entorno. A data da festa não coincide, necessariamente, com o dia da santa 

homenageada, mas com o sábado situado entre os dias da novena; o mesmo acontece com a 

celebração do padre da Paróquia de Oliveira dos Brejinhos, que não é essencialmente 

realizada no dia 08 de dezembro, mas está condicionada à agenda do padre, pois, segundo os 

camponeses, existem outras comunidades vinculadas à paróquia que homenageiam a Nossa 

Senhora da Conceição. Essa é a única visita anual do padre à área do fundo de pasto. No 

momento da organização dos fundos de pasto na região e, posteriormente, na organização das 

suas comunidades de igreja, houve a observação de não homenagear os santos que já eram 

homenageados por outras comunidades próximas. Buscando-se uma singularidade, o que 

possibilita a participação dos outros fundos de pasto e das comunidades circunvizinhas nos 

festejos. Também pode ocorrer o fato de membros de Várzea Grande auxiliarem na 

organização dos festejos de outros grupos, ou até mesmo nas comemorações de comunidades 

do entorno, como no povoado de Queimada Nova. Foi relatado ainda que até pouco tempo, 

em Várzea Grande, eram realizadas duas festas dançantes no período da novena, o que era 

muito cansativo para a organização, além de não compensar o custo frente à arrecadação. 

Dessa maneira, passou a ser realizada apenas uma festa dançante.  

A participação na Associação foi evidenciada por 53,99% dos membros do grupo. 

Contudo, essa participação, no geral, refere-se à filiação, não estando relacionada, 

necessariamente, a uma atuação de militância. As reuniões da diretoria ocorrem uma vez por 

mês, ordinariamente, mas está circunscrita à participação dos membros da diretoria, que toma 
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as decisões por todo o grupo. A taxa anual de filiação é de R$ 4,00 mais três dias de prestação 

de trabalho voluntário. 

 A Associação esta vinculada a Central de Associações dos Produtores de Caprinos e 

Ovinos (Ceapri) fundada em 1999, esta foi criada para aglutinar as associações de fundos de 

pasto localizadas em Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúba, com o objetivo principal de 

representar os interesses específicos desses camponeses, considerando que o modo de vida 

dos fundos de pasto da região apresentam singularidades que nem sempre era visibilizadas nas 

reivindicações da Articulação Estadual de Fundo de Pasto. Apenas 9,86% do grupo afirmam 

participar da Ceapri. Nos trabalhos de campo, percebeu-se que a gestão da Ceapri é bastante 

centralizada e burocratizada, as discussões de maior relevância ficam restritas a poucos, que 

são os mesmos que comandam as associações dos seus respectivos fundos de pasto. Os 

presidentes da Central, desde a sua fundação, foram todos oriundos de Várzea Grande.  

Do STR de Oliveira dos Brejinhos fazem parte 37,09% dos membros do grupo, mas 

poucos atuam de fato. A principal motivação da filiação de homens e mulheres é auferir a 

aposentadoria por tempo de trabalho na condição de trabalhador rural – nesse processo os 

STRs têm um papel fundamental no balizamento das informações. Ainda sim, a participação 

de alguns membros do grupo é destacada, tanto que, desde 1979, quando ocorreu a tomada do 

STR dos “pelegos”, muitos já fizeram parte da sua diretoria, inclusive alguns membros de 

Várzea Grande foram presidentes do mesmo.   

 Os papeis sociais da Associação – Comunidade de Trabalho – e da Comunidade de 

Igreja muitas vezes se confundem, particularmente no que se refere a decisões que tenham 

implicações na sociabilidade do grupo, como brigas e conflitos internos, que pelo costume é 

um problema de todos. As discussões e decisões são tomadas coletivamente no seio do grupo 

com a participação de todos que acabam mobilizados pela força das circunstâncias. 

Outras formas de organização e sociabilidade foram estabelecidas no grupo através da 

criação do grupo de doces, do grupo dos quintais e do núcleo de manejo de caprinos. O grupo 

dos doces é composto pelas mulheres que participam do processo de produção de geléias, de 

doces e do extrato de frutas em uma pequena fábrica artesanal de beneficiamento de frutas 

adquirida pela Associação.  O projeto foi proposto pela ONG Centro de Assessoria da 

Assuruá (CAA), esta ONG, possibilitou a capacitação das mulheres na unidade de 

beneficiamento de frutas da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá 

(Coopercuc), com sede no município de Uauá na Bahia, esta, por sua vez, vinculada à ONG 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa).  
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As primeiras ações começaram em 2001, quando foi realizado o Diagnóstico Rápido e 

Participativo de Várzea Grande, realizado pela CAA. A partir do qual foram discutidas as 

potencialidades e os problemas do grupo e “foram descobertas outras fontes de renda, aí se 

pensou em aproveitar os frutos de região”, como explica uma camponesa participante do 

processo. Do primeiro curso de beneficiamento de frutas em Uauá participaram quatro 

mulheres do fundo de pasto e em 2003 iniciou-se o trabalho de beneficiamento de frutas em 

caráter experimental. Segundo os relatos das mulheres, os trabalhos começaram com o 

objetivo de melhorar a alimentação da família, depois perceberam que poderiam gerar renda, 

o que levou o grupo feminino a vender os doces na feira de Queimada Nova.  

Nesse período, o prédio escolar já havia sido desativado. Foi feito então, um pedido ao 

prefeito do município para a cessão do mesmo ao grupo com o objetivo da instalação da 

pequena unidade de beneficiamento. Aceito o pedido, foi realizada uma reforma nas 

instalações visando adaptação à nova função do prédio, com a colocação de forro no telo e 

telas de proteção nas janelas, para evitar contaminação por poeira, em geral, e a penetração de 

insetos no ambiente. Além das frutas, passaram a beneficiar o leite de cabra, produzindo o 

doce de leite pastoso e em barra. Essa iniciativa apoiou-se nos conhecimentos antigos dos 

membros do grupo, que, em suas casas, produziam essa iguaria para o consumo familiar. 

Os recursos para a instalação da unidade produtiva vieram do empréstimo junto ao 

Fundo de Experimentação do CAA. A assessoria da ONG ajudou em todas as etapas de 

estruturação do projeto. Assim, adquiriram os utensílios e as embalagens. O empréstimo foi 

de, aproximadamente, R$ 10.000,00, com período de carência de 3 anos; a contrapartida da 

ONG foi a de que o pagamento fosse realizado em 50% do valor retirado em 5 parcelas, ou 

seja, pagaram R$ 5.000,00 com acréscimo de 3% de juros em cada uma das parcelas, o que 

permaneceu em torno de R$ 1.300,00. Segundo as mulheres, dos recursos obtidos com a 

comercialização dos produtos, elas vem há algum tempo “juntando” o dinheiro para o 

pagamento, uma parte dele já está garantido e por isso sentem-se seguras e confiantes. Em 

todo caso, o CAA se coloca à disposição para renegociar a dívida, mas o esforço se dá no 

sentido de honrar o compromisso. 

Os produtos têm boa qualidade e demanda. No período das pesquisas de campo as 

mulheres, a Associação e a assessoria ligada a CAA estavam discutindo o selo do produto e 

outras questões relativas à sua inserção no mercado. 

As frutas beneficiadas nativas da área, são umbu e tamarindo. O maracujá-do-mato, a 

goiaba e a acerola são adquiridos em outras comunidades próximas. O que se colhe no fundo 

de pasto é de todos, mas aqueles que realizam esse trabalho extrativo, ao repassarem as frutas 
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para o grupo dos doces, recebem um pequeno valor em dinheiro pelo kg coletado. Esta é uma 

forma de incentivo à participação dos outros membros do grupo no processo e também de 

valorização dos frutos – umbu e tamarindo – que antes eram perdidos ou ingeridos pelos 

animais, tendo um pequeno aproveitamento pelas famílias. 

Atualmente, existem nove mulheres fazendo parte do grupo dos doces. Pelo trabalho, 

cada uma ganha uma diária, que, segundo elas, é simbólica. Do grupo dos doces surgiu o 

grupo dos quintais, que é composto por aquelas nove mulheres, acrescido de outras seis. O 

objetivo do grupo dos quintais é justamente o melhoramento desses espaços, ou seja, torná-los 

mais produtivos com a plantação de árvores frutíferas que venham a contribuir e enriquecer a 

variedade de frutas para o beneficiamento e fabricação de sucos e doces. Em função dos 

trabalhos desenvolvidos pelo grupo dos quintais é que foram implantadas as 14 cisternas 

subterrâneas visando garantir a água. 

O núcleo de manejo dos caprinos é composto por nove homens e visa o melhoramento 

do rebanho. Eles participam dos cursos de formação promovidos por ONGs e pelo governo, o 

objetivo é que eles sejam os multiplicadores no grupo dos novos conhecimentos adquiridos. 

Os mutirões, prática antiga nos fundos de pasto e nas comunidades camponesas em 

geral, como bem afirma Candido, constitui-se enquanto “obrigação bilateral é aí elemento 

integrante da sociabilidade do grupo, que desta forma adquire consciência da unidade e 

funcionamento [...] qualquer que ele seja, todavia, é prática tradicional” (CANDIDO, 2001, p. 

87). Em Várzea Grande os mutirões sempre foram organizados, particularmente no período da 

luta pelo bode, a exemplo do fechamento e cercamento do “círculo comunitário” e da 

organização das ações de resistência, como um todo. Posteriormente à luta, foram organizados 

para a construção da Barragem do Tombador, da sede da comunidade e das cisternas de 

captação de água. 

 No presente, os mutirões, com a participação de todos, estão cada vez mais difíceis de 

ocorrer. Os mais comuns são aqueles organizados pelo CAA, a exemplo dos destinados a 

cuidar dos quintais do grupo de mulheres envolvidas na produção dos doces e sucos, os quais 

são utilizados pelos técnicos da ONG para orientar as mesmas no trato das hortas e dos 

cultivos das árvores frutíferas. Nesse caso, como pode ser notado, os mutirões estão 

relacionados e foram impostos por um agente externo, participando dele o pequeno grupo que 

é favorecido com o processamento dos doces. Não há uma frequência para a realização dos 

mesmos, pois dependem da inserção do técnico da ONG na área.  
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 Um membro do grupo queixou-se da raridade desses eventos nos últimos tempos, 

alegando que os camponeses estão mais preocupados com as suas atividades cotidianas, não 

sobrando mais tempo para o coletivo. Percebeu-se que organizar mutirão no “período das 

águas” é difícil, já que todos estão empolgados e concentrando os esforços para realizar as 

atividades de plantio, acompanhamento da monta dos animais, produção e estocagem de 

alimentos para as criações, enfim, atividades que só podem ser realizadas nesse período. Vale 

ressaltar que até mesmo o trabalho de campo foi difícil nessa época, em função do pouco 

tempo que os camponeses destinavam aos encontros com a pesquisadora.  

 Nesse capítulo foi possível observar a produção do espaço camponês nesse fundo de 

pasto, no qual podem ser evidenciadas as transformações no “costume”, a inserção de novos 

valores e a diferenciação social crescente no interior do fundo de pasto. Esse movimento vem 

acompanhado da construção de novas redes de sociabilidades motivadas principalmente pela 

possibilidade de crescimento da acumulação dos rendimentos familiares. A seguir será 

contextualizado e analisado o fundo de pasto Várzea Grande inserido no cenário atual da luta 

dos fundos de pasto na Bahia.  
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4.1 FUNDOS/FECHOS DE PASTO DA BAHIA 

 

Os camponeses dos fundos e fechos de pasto emergem como sujeitos políticos nos 

conflitos associados a grilagem de suas terras, ganhando visibilidade. Em 1987, os estudos de 

Garcez (1987) indicavam a existência de fundos/fechos de pasto em 26 municípios, sobre os 

quais o Governo do Estado da Bahia estava a desenvolver investigações e pesquisas para 

promover a regularização fundiária. Na transição dos diferentes governos e órgãos 

responsáveis (Interba – CORA – CDA) muitos dados, mapas e o histórico do processo, 

principalmente, se perderam impedindo a reconstituição desse movimento. Mas pode-se 

inferir que os fundos de pasto localizados nos municípios de Chorrocho, Macururé, Nova 

Glória, Paulo Afonso, Jeremoabo, e Senhor do Bonfim, bem como, os fechos de pasto de 

Correntina, Canapólis, Santa Maria da Vitória e Coribe, “desapareceram” ao menos da 

listagem da CDA e do processo de resistência organizado por esse segmento camponês na 

atualidade. Recentemente reapareceram no cenário de luta e na listagem da CDA os fechos 

localizados nos municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória no Oeste baiano como será 

apresentado a seguir. 

  No início de 1990, os fundos/fechos de pasto intensificam as suas lutas com a 

estruturação de entidades próprias de representação, saindo relativamente da tutela dos 

sindicatos rurais e ONGs. Em nível estadual a representação é realizada pela Articulação 

Estadual de Fundo e Fecho de Pasto, cuja sede fica no município de Senhor do Bonfim – 

embora este município não possua fundos ou fechos de pasto em seu território. A estruturação 

atual das organizações está conforme o quadro 6. Como se observa no quadro, as 

organizações camponesas polarizam-se por região e embora todas estejam reunidas na 

Articulação Estadual, guardam entre se a disputas pela hegemonia no que se refere às 

necessidades e especificidades regionais. Por outro lado, as organizações e os mediadores 

externos, também estão polarizados e disputam a hegemonia no que se refere à condução das 

bandeiras de luta no cenário estadual e na arrecadação de financiamentos junto às esferas de 

poder estadual e federal. 

No início de 2000 esses grupos começam a ser “redescobertos”, pelos pesquisadores, 

juntamente com as discussões que emergem sobre as “comunidades tradicionais” e as 

múltiplas “identidades” que essa categoria comporta e que são “assumidas” pelo campesinato 

baiano e brasileiro. Os fundos e fechos de pasto assumiram-se enquanto “comunidades 

tradicionais”. 
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Quadro 6 
Fundos/fechos de Pasto – Entidades representativas, municípios abrangidos  

e principais organizações de apoio - Bahia. 
ENTIDADE MUNICÍPIOS DE 

ABRANGÊNCIA 
ORGANIZAÇÕES 
DE INFLUÊNCIA 

Central das Associações de Fundos e Fechos de Pasto 
da Região de Senhor do Bonfim (CAFFP) 

Andorinha, Antonio 
Gonçalves, Pindobaçu, 
Mirangaba, Jaguarari, 
Itiuba, Monte Santo, 
Campo Formoso, 
Umburanas, Euclídes da 
Cunha 

IRRPA, CPT de 
Senhor do Bonfim, 
ASA, AATR 

Articulação Regional de Fundos de Pasto de 
Canudos, Uauá, Curaça (CUC) 

Canudos, Uauá, Curaça IRRPA, CPT de 
Senhor do Bonfim, 
ASA, AATR 

Central de Associações dos Produtores de Caprinos e 
Ovinos de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de 
Macaúbas (CEAPRI) 

Oliveira dos Brejinhos, 
Brotas de Macaúbas, 
Buritirama, Barra 

Fundifran, CAA, 
Ecosol (Oliveira dos 
Brejinhos e Brotas) 
Fundifran e CPT de 
Barra (Buritirama e 
Barra) 
AATR 

União de Associações de Fundo de Pasto de Casa 
Nova (UNASFP) e Articulações Municipais de 
Fundos de Pasto de Campo Alegre de Lourdes, 
Juazeiro, Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado e 
Articulação Sindical Rural da Região do Lago de 
Sobradinho (ASS) 
OBS. Ainda não está organizada enquanto uma 
representação regional, embora essas entidades 
trabalhem articuladas 

Casa Nova, Campo Alegre 
de Lourdes, Juazeiro, 
Sento Sé, Remanso, Pilão 
Arcado, Sobradinho 

CPT de Juazeiro, 
IRRPA, ASA, 
AATR 

Fecho de Gerais de Correntina, Jaborandi, São 
Desidério, Santa Maria da Vitória, Tabocas do Brejo 
Velho, Serra Dourada, Brejolândia 
OBS. Ainda não estão aglutinados em uma entidade 

Correntina, Jaborandi, São 
Desidério, Santa Maria da 
Vitória, Tabocas do Brejo 
Velho, Serra Dourada, 
Brejolândia 
 

CPT de Santa Maria 
da Vitória, STR de 
Santa Maria da 
Vitória e São Félix 
do Coribe, STR de 
Correntina, AATR 

 Fonte: Pesquisa de campo e pesquisa documental, 2005-2010. 

 

 Merece destaque a atuação da CPT que tem acompanhado os grupos de fundos/fechos 

de pasto desde o início da década de 1970, particularmente, nos fundos de pasto localizados 

nos municípios regionalizados nas CPTs de Senhor do Bonfim, Juazeiro e Santa Maria da 

Vitória. Essa entidade foi, juntamente com as lideranças dos fundos de pasto, a idealizadora 

das organizações regionais e da estadual de representação desses camponeses. Nas CPTs 

regionais de Senhor do Bonfim e Juazeiro as assessorias, representantes dessa entidade, 

confundem-se com as lideranças dos fundos de pasto. Nos encontros, seminários e outros 

eventos essas assessorias comandam e conduzem as principais discussões e encaminhamentos 

a serem transformados em “bandeira de luta” pelos camponeses.  Para aqueles que desejam 

contato com os fundos de pasto dessas regiões, os mesmos necessariamente, são mediados 

pelas referidas assessorias, vinculadas à citada instituição. Dessa forma, o interessado precisa 
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passar pela CPT regional que o encaminhará, ou não, para o contato, e estes acontecem em 

fundos de pasto predeterminados – os “modelos”.  

O mesmo é observado nas reuniões da Articulação Estadual de Fundo e Fecho de 

Pasto, a participação das assessorias na condução do processo de luta é nítida e definidora. É 

oportuno questionar diante desses fatos: Qual o papel das assessorias?E Qual o limite de suas 

ações? Esse processo vem sofrendo alteração nos últimos anos e tem-se mostrado 

preocupante, considerando a perda da autonomia dos camponeses. 

 Em 2002, no período de 21 a 23 de março, foi realizado em Juazeiro (BA), o I 

Seminário Estadual das Áreas de Fundo de Pasto. O evento foi organizado pela Caffp, Ceapri, 

CPT – Juazeiro e Barra –, Irpaa e Fundifran. No relatório do evento estão descritas as 

principais “provocações” das assessorias, a saber: 

 

• Integração – “precisamos tomar cuidado com os complexos agroindustriais, pois as 
empresas agroindustriais poderão entrar na região através da caprinocultura. Há 
necessidade de os trabalhadores terem seus próprios locais de processamento de carne, 
leite e esterco.”  
 

• Crédito – “o credito não cai do céu, é preciso se organizar. Queremos crédito especial 
para os fundos de pasto! Os créditos hoje são frutos da luta do pessoal do sul. Será que 
não utilizamos o crédito de maneira equivocada? Comprar carro velho, moto... Se 
estivemos mais organizados iremos conquistar um modelo de crédito mais adequado à 
nossa realidade.  
[...] 
A agricultura que queremos não é só de subsistência, mas a ovinocaprinocultura, a 
apicultura, por exemplo, que é atividade de pequeno custo precisa ser melhor 
trabalhada e divulgada.  
Nós somos do semi-árido, somos diferentes e precisamos definir que tipo de política 
agrícola queremos. 
Falando de modelo de criação de caprinos da região, precisamos ver como atingimos a 
viabilidade econômica da caprinocultura. O maior rebanho do Brasil está em nossa 
região, mas ainda não conseguimos comercializar.  Precisamos exigir que a Embrapa 
dê uma assessoria aos agricultores familiares. 
Além do crédito, temos que pensar na regularização fundiária. Se olharmos a realidade 
do município são poucas as pessoas que têm suas terras regularizadas e pensar também 
na organização. Muitas associações se acabaram por não discutir a regularização 
fundiária”.  (Relatório do I Seminário Estadual das Áreas de Fundo de Pasto, 2002, p. 
2-8 ). 

 
 Nos anos subsequentes, as discussões foram balizadas por essas duas “bandeiras de 

luta” principais: regularização fundiária e crédito agrícola. As assessorias, mais que os 

camponeses dos fundos e fechos de pasto, não aceitavam, e ainda não aceitam, o “modelo” 

adotado pelo estado da Bahia para executar a regularização fundiária nas áreas de fundo de 
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pasto. São muitas as discussões que passam pela transformação das áreas em Reservas 

Extrativistas (Resex), até a regularização fundiária através da concessão de direito real de uso.  

As Resex foram instituídas pelo Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, e em seu 

Art. 1º são assim definidas: “as reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à 

exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por população 

extrativista”. Com base nesta definição, será o fundo de pasto uma reserva extrativista, 

considerando que a base econômica desse modo de vida é a “criação miúda”, sendo o 

extrativismo atividade complementar, como foi evidenciado no decorrer desse trabalho? Será 

que atende às definições previstas no decreto, conforme o Art. 2º e o seu Parágrafo Único? 

 

Art. 2º O Poder Executivo criará reservas extrativistas em espaços 
considerados de interesse ecológico e social.  
 
Parágrafo único. São espaços territoriais considerados de interesse ecológico 
e social as áreas que possuam características naturais ou exemplares da biota 
que possibilitem a sua exploração auto-sustentável, sem prejuízo da 
conservação ambiental. 
Decreto Nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990. 
(grifo da pesquisadora). 
 

A instituição da Resex está na jurisdição do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a quem cabe o licenciamento ambiental, nas 

atribuições federais; a implementação do Cadastro Técnico Federal; a demarcação e 

sinalização; fiscalização ambiental e a aplicação de penalidades administrativas. O Instituto 

Chico Mendes é gestor das Resex. Após reivindicações dos seringueiros, com base na Portaria 

N° 627, de 30 de julho de 1987, foi criado o Projeto de Assentamento Extrativista – PAE, 

deste modo o Incra, nesse caso, é responsável pelo cadastramento dos moradores das Resex, 

os quais terão direito a receber os créditos de fomento e habitação. Considerando-se que: 

 

I – Criar a modalidade de Projeto de Assentamento Extrativista, destinado à 
exploração de áreas dotadas de riquezas extrativas, através de atividades 
economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis, a serem executadas 
pelas populações que ocupem ou venham a ocupar as mencionadas áreas;  
 
II – Estabelecer que a destinação das áreas para tais projetos dar-se-á 
mediante concessão de uso, em regime comunal, segundo a forma decidida 
pelas comunidades concessionárias – associativista, condominial ou 
cooperativista; Portaria N° 627, de 30 de julho de 1987. 
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E como se trata de uma reserva ambiental, não é cedido título de propriedade, é 

regulado por contrato de concessão de uso na forma do art. 7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de 

fevereiro de 1967. Ou seja, como afirmam Mathias e Daneluzzi (2008) “é de bom alvitre 

lembrar, que não há transferência do domínio ao particular. O bem continuará sendo público e 

o particular terá um direito real sobre coisa alheia” (MATHIAS; DANELUZZI, 2008, p. 7), 

no caso pertencente ao Estado.  

Diante do levantamento exposto, tudo leva a crer que o fundo de pasto não se 

enquadra nessa forma de “regularização fundiária”. Convenhamos, ainda, que “quem” mais 

utiliza a caatinga é o bode e o extrativismo é uma atividade humana, tendo este, no fundo de 

pasto um caráter acessório, inclusive não sendo praticado por todas as famílias. A inserção do 

fundo de pasto enquanto Resex demandaria uma luta específica, inclusive com a alteração das 

leis vigentes ou criação de uma lei específica de Resex para atender esses camponeses. 

Caberia observar, ainda, a produção do espaço e as formas de apropriação da terra nos 

diferentes fundos de pasto como já foi evidenciado anteriormente.  

No que se refere à concessão de direito real de uso, tem-se também fatores limitantes 

para os fundos de pasto. Pois embora a constituição da Bahia, em seu Art. 178º, prevê que o 

estado sempre que considerar conveniente, poderá utilizar-se do direito real de concessão de 

uso, até o momento o estado da Bahia ainda não considerou “conveniente”, já que a 

Constituição prevê mais não indica como. Logo, será necessário uma lei complementar para 

fazer essa possibilidade jurídica sair do papel, ou seja, para indicar como fazer. Por outro 

lado, vale lembrar que existem “tipos” diferentes de fundos/fechos de pasto, e que a 

concessão de direito real de uso pressupõe que as terras sejam “de uso e cultivo da terra sob 

forma comunitária” e implica a inalienabilidade da terra à associação legitimamente 

constituída pelos membros do grupo. 

 A questão dos créditos foi “resolvida” mediante negociação realizada pelos 

representantes dos fundos de pasto, o CDA e o Incra. Um Convênio foi elaborado entre o 

Incra da Bahia, a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura (Fapec) e a CDA, e foi 

criado o Projeto de Assentamento Fundo de Pasto (PFP). A responsabilidade da regularização 

fundiária das posses permanece no âmbito da CDA, que as encaminha ao Incra para 

reconhecimento como áreas de reforma agrária e garante o acesso desses grupos ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf A). Atualmente são 129 PFP 

instituídos na Bahia, assim, dos 582 PAs, 22,16% do que aparece como reforma agrária na 

prática não o é, embora constem nas estatísticas do órgão como tal.  
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Outras dificuldades que se impõe para a concepção dos créditos é que nos fundos de 

pasto, um mesmo lote pode abrigar várias famílias, contudo somente os titulares é que tem 

direito aos créditos, ou seja, os seus filhos não terão acesso aos mesmos. A forma de titulação 

do fundo de pasto guarda em si especificidades, definidas para atender a singularidade desse 

modo de vida. Já o processo de implantação de assentamentos segue um conjunto de 

procedimentos gerais e invariáveis para todo o território nacional, visando atender a uma 

política publica que agrega uma rotina jurídica para da validade ao projeto de assentamento 

instituído.  

Em 2003 foi elaborada a versão preliminar do documento/proposta O Fundo de Pasto 

Que Queremos - Política Fundiária, Agrícola e Ambiental para os Fundos de Pasto Baianos. 

Este documento foi fruto de diversos encontros e reuniões entre camponeses e as entidades de 

“apoio” nas regiões de Oliveira dos Brejinhos, Juazeiro, Canudos e Senhor do Bonfim. 

Segundo consta no mesmo, evidencia “o acúmulo de experiências, o descontentamento com a 

atual falta de políticas consistentes para a região semi-árida do estado como também apresenta 

caminhos e propostas de intervenções (fundiária, agrícola, ambiental, hídrica, cultural e 

social) inteiramente possíveis, viáveis e necessárias para os sertanejos dos Fundos de pasto”. 

O documento contempla várias reivindicações e proposta de intervenção para as áreas, mas no 

que se refere à “transformação” dos fundos de pasto em PA – PFP –, consideram esse 

procedimento um “equívoco” como relata o trecho a seguir: 

 

[...] a existência de uma Comissão Estadual para reconhecimento dos Fundos 
de Pasto como áreas de Reforma Agrária, pode constituir-se em um grande 
equívoco histórico cultural e que na verdade só tem servido para criar óbices 
documentais e jurídicos para seu reconhecimento, deixa patente o 
descompromisso do governo estadual, que pode estar transferindo a 
responsabilidade da resolução do problema da posse coletiva da terra para o 
âmbito federal (INCRA) na tentativa de esvaziar a questão sócio-política 
local, a ela atrelada. (O fundo de pasto que queremos, 2005, p. 12). 

 

Entretanto, nas visitas realizadas a Oliveira dos Brejinhos, os camponeses estavam 

confiantes e ansiosos pelos créditos, mas no entendimento destes teriam direito aos créditos 

iniciais de apoio a instalação, previsto no Programa de Crédito Instalação dos Assentamentos 

Rurais. Atualmente, estes créditos têm os seguintes valores: apoio inicial: R$ 3,2 mil por 

família; aquisição de materiais de construção: R$ 15 mil por família; e fomento: R$ 3,2 mil 

por família. 
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 Nos últimos anos foram criadas novas modalidades de crédito, cujo acesso dos 

assentados dá-se mediante análise técnica, e os valores foram alterados pela Instrução 

Normativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra nº 93, de 5 de 

março de 2010, a saber: apoio mulher: R$ 2,4 mil por família;  adicional do fomento: R$ 3,2 

mil por família;  semi-árido: até R$ 2 mil por família;  recuperação / materiais de construção: 

até R$ 8 mil por família;  reabilitação de crédito de produção: até R$ 6 mil por família; 

crédito ambiental: R$ 2,4 mil por família. 

 Esses créditos são pagos pelos beneficiários, que “têm 20 anos para sanar a dívida, 

sendo três de carência, que começa a ser contado a partir da comprovação da efetiva 

liberação. O primeiro vencimento é calculado a partir do mês e ano do término do prazo de 

carência ou da assinatura do termo de recebimento, no caso da modalidade de crédito para 

aquisição de materiais de construção. Em caso de desvio do recurso, o prazo é antecipado para 

o total da dívida”. Dessa forma, “o retorno desse montante para os cofres públicos é 

regulamentado pela Lei 8.629/93, alterada pela medida provisória 1.775 de 1999 e atualizada 

em 2001, que estabeleceu critérios de pagamento e previu que o assentado também deve pagar 

a parcela de terra que lhe foi concedida”30.  

Na concepção das famílias dos fundos de pasto, esses créditos são a “fundo perdido”, 

não há um entendimento real/legal do processo em curso, muito menos das implicações 

decorrentes. O que mostra que as orientações encaminhadas pelas assessorias, são divergentes 

e nem sempre têm a repercussão esperada. Uma das famílias visitadas em Oliveira dos 

Brejinhos estava esperando o acesso ao crédito habitação para fazer a reforma da casa. 

No Pronaf A, o crédito está em R$ 16.500,00, mais R$ 1.500,00 para Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER). Os encargos financeiros são de 1,15% ao ano e o prazo de 

pagamento é de até 10 anos, com até 5 anos de carência. Cabe uma reflexão dos impactos que 

o acesso a esse crédito, se seu uso não for bem orientado, pode desencadear, no que se refere à 

capacidade de suporte das áreas, bem como, possibilitando os investimentos no cercamento 

com oito fios de arame das áreas familiares, como já visto - nos curso de manejo dos caprinos 

essa orientação é indicada. Nas entrevistas realizadas nos Fundos de Pasto Várzea Grandes e 

Várzea Alegre, um número significativo de camponeses indicou esse “desejo”, justificando 

que assim poderiam manejar melhor os animais, particularmente, nos períodos de seca. Essa 

intenção incentivada por agentes externos colocará o modo de vida nos fundos de pasto em 

risco, especialmente nessa região em que o fundo de pasto foi instituído a partir da articulação 

                                                            
30 Fonte www.incra.gov.br, acesso em 23/04/2010. 
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de propriedades familiares e a área de uso comum criada a partir das diminutas doações feita à 

associação. 

A demanda pelos créditos advém da perspectiva modernizadora incutida nos fundos de 

pasto pelas ONGs e assessorias. Viver da criação extensiva de caprinos é algo atrasado, 

anacrônico. A construção ideológica vigente defende a inserção dos camponeses na lógica do 

mercado e a estruturação de uma produção buscando concorrer no mercado regional com os 

fazendeiros capitalizados. Para os agentes externos, o crédito é o que irá retirar esses 

camponeses do atraso, tornando-os “pequenos capitalistas”.  

 

4.2 QUAL O FUNDO DE PASTO QUE SE IDEALIZA? 

 

Tendo como slogan “FUNDO DE PASTO: nosso jeito de viver no sertão!”, ao longo 

da década de 2000 a 2010 o número de fundo/fecho de pasto aumentou significativamente, o 

que foi acompanhado pela centralização de poder e burocratização das Centrais e Articulações 

que os representam. Esse processo lança as lideranças para o distanciamento da “base” e 

também de seu modo de vida, essas lideranças passam a maior parte do seu tempo 

mergulhados em reuniões, cujas pautas giram em torno da busca de recursos estatais.  

De acordo com os dados coletados nas tabelas organizadas pelo CDA/Geografar, em 

2002 eram 237 associações distribuídas em 23 municípios solicitando a regularização de suas 

áreas; em 2005 eram 368; em 2009 eram 427 em 27 municípios; e em 2010, verifica-se uma 

leve diminuição, são registradas 419 associações espacializadas em 32 municípios (ver mapas 

7 a 10).  

Na análise das tabelas verificou-se que a organização da CDA para o encaminhamento 

dos processos é caótica e o órgão não parece estar devidamente qualificado para desempenhar 

suas funções. Algumas associações que aparecem em uma tabela, simplesmente 

“desaparecem” em outra; tem associações que apresentam número de processos diferentes de 

uma tabela para outra subsequente; há indicação de “desaparição” de títulos coletivos; várias 

associações já foram medidas muitas vezes porque tiveram os seus documentos extraviados. 

Poucas são as associações que constam com a situação plenamente resolvida, em muitos casos 

a situação está pendente desde a década de 1980, quando o processo de regularização 

fundiária nas áreas de fundo de pasto se iniciou. Isso porque a maioria dos fundos e fecho de 

pasto receberam apenas o título de propriedade familiar, já o título das áreas de uso comum 

não há previsão para recebimento.  
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Do período de 2002 a 2010, 9 novos municípios passaram a apresentar fundos/fecho 

de pasto. Isso porque existe um forte trabalho das assessorias incentivando que diferentes 

grupos camponeses, mesmo não tendo as características dos fundos de pasto como será 

abordado a seguir, solicitem regularização fundiária na CDA na condição de fundo/fecho de 

pasto (ver quadro 7 e gráfico 5).  

 
 

Quadro 7 
Distribuição dos Fundos e fechos de Pasto por município, Bahia - 2010 

N. MUNICÍPIO 2002 2005 2009 2010 
1 Andorinha 16 20 23 21 
2 Antonio Gonçalves 4 4 4 4 
3 Barra ... ... 1 1 
4 Brejolândia ... ... ... 1 
5 Brotas de Macaúbas 2 2 3 3 
6 Buritirama 3 4 6 6 
7 Campo Alegre de Lourdes 6 8 8 7 
8 Campo Formoso 21 34 37 22 
9 Canudos 7 19 17 17 

10 Casa Nova 13 15 23 25 
11 Correntina 14 
12 Curaça 19 29 40 37 
13 Euclides da cunha ... ... 1 1 
14 Itiuba 6 7 7 5 
15 Jaborandi ... ... ... 1 
16 Jaguarari 15 19 22 25 
17 Juazeiro 22 33 31 28 
18 Mirangaba 1 3 2 2 
19 Monte Santo 27 45 46 41 
20 Oliveira dos Brejinhos 10 13 11 11 
21 Pilão Arcado 9 24 31 27 
22 Pindobaçu 4 4 4 3 
23 Remanso 3 7 8 9 
24 Santa Maria da Vitória ... ... 1 1 
25 São Desidério ... ... ... 9 
26 Seabra 1 1 1 1 
27 Sento Sé 4 3 3 3 
28 Serra Dourada ... ... ... 2 
29 Sobradinho 13 14 17 14 
30 Tabocas do Brejo Velho ... ... ... 1 
31 Tanque Novo ... ... 1 ... 
32 Uauá 28 57 77 75 
33 Umburanas 3 3 2 2 

  TOTAL 237 368 427 419 
  Fonte: Projeto GeografAR, 2002, 2005, 2009. CDA, 2010. 
  Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 
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        Fonte: Projeto GeografAR de 2002 a 2009; CDA 2010. 
        Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 

 
 
 

O que antes se constituía em uma “identidade” política e institucional forjada no 

processo de luta, atualmente, está aberta a diferentes segmentos camponeses 

independentemente das suas tradições, costume e da maneira como produzem o seu espaço. 

Ferraro Jr. (2009) salienta que os fundos de pasto “originais”, não refletem a evolução da 

categoria, para ele essa identidade está em expansão e a cada momento mais diversidade é 

agregada. Ferraro Jr. avança em sua análise afirmando que: 

 

Se no início da formação da categoria havia uma totalidade de criadores de 
animais soltos na caatinga, em áreas originadas dos currais das sesmarias, 
hoje ela incorpora pelo menos outras quatro categorias: atingidos por 
barragem, quilombolas, ribeirinhos e geraizeiros.  
[...] 
Há um esforço das lideranças para promover a identidade dos FP junto aos 
diversos grupos de criadores em terras comunais na Bahia. A inscrição de 
outras comunidades dentro da categoria ocorre independente da 
correspondência com outras características históricas, identitárias, 
ambientais, produtivas, sociais ou culturais. O critério geral, utilizado por 
técnicos e representantes dos FP, para a inclusão na categoria é tão somente 
o uso, eventual ou permanente, de áreas para pastoreio em comum. Os 
representantes dos FP declaram que a desinformação dificulta a adesão de 
comunidades que são de FP, dependem de FP, mas ainda desconhecem o 
conceito. (FERRARO JR., 2009, P. 176). 
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 Para Almeida (2008) 

[...] a emergência de “novas” identidades coletivas e dos denominados 
“novos movimentos sociais”, definidos por Hobsbawn, como possuindo 
raízes locais profundas, consciência ambiental, critérios de gênero, e se 
agrupando em torno das mesmas reivindicações, através de um critério 
político-organizativo. (ALMEIDA, 2008, p. 18, 19, 20) 

 

Almeida (2008) prossegue, 

[...] Estes movimentos, tomados em seu conjunto, reivindicam o 
reconhecimento jurídico-formal de suas formas tradicionais de ocupação e 
uso dos recursos naturais. [...] enfatizar as autodefinições dos agentes sociais 
e não apenas as designações que utilizam para nomear as extensões que 
ocupam, e focalizando os fenômenos recentes, onde o “tradicional” é 
considerado como atrelado aos fatos do presente e às atuais reivindicações 
dos movimentos sociais. Nessa análise surpreendem, aqui e ali, tanto as 
diferenças e disparidades, quanto as semelhanças e identificações nos vários 
sentidos que assume o “saber tradicional” convertido em reivindicações ou 
mesmo em dispositivo jurídico [...]  
[...] O reconhecimento jurídico-formal das práticas de uso comum, mediante 
a ação dos movimentos sociais, permite registrar conquistas efetivas, 
contrariando simultaneamente tanto as interpretações deterministas de que se 
estaria diante de uma “crise do tradicional” mediante o crescimento 
demográfico, quanto as interpretações evolucionistas que reiteram uma 
“crise dos comuns” indicativa de seu trágico declínio ou de uma “tendência 
inexorável ao desaparecimento”. (ALMEIDA, 2008, p. 18, 19, 20). 

 

Portanto, o motivo da aglutinação de diferentes seguimentos camponeses ao fundo de 

pasto dá-se a partir da autodefinição enquanto tal, basta se identificar com a luta e aderir à 

mesma, tendo por foco o “ser tradicional”, podendo esse grupo camponês praticar ou não o 

uso comum em suas terras. Nessa perspectiva, dilui-se o conceito de fundo de pasto, e 

constrói-se outro no bojo da construção do próprio movimento. Busca-se assim garantir o 

reconhecimento jurídico de suas práticas “tradicionais”, destacando o uso diferenciado e 

preservacionista dos recursos naturais. Essa é a ideologia que tem permeado a ação e os 

discursos das assessorias.    

Nesse momento a “adesão” à identidade de fundo de pasto “é o melhor caminho para 

garantir e/ou acessar terra” (FERRARO JR., 2009, p. 176). Esse comportamento das 

assessorias, particularmente as vinculadas à CPT é recorrente. Quando o foco de investimento 

do Estado era a reforma agrária – da década de 1980 a meados da década seguinte, a 

orientação dada aos camponeses era procurar o Incra, solicitar a desapropriação das terras e a 

implantação dos assentamentos. Assim, muitos remanescentes quilombolas tiveram as suas 
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terras transformadas em PAs, esse fato foi identificado em várias comunidades quilombolas 

na região do Médio São Francisco.31  

Posteriormente, a luta quilombola ganhou visibilidade, então todos os grupos 

camponeses em conflito eram orientados a solicitar a FCP o reconhecimento na condição de 

remanescentes quilombolas. Esta conduta foi identificada, também na região do Médio São 

Francisco, em visita a algumas comunidades camponesas ribeirinhas, os camponeses diziam 

que “eram quilombolas há pouco tempo” e que o “movimento tinha conversado com eles e 

dito que eram quilombolas”. Quando indagados sobre a origem do grupo, a sua ancestralidade 

e em que condições se teritorializaram na área, afirmavam “que não gostavam de falar disso 

porque trazia lembranças tristes”. Esse discurso foi ouvido em mais de uma comunidade. 

 Na conjuntura atual não está sendo diferente, a “adesão” à categoria camponesa fundo 

de pasto apresenta-se – falsamente – como o horizonte mais rápido e eficaz de garantia do 

acesso e permanência na terra. Nesse caso específico, essa condução está unindo 

“diversidades camponesas em oposição aos atores com os quais conflitam localmente” 

(FERRARO JR. 2009, p. 176). Portanto, não é mais possível entender o fundo de pasto com o 

olhar construído nos anos 1980, aqueles camponeses que balizavam as suas relações mediadas 

pelo costume, pelo compadrio e pelo território descrito como “círculo comunitário”.  

 O “ser ou não ser” fundo de pasto – usando a expressão do Ferraro Jr. (2009) – abre 

margem para o questionamento sobre o que hoje representa esta identidade. A resposta se 

mostra complexa. Definir fundo de pasto em seu período anterior era difícil em função da sua 

diversidade regional. Com a “evolução” do fundo de pasto a uma categoria oficial, a uma 

identidade, como conceituá-lo? Para Ferrraro Jr.: 

 

a complexidade cresce quando percebemos que o sucesso da categoria 
amplia sua diversidade interna. O aumento da capacidade de territorialização 
associada à “tradição” dos FP aglutinou uma diversidade de grupos sociais, 
muito maior que a original. Hoje os FP reúnem quilombolas e ribeirinhos 
que se abrigaram sob sua alcunha. O aumento da diversidade resultante da 
organização política pode implicar maiores dificuldades para esta mesma 
organização política (FERRARO Jr. 2009, p. 180).  

 

                                                            
31 Pesquisas “Acesso à Terra e Desenvolvimento Territorial no Médio São Francisco”, já citada e “Relatórios Técnicos 
de identificação, Delimitação e Demarcação das Comunidades Quilombolas” realizada no período de 2005 a 2006. Essas 
pesquisas foram executadas na esfera do Projeto GeografAR/IGEO/UFBA. Os relatórios técnicos foram publicados por 
GERMANI, G. I.; et al. Comunidades negras rurais quilombolas na Bahia: relatórios técnicos para o reconhecimento de 
Territórios Quilombolas. Publicação em CD-ROW. Salvador: EDUFBA, 2006. 
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Em seu trabalho Ferraro Jr. descreve o processo de “escolha” da forma/modelo de 

regularização fundiária que os brejeiros da Barra irão aderir, 

 

Em outubro de 2007, em um seminário sobre a regularização de terras dos 
brejos, em Barra, com a presença da CPT, do bispo da Barra (Dom Luís 
Cappio) e 35 representantes de comunidades dos brejos, foram estudadas as 
alternativas RESEX, ResDS, FP, assentamento de reforma agrária e 
quilombo. As alternativas consideradas mais interessantes foram ResDS e 
FP. Contra a alternativa Resds pesaram o desconhecimento, a titulação como 
terra pública e cessão de direito de uso e a necessidade de articular todas as 
59 comunidades. A favor desta alternativa pesou a importância ambiental de 
se articular as 59 comunidades, em virtude da unidade do ecossistema. 
Contra a alternativa FP pesou, principalmente, a necessidade de se 
regularizar associações em cada comunidade. Para alguns técnicos a 
modalidade FP preocupa em virtude da falta de necessidade de vínculo entre 
as comunidades. Para esses técnicos, a qualidade ambiental de cada 
comunidade depende de um planejamento global do sistema de brejos. A 
favor da alternativa FP pesaram a independência das comunidades para os 
seus encaminhamentos, a titulação privada e coletiva da terra (condizente 
com a realidade e necessidade dos Brejos) e a possibilidade de outros ganhos 
associados à categoria. A possibilidade da extensão aos FP das linhas de 
crédito para reforma agrária, nas modalidades “apoio inicial” e “fomento”, 
totalizando R$ 4.800,00 por família, aberta pelo INCRA, mudaria totalmente 
o cenário. Apesar da incerteza do acesso a este recurso, além da 
possibilidade legal, há um compromisso do atual presidente do INCRA com 
o bispo da Barra, firmado por ocasião da greve de fome empreendida pelo 
mesmo, de apoiar a regularização e fortalecimento das comunidades dos 
Brejos da Barra. (FERRARO Jr., 2009, p. 180-181).  

 

Apresenta ainda a indecisão de outros grupos camponeses,  

 

Laje dos Negros, comunidade de Andorinhas, que em um primeiro momento 
foi reconhecida como FP virou comunidade de quilombo. Hoje se identifica 
e está mais próxima do movimento negro, mas continua cadastrada junto à 
CDA como FP. Duas comunidades negras de Pilão Arcado, caracterizadas 
pelos agentes da CPT como ribeirinhas do lago de Sobradinho voltam, em 
2007/2008, a buscar regularização de terras como comunidade de FP, depois 
de uma tentativa de encaminhamento como comunidade quilombola. 
(FERRARO Jr., 2009, p. 179) 

 
 

Percebe-se que as “vantagens” agregadas à “forma” de regularização fundiária 

influência a “escolha”. Cabe reflexão sobre o que acontecerá caso os Brejos da Barra sejam 

oficialmente reconhecidos como fundos de pasto e, porventura, os créditos de apoio a 

instalação sejam liberados, qual seria o impacto na produção espacial e no modo de vida 

desses sujeitos?  
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Nesse trabalho, o fundo de pasto do qual se tratou foi o “tradicional”, o “original” cujo 

modo de vida está orientado para a caprinocultura extensiva, em Oliveira dos Brejinhos. Essa 

ressalva é indicada, pois, em breve, os trabalhos sobre essa categoria necessitará da prévia 

definição sobre qual “tipo” de fundo de pasto se está pesquisando: fundos de pasto 

quilombola; fecho de pasto geraizeiros; fundos de pasto brejeiro; fundo de pasto de 

assentamento; fundo de pasto vazanteiro; fundo de pasto de ribeirinhos etc.  

Está se processando a construção de uma nova identidade de fundo de pasto, dada a 

agregação de diferentes agrupamentos camponeses.  O “fundo de pasto” não mais 

representando a condição anterior, caminha para ser um movimento, idealização das 

assessorias motivadas pela necessidade de aproveitar as pequenas possibilidades postas pelo 

Estado brasileiro para viabilização do reconhecimento das terras e do modo de vida desses 

camponeses.  

No desenvolvimento do trabalho foi percebido o protagonismo exercido pelas 

assessorias nesse novo momento vivenciado pelos fundos de pasto. Se esses grupos 

camponeses conseguiram cercar as suas terras para evitar a grilagem, deixou as porteiras 

abertas para a ação das assessorias, ONGs e técnicos do Estado – agentes externos. A análise 

que aqui é feita do trabalho das assessorias, tem como objetivo trazer à baila e evidenciar o 

papel desses sujeitos, na organização política geral desses camponeses e em sua atuação local 

na construção de uma nova mentalidade aliada à modernização e inovação tecnológica para 

esse segmento camponês. 

O que são as assessorias? Em um período anterior, no início da luta pelo bode, a 

assessoria era dada principalmente pelos técnicos do estado da Bahia, vinculados a CAR e ao 

Interba, ou seja, funcionários públicos estatutários, que naquele momento agiam motivados 

pela conjuntura política pela qual o Brasil passava e com expressivo compromisso social, 

buscando entender e estudar o modo de vida diferenciado relatado pelos camponeses. Havia 

outras assessorias, principalmente, ligadas aos STRs, no caso específico os sindicalistas e os 

advogados; e a Igreja Católica que, motivada pela Teoria da Libertação, tinha uma prática 

direcionada para a organização e conscientização desse campesinato.   

Na atualidade, as assessorias objetivamente são sujeitos importantes no processo, 

vinculados a ONGs e outras instituições, são em geral assalariados e precisam “mostrar 

serviço” para garantir a sua empregabilidade. Carregam consigo a ideologia das entidades que 

representam e, mais que isso, as suas próprias. Daí porque o tradicional dos camponeses que 

remete ao seu modo de vida e ao conjunto de costume e tradições é atrasado, mas o 

“tradicional” enquanto discurso, construído intelectualmente e projetado para o presente não o 
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é.  Esse “tradicional” valoriza o crédito e os pacotes tecnológicos oferecidos pelo poder estatal 

e multinacional, aprecia as múltiplas identidades, a sustentabilidade, as questões de gênero. 

Mas o que os move afinal? A busca de justiça social? O socialismo? Na verdade, as 

assessorias, enquanto agentes externos, parecem estar mobilizadas, sobretudo pela disputa 

entre si da hegemonia e pela prevalência dos seus discursos. As bandeiras de luta são 

definidas nas reuniões em suas entidades e são lançadas nas reuniões com os camponeses – a 

massa. Daí porque nem sempre os caminhos trilhados pelo movimento de fundo de pasto 

favorece aos camponeses que o compõem.  

 “Fundo de pasto” atualmente não tem apenas um significado político da luta desses 

camponeses, é mais do que isso, virou o símbolo do “jeito diferente de viver no sertão com 

sustentabilidade”, é difundido como “verdadeiro santuário da preservação da caatinga”. Mas 

será isso mesmo? 

  

4.3 PERMANÊNCIAS: novas e antigas “ameaças” externas  

 

 O campesinato vive sob a ameaça constante da possibilidade da perda da terra, com o 

fundo de pasto não é diferente. Na década de 1970, os investimentos estatais em forma de 

créditos e infra-estrutura desencadearam uma série de conflitos no campo baiano, como foi 

abordado no primeiro e no segundo capítulo. Na atual conjuntura, os investimentos estatais na 

Bahia estão novamente voltados para favorecer a territorialização do capital no campo. 

 Os investimentos estão programados para diferentes setores: mineração, produção de 

etanol, produção de biodiesel, construção de barragens e hidroelétricas – as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs); construção de estradas, ferrovias e dutos. Tem-se ainda como ameaça à 

manutenção desse segmento camponês as carvoarias e o desmatamento em geral. Todos os 

investimentos estatais acima listados favorecem a grilagem das terras camponesas e fomentam 

o recrudescer da luta. Como afirma Contrin (1991) “o estado capitalista manifesta-se aí como 

regulador dos conflitos sociais existentes na área, ao tempo em que age na preparação das 

condições para a consolidação do capital” (CONTRIN, 1991, p. 98). 
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 A mineração na Bahia é incentivada pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 

(CPBM), que desenvolve pesquisas no subsolo baiano, abrindo as “descobertas” aos 

investimentos privados. Como pode ser observado no mapa 11, cerca de 70 % do subsolo 

estado da Bahia está dividido e nas mãos da iniciativa privada, o que inclui a pressão sobre as 

terras de fundos de pasto localizados na região Nordeste e nos municípios de Oliveira dos 

Brejinhos e Brotas de Macaúbas. Nesses municípios os fundos de pasto já tiveram conflitos 

com garimpos clandestinos em suas terras. 

 

A proposta de desenvolvimento do Governo da Bahia para os próximos anos, está 

ancorada no Programa Estadual de Bioenergia (Bahiabio), este foi criado pelo governo do 

estado pelo Decreto nº 10.650 de 05 de dezembro de 2007 e em seu Art. 1º define o que é o 

programa e o seu objetivo, no Art. 2º indica as secretarias responsáveis em comandar o 

processo, a saber:  

Mapa 11 
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Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado da Bahia, o Programa Estadual 
de Bioenergia, com a finalidade de gerir e fomentar ações, desenvolvimento, 
aplicações e uso de biomassa no território baiano, bem como implantar no 
Estado o biodiesel, como um biocombustível adicional à matriz energética, 
além de estimular pesquisas relacionadas ao Programa. 
 
Art. 2º - O Programa Estadual de Produção de Biocombustível terá uma 
Comissão Executiva composta pelos seguintes membros:  
I - o Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, que o presidirá; 
II - o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
III - o Secretário da Indústria, Comércio e Mineração; 
IV - o Secretário de Desenvolvimento e Integração Regional; 
V - o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
Decreto nº 10.650 de 05 de dezembro de 2007. 

 

O Bahiabio é um programa ambicioso, prevê o desenvolvimento de dois 

subprogramas: o Etanol, composto por 8 pólos para produção de 6,2 milhões de m³ de etanol, 

com a implantação de um parque industrial alcooleiro e a exploração de 780 mil hectares de 

cana-de-açúcar; e o Biodiesel, voltado a produção de 1,24 milhão m³ de biodiesel com a 

implantação de um parque de extração de óleo e a exploração de 1,237 milhão de hectares de 

oleaginosas – algodão, mamona, amendoim, girassol, pinhão-manso, dendê e soja. Visa ainda 

o aproveitamento dos subprodutos/resíduos oriundos do processo de industrialização para a 

geração de energia elétrica. Para o Governo do Estado da Bahia ele,  

 

[...] não pode deixar de atender ao chamado mundial para produzir 
combustíveis renováveis e de menor impacto ambiental, uma vez que possui 
uma oferta de recursos naturais que o coloca numa posição de liderança no 
contexto nacional, contando com extensão territorial que permite a expansão 
da fronteira agrícola, altos índices de insolação, verdadeiro laboratório de 
fotossíntese, dada a sua condição tropical, e um clima que atende às 
necessidades das principais culturas para a produção em massa de 
oleaginosas e cana-de-açúcar. (GOVERNO DA BAHIA, 2008, p. 4). 

 
  
 Tem como metas: 

Intensificar esforços na promoção do agronegócio baiano, envolvendo tanto 
a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar, visando estimular 
investimentos privados e/ou públicos para a produção de energia limpa e 
renovável. (GOVERNO DA BAHIA, 2008, p. 8). 

 
Como  estratégia de implantação está a parceria com a Petrobrás, através do Complexo 

de Exportação de Bioenergia (Cebio), empreendimento com vista à exportação de 

combustíveis renováveis. As parcerias “tecnológicas” são: Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA) – produção de semente básica, assistência técnica e 

organização dos produtores; Instituto Agronômico de Campinas (IAC) – pesquisa de novas 
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variedades de cana para produção de etanol; Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira (Ceplac) – produção de sementes de dendê, pesquisa e desenvolvimento de novos 

híbridos; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – pesquisa na área de 

melhoramento genético e produção de sementes genética e básica; Fundação Bahia – 

introdução e adaptação de cultivares e assistência técnica. 

Empresas como EBDA, Ceplac, Embrapa, jamais cumpriram o seu papel junto aos 

pequenos produtores e camponeses em geral, mas sempre tiveram ligadas aos interesses do 

agronegócio, o que mais uma vez parece que irá a acontecer. De acordo com o documento 

está claro que a intenção do Governo do Estado da Bahia é inserir “todos” no mesmo 

programa, ou seja, desde grandes empresários do agronegócio até o assentado e o camponês. 

Os estímulos previstos para o empresariado estão relacionados a  incentivos fiscais, 

financeiros, capacitação de mão-de-obra e infra- estrutura: 

Diferimento do ICMS incidente sobre as aquisições do exterior de máquinas 
e equipamentos necessários à produção e destinados a integrar o ativo fixo 
da Empresa, devendo ser pago quando da desincorporação do bem. O 
diferimento prevalecerá mesmo que tais importações sejam desembaraçadas 
fora do Estado da Bahia, desde que esses bens, na sua totalidade, sejam 
destinados à unidade industrial da Empresa localizada no Estado da Bahia; 
Diferimento do ICMS nas operações internas relativas às aquisições de bens 
destinados ao ativo fixo produzidos neste Estado; 
Diferimento do ICMS nas aquisições de bens destinados ao ativo fixo em 
outra unidade da federação, relativamente ao diferencial de alíquotas; A 
infra-estrutura básica às Unidades Industriais. 
Concessão dos incentivos estabelecidos nos Termos de Parceria firmados 
entre o Estado e o empreendedor; 
Agilizar a concessão das licenças ambientais necessárias à implementação 
dos diversos projetos executivos 
Concessão das outorgas de utilização de água nos processos agrícolas e 
industriais; 
Implantação da infra-estrutura necessária ao pleno funcionamento dos 
projetos; 
Implantação da infra-estrutura necessária à logística de escoamento da 
produção; 
Capacitação de pessoal para manuseio de máquinas e equipamentos 
agrícolas e industriais; 
Adequação das estruturas urbanas para atender ao processo de crescimento 
demográfico decorrente da nova atividade. (GOVERNO DA BAHIA, 2008, p 
43). 

     
 

Está prevista ainda a implantação de melhorias logísticas nas estradas BRs e BAs que 

cortam o estado, além da construção da Ferrovia Oeste/Leste que passará por Luiz Eduardo 

Magalhães, Ibotirama, Brumado, seguindo em direção ao Porto de Ilhéus e de um Duto 
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bifurcado no Extremo Sul – uma bifurcação saindo de Lajedão/Teixeira de Freitas/Porto de 

Caravelas; e a outra saindo de Itamaraju/Teixeira de Freitas/Porto de Caravelas.  

O subprograma do Etanol está dividido em 8 pólos: Cerrados do Oeste, Corrente, 

Médio São Francisco, Baixio de Irecê, Canal do Sertão, Salitre, Sudoeste, Extremo Sul. Com 

exceção do pólo Extremo Sul, todos os outros serão cultivados mediante irrigação. O 

subprograma é seletivo, o espaço é restrito para os empresários do hidro-agronegócio, este 

certamente irá estimular a grilagem e novos conflitos pela posse da terra podem ocorrer nos 

fundos e fechos de pasto localizados nas áreas dos pólos Canal do Sertão, Salitre, Cerrados do 

Oeste e Corrente. Os conflitos nos fechos de pasto já começam a ganhar visibilidade em 

Correntina e Santa Maria da Vitória.  

O Pólo Canal do Sertão abrange Casa Nova, na Bahia, e 16 municípios de 

Pernambuco. Está vinculado às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 

Governo Federal e visa duplicar a área de irrigação da Codevasf. Beneficiará, principalmente, 

o estado de Pernambuco. Na Bahia, a única cidade “beneficiada” é Casa Nova, onde será 

instalada a estação de bombeamento com vazão total em torno de 71 m³/s no Lago 

Sobradinho, o sistema de adução previsto é de 457 km de canal principal / 120 km de canais 

secundários, com a construção de 28 barragens.32 O canal está ligado ao setor da mineração e 

ao sucroalcooleiro, que desenvolverá o cultivo da cana irrigada sob a égide dos coronéis do 

açúcar de Alagoas, Pernambuco e incentivará também a migração de empresários de outros 

estados. E o canal também está sendo oferecido a empresas multinacionais do setor, com 

destaque para o Japão, grande comprador do etanol brasileiro. 

Mais uma vez prevalece o discurso de levar água para as populações do sertão, no 

entanto, o Canal já está trazendo conflitos, mesmo antes de entrar em operação – previsto para 

estar com toda a sua capacidade operacional em 2026. 

O Pólo Salitre, corresponde ao Perímetro Irrigado Salitre, que está localizado a 20 km 

da sede do município de Juazeiro/BA, na margem direita do São Francisco. A área irrigável é 

de 31.305 ha, dividido em 944 lotes para pequenos produtores e 485 lotes para empresas, a 

construção está organizada em cinco etapas, a primeira etapa iniciou-se com a seleção de 

irrigantes familiares no segundo semestre de 2009.  

Como nos outros projetos de irrigação desenvolvidos pela Codevasf, quem dá o tom 

ao processo produtivo são as grandes empresas agroindustriais que em seus grandes lotes 

                                                            
32 Dados técnicos disponíveis em http://www.codevasf.gov.br/principal/perimetros-irrigados/elenco-de-projetos/canal-do-
sertao-pernambucano. Acesso em 23/08/2010. 
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utilizam-se de avançadas técnicas de irrigação, ao contrário dos irrigantes familiares, que no 

processo de crescimento do perímetro acabam tendo por opção trabalhar para as empresas, 

complementando assim a renda familiar. Ou seja, a Codevasf oferece às grandes empresas o 

pacote completo: água, terra, e a mão de obra necessária.  Nesses municípios os conflitos pela 

posse da terra estão latentes, nesse caso a água não traz felicidade, traz expropriação e dor 

para o sertanejo (ver mapa 12).  

Os Pólos Cerrados do Oeste e Corrente abrangem 22 municípios, ocorrendo a presença 

dos fechos de gerais, onde vivem os geraizeiros, camponeses que habitam as margens dos rios 

no Oeste da Bahia – sendo também encontrados no norte de Minas – e criam bovinos em 

pastos comuns, desenvolvendo paralelamente a essa atividade uma agricultura voltada para o 

autoconsumo. O cultivo de arroz nos brejos é bastante recorrente, praticam ainda o 

extrativismo e guardam certas semelhanças com os fechos de pasto. São encontrados nos 

municípios de Santa Maria da Vitória, Jaborandi, São Desidério e Correntina. Os conflitos em 

Santa Maria da Vitória, recentemente, ganham repercussão nos jornais da região, sites das 

ONGs e das assessorias que atuam na área.    

Os conflitos no município de Correntina iniciaram-se na década de 1970 com a 

chegada dos primeiros grileiros vinculados ao setor madeireiro. Em 1980, o governo do 

estado implanta o Programa de Reflorestamento do Oeste da Bahia que incitou ainda mais a 

grilagem, acirrando os conflitos. A valorização do espaço regional do Oeste está associada à 

efetivação de projetos financiados pelo Estado, como os perímetros irrigados especializados 

na produção de frutas; a chegada de empresários do “Sul” ligados ao cultivo de grãos, com 

destaque para a soja; e a construção de vias de acesso. No caso específico do município de 

Correntina, a construção da BR 349 que sai de Sergipe em direção ao limite entre Bahia e 

Goiás, cumpriu o papel de possibilita a valorização das terras do seu entorno.  

Esses projetos foram apresentados à população local como a grande salvação dos 

municípios, estes sairiam da estagnação para o desenvolvimento, entretanto o que estes 

trouxeram foram as grilagens, os assassinatos de trabalhadores rurais e contaminação das 

nascentes dos rios, além do trabalho escravo vinculado ao modelo produtivo das empresas de 

reflorestamento – as quais podem ser citadas: Planta 7, Florestaminas s/a, Itamagnésia S/a, 

Floryl – Florestadora Ypê Ltda., Prestac – Prestadora de Serviços Técnicos, Bandeirante 

Reflorestadora Ltda., Brasil Verde Reflorestadora Ltda., Rio Formoso Reflorestadora, D. 

Coimbra Agroflorestal Ltda., Reflorestadora Rio Pontal Ltda., Rio Arrojado Reflorestadora, 

Reflorestadora Vale do Rio Grande, Bradesco Capitalização, Florina Ltda. 
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Os “fechos de gerais” viviam às margens do rio Corrente, rio do Meio, rio Arrojado, 

rio Pratudão e rio Formoso. As ações dos grileiros eram inescrupulosam: derrubavam cercas, 

currais com o uso de tratores, roubavam os arames das cercas e os animais fazendo-os 

“desaparecer”, ateavam fogo nas casas e ranchos e seqüestravam os camponeses. Tudo isso 

aos olhos da delegacia local que nada fazia, apesar das denúncias dos camponeses apoiados 

pelo STR do município. 

Os camponeses resistiram e suas lutas ganharam repercussão no estado e, motivado 

por essas lutas que foi elaborado o Projeto Fecho de Pasto Oeste, citado anteriormente. A ação 

dos grileiros e dos representantes das empresas de reflorestamento foi de grande violência. O 

Jornal Foice, vinculado ao STR de Correntina, registrou ao longo da década de 1980 e 1990 

toda a truculência das empresas e seu avanço sobre os “fechos dos gerais”. No 1º de maio de 

1984, os camponeses organizaram uma grande passeata contra a grilagem. A reivindicação 

principal foi a garantia das áreas de pastagem coletiva, os “fechos de gerais”. Foi ressaltado 

que 80% dos recursos financeiros do município de Correntina vinham da comercialização do 

gado. E o avanço do reflorestamento era uma ameaça aos rebanhos – estimado em 100 mil 

cabeças de gado –, a reprodução das famílias camponesas dos geraizeiros. O lema da luta foi a 

“defesa dos retiros para gados dos criadores nos gerais”.  

A quantidade de fechos de gerais era significativa: Lodo, Gado Bravo, Galho do 

Couro de Porco – onde se estabeleceram os conflitos mais acirrados –, Lençol, Vereda 

Grande, Sete Galhos, Lodo do Catolé, Mato Grosso, Praia, Brejo Verde, Cabeceira Grande, 

Mutum, Cabeceira do Rio das Águas, Bonito, Toledo, Tabocas, Jaborandi, Carcará, Três 

Capão, Alegre, Pedrinhas, Urubu, Pau Seco, Onça, Cascavel, Vereda Funda, Melancia, 

Vereda do Rancho, Morros, Veredinha, Caiçara, dentre outros.    

As posses em sua maioria eram cadastradas no Incra e no processo de conflito os 

camponeses solicitaram as medições junto ao Interba. Contudo a lentidão do processo fez com 

que muitos posseiros com receio dos desmandos cometidos pelas empresas, vendessem suas 

posses e seguissem rumo à sede municipal, sem nenhuma perspectiva para suas vidas. Muitos 

fechos ficaram literalmente cercados pelo reflorestamento e acabaram por sucumbir.  

Embora, na época, muitos pedidos de medição tenham sido emitidos pela sede do 

Interba em Salvador, para serem realizado pelo seu escritório regional, localizado em 

Correntina, poucas áreas de fechos de gerais foram regularizadas. Mas se a regularização não 

foi feita a contento, as denúncias dos camponeses ganharam grande repercussão, inclusive em 

julho de 1984 a área foi visitada pela Comissão Estadual de Meio Ambiente da Assembléia 

Legislativa da Bahia, para averiguação da grilagem e das denúncias de trabalho escravo nas 
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empresas de reflorestamento. A constatação foi feita, todavia não repercutiu no sentido de 

garantir os direitos dos posseiros. 

Os lugares de maior disputa foram às margens do rio Arrojado. Em 1997, 

aproximadamente 150 famílias camponesas localizadas à margem deste rio passaram a sofrer 

um novo processo de grilagem na área do Fecho Galho do Couro de Porco, que fica a 120 km 

da sede de Correntina. Organizados na Associação dos Pequenos Agricultores de 

Arrojelândia, a área foi ocupada pelos camponeses desde 1956. Os grileiros invadiram as 

terras e venderam-na a “forasteiros”. O grupo recorreu à justiça várias vezes, mais nenhuma 

providência foi tomada. Aproveitando-se da morosidade da justiça, os grileiros continuaram a 

cercar, avançando sobre as terras do fecho, cercando inclusive as nascentes dos córregos, 

impedindo o acesso das famílias camponesas à água. Recentemente novos conflitos na área 

voltaram a ganhar visibilidade, são as novas investidas dos empresários do hidro-agronegócio 

na região. 

Em Santa Maria da Vitória, os fechos de gerais estão ameaçados devido ao avanço da 

grilagem em suas terras. Os fechos de gerais envolvidos na disputa são Quatis, Mutum, 

Salobro, Jacurutí, Pedra Preta e outros. No jornal “A Tarde” de 27/03/2010 foi assim relatado:  

 

Trata-se da Ação de Interdito Proibitório, processo 211/2008, encaminhada 
ao Juizado Especial de Santa Maria da Vitória. Nela, os advogados Paulo de 
Oliveira e sua mulher, Maria do Socorro Santos, requerem que a Justiça 
proíba que os produtores soltem os animais em local denominado de fundo 
de pasto. O mérito da questão ainda não foi julgado.  

 

Nesse episódio o presidente do STR de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe e 

uma assessoria vinculada à CPT acabaram presos a mando do Juiz da Comarca. As terras do 

Oeste baiano que já eram cobiçadas, ficaram ainda mais com a divulgação Bahiabio, que 

incentiva o hidro-agronegócio – monocultura de grãos e cana irrigada, silvicultura e pecuária 

–, o que indica um cenário de conflitos nos próximos anos de implantação do Bahiabio.  

Pela dimensão dos conflitos estabelecidos acreditava-se que os fechos dos gerais, 

como tantos outros, não haviam resistido às pressões sobre suas terras, contudo a partir de 

2008 estimulados pela CPT de Santa Maria da Vitória e pelos SRTs da região, voltaram a se 

organizar e regressaram à listagem da CDA, atualizada em janeiro de 2010, conforme 

apresentado no quadro 8.  
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Quadro 8 
Fechos de Pasto/Gerais do município de Correntina/BA - 2010 

MUNICÍPIO  FUNDO/FECHO DE PASTO 
ÁREA 
(HA) 

SITUAÇÃO 
JURÍDICA 

  Associação Brejo Verde e Catolé 2.400,00 --- 
  Associação Fecho Clemente 5.000,00 Medido 
  Associação Gado Bravo, Galho da Cruz e Lodo 2.900,00 --- 
  Associação Jatobá, Lagomar do Buriti --- --- 

  
Associação do Lodo e Gado Bravo, Cachoeira 
da Lagoa e Cachoeira do Gado Bravo 2.500,00 --- 

  Associação Morrinhos a Gado Bravo 11.000,00 --- 
CORRENTINA Associação Morrinhos a Entre Morros 4.000,00 --- 

  
Associação Pombas, Jatobá, Buriti e Brejo 
Verde 4.000,00 --- 

  Associação Pajeú, Cabresto e Sumidor --- --- 
  Associação Salto 5.000,00 --- 
  Associação Santo Antonio 4.000,00 --- 
  Associação Tatu Buriti, Grupo Vaca e Boi --- --- 
  Associação Vereda do Rancho/Morrinhos 3.700,00 Medido 
  Associação Vereda Grande a Sete Galhos --- --- 

TOTAL 14 44.500,00 
    Fonte: CDA – atualização em janeiro de 2010. Elaboração: Cirlene Jeane Santos e Santos 

 

Muitos desses fechos de gerais, que foram considerados extintos conseguiram resistir 

contrariando os indicativos de desaparecimento. Entretanto como os mesmos estão orientados 

pelas assessorias, caberia uma investigação mais criteriosa, para verificação da forma de 

“adesão” que foi feita e qual a concreta situação desses grupos frente ao processo 

territorialização implacável do capital na região Oeste da Bahia. 

O subprograma do Biodiesel tem seis pólos de produção: algodão, mamona, 

amendoim, dendê, girassol, pião-manso. Ele abre margem para a incorporação dos vários 

segmentos que atuam no campo e, além da grilagem das terras camponesas, ele deve fomentar 

a produção das oleaginosas dentro dos assentamentos rurais e demais comunidades 

camponesas espalhadas pelo semi-árido baiano. A disputa pela terra já se iniciou em Juazeiro, 

e em Casa Nova. Esse subprograma disputará terras com inúmeros fundos de pasto, conforme 

é evidenciado no conjunto de mapas 13.  
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No município de Casa Nova os conflitos se estabeleceram em uma área de uso comum 

conhecida como Areia Grande – composta pelos fundos de pasto Melancia, Jurema, Salina da 

Bica e Riacho Grande –, localizada às margens do Lago de Sobradinho. Na década de 1970 os 

ocorreram os primeiros conflitos devido à grilagem das terras de Riacho Grande - Curralinho, 

Casa Nova, Urecê e Cacimba do Meio (Lajes e Baixa do Umbuzeiro), que juntas formam a o 

fundo de pasto Riacho Grande – pela Agroindustrial Camaragibe S/A. Embora os camponeses 

tenham resistido, a Camaragibe apropriou-se de uma parte da área e a registrou em cartório, 

como se a tivesse comprado dos camponeses, registrando uma propriedade com 

aproximadamente 27.900 ha, um tamanho muito superior a área efetivamente ocupada pela 

empresa.33 Esses títulos, posteriormente, foram utilizados em garantia para realização de 

empréstimos junto ao Banco do Brasil, estando averbada à suposta propriedade a existência 

de duas hipotecas, através de oito cédulas de crédito rural e industrial. Na década de 1980, a 

empresa desenvolveu o cultivo da mandioca com o objetivo de produzir etanol, a atividade 

não obteve êxito e a empresa faliu, carregando o ônus da volumosa dívida junto ao Banco do 

Brasil.  

As terras ficaram abandonadas e gradativamente voltaram a ser ocupadas pelos 

camponeses e suas criações. A partir de março de 2008, os antigos donos da Camaragibe 

reapareceram e, com o apoio do juiz da comarca, a polícia invadiu a área expulsando as 

famílias. A destruição espalhou-se por casas, currais e chiqueiros. A situação ficou fora de 

controle quando os camponeses ficaram reféns não somente da polícia como também de 

jagunços encapuzados e armados.  

Porém, ficou confirmado que as terras foram adquiridas mediante grilagem, o que foi 

comprovado a partir do Processo de Discriminação das Terras Devolutas em Litígio que 

constatou irregularidades nos títulos de propriedade e na cadeia sucessória, ao contrário do 

que ocorre com os camponeses que através da linha genealógica alcança os anos de 1860, 

como marco da labuta dessas famílias camponesas na terra. Com base nessas evidências, o 

relatório da CDA promoveu a Ação Discriminatória Administrativa Rural da gleba e 

considerou que o imóvel tido como pertencente à Agroindustrial Camaragibe S/A, na verdade, 

são terras devolutas do Estado da Bahia.  

                                                            
33 Base de consulta - Dossiê: O Caso Areia Grande, disponível em www.cptba.org.br, acesso em 21/05/2010 e Parecer do 
Procurador do Estado ao Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Casa Nova – BA, em 21 de 
novembro de 2008. 
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Apesar disso, os conflitos ainda não se encerraram. Mas seu desfecho é perturbador, o 

procurador que cuida do caso em seu parecer ao Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública 

de Casa Nova, em 21 de novembro de 2008, descreve todo o processo envolvendo a 

Agroindustrial Camaragibe, reconhece a grilagem e o direito dos fundos de pasto, e indica a 

regularização fundiária a partir do que está previsto da Constituição da Bahia de 1988, em seu 

Art. 178 – transcrito no primeiro capítulo. Esse procedimento gerou a paralisação da emissão 

dos títulos pela CDA, alegando que os mesmos poderiam não ter valor legal, considerando o 

parecer do promotor que indica que a regularização deve ser realizada através da concessão de 

direito real de uso.  

Os conflitos culminaram com o assassinato do camponês José Campos Braga – o Zé 

de Antero – em janeiro de 2008. Até o momento ninguém foi responsabilizado pelo crime. 

Os processos continuam parados na CDA e as representações dos fundos de pasto 

continuam em constante busca de negociação. A concessão do direito real de uso era uma das 

principais “bandeiras de luta” dos fundos de pasto, sendo esta modalidade de regularização 

uma demanda mais das assessorias que dos camponeses. Diante das implicações e ajustes 

legais necessários, resta a questão: a quem interessa a paralisação do processo de titulação das 

áreas de fundo de pasto? 

 No município de Sento Sé são as pesquisas e exploração mineral que põem em risco a 

integridade do modo de vida dos camponeses dos fundos de pasto. Em abril 2010, homens 

armados invadiram o Fundo de Pasto Campo Largo ameaçando os camponeses, a polícia foi 

acionada e os capturou.  Em depoimento revelaram que estavam a “serviço” da Biobrax, que 

segundo os camponeses é uma empresa do setor de mineração e agroindustrial, cujo interesse 

na área é implantar o cultivo de pinhão-manso para produção de biodiesel.  

 Como pode-se ver, as práticas dos grileiros de terras públicas continuam as mesmas: 

fraudes de documentos, uso de jagunços armados, intimidações, ações na justiça, com a 

constituição de redes regionais compostas por juízes, fazendeiros, políticos, empresários, que 

juntos orquestram as ações e partem para o conflito objetivando apropriar-se das terras dos 

camponeses. 

 Os fatos evidenciados acima são recentes – de 2008 para cá – e todos estão 

relacionados a uma nova onda de valorização desses territórios camponeses, sejam pelas 

mineradoras, pelo hidro-agronegócio, seja pelo incentivo fiscal do governo do estado via o 

programa Bahiabio.  
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Outra questão que tem preocupado os camponeses dos fundos fechos de pasto são as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que atualmente é um dos principais focos de 

prioridade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Voltado ao aumento da oferta de 

energia elétrica no Brasil, segundo a Aneel “esse tipo de empreendimento é ideal para atender 

a pequenos centros urbanos e rurais”. Em 1998, a construção das PCHs passou a ser 

estimulada através de mecanismos legais e regulatórios e o que se tem visto é uma grande 

correria do empresariado do setor nos leilões. A potência permitida para as PCHs é de até 

30MW, e os reservatórios não podem ter superfície inferior a 3 km². 

A procura por essa modalidade está relacionada aos benefícios e ao lucro certo, a 

empresa é responsável pela construção e funcionamento da PCH, que, enquanto política 

vinculada ao Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), tem 

financiamento garantido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). A grande vantagem é que a energia produzida pode ser vendida ao “consumidor 

livre”, ou seja, grandes empreendimentos que podem comprar a energia diretamente da 

produtora, podendo estar localizados em qualquer parte do país; no caso de não ser comprada, 

esta é adquirida pelo Estado, nesse caso a energia é encaminhada ao Sistema Integrado 

Nacional (SIN) que depois a redistribui em sua rede de transmissão, ou seja, a energia 

produzida pode ou não ficar na região em que o empreendimento está instalado. Os 

investidores do setor também são agraciados com a isenção do pagamento das taxas pelo uso 

da rede de transmissão e distribuição, bem como, do pagamento dos impostos aos municípios 

e estados pelo uso dos recursos naturais. 

Os estados de maior concentração das PCHs são Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 

Rio Grande do Sul. A Bahia começa a oferecer no cenário nacional essa oportunidade de 

investimento, com concentração dos locais possíveis de instalação nas regiões Oeste e 

Extremo Sul do estado, em função das características geomorfológicas dos rios dessas 

regiões. No caso do Oeste da Bahia distribuem-se conforme os quadros 9 e 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



245 

 

Quadro 9 
USINAS do tipo PCH em Operação – Região Oeste/BA 

PCHs Potência 
Outorgada 

Destino de 
Entrega 

Proprietário Município Rio 

Presidente 
Goulart  8.000 

Serviço 
Público 

 Afluente 
Geração De 

Energia Elétrica 
S/A Correntina – BA      Corrente 

Santa Cruz 3.970 
Autoprodução 

de Energia 
 Nelson Ricardo 

Da Cruz Barreiras – BA Pedras 

Alto Fêmeas 
I 10.650 

Serviço 
Público 

 Afluente 
Geração De 

Energia Elétrica 
S/A 

São Desidério - 
BA Fêmeas 

Fonte: Aneel. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos, acesso em 27/09/2010. 

 

Quadro 10 
USINAS do tipo PCH em Construção – Região Oeste/BA 

PCHs Potência 
Outorgada 

Destino de 
Entrega 

Proprietário Município Rio 

Sitio Grande 25.00 Produção 
Independente 

de Energia 

Bahia Pequena 
Central 

Hidrelétrica 
S.A. 

(Grupo 
Neoenergia) 

São 
Desidério - 

BA 

Rio das Fêmeas 

Jatobá 11.00 Produção 
Independente 

de Energia 

Bahia Pequena 
Central 

Hidrelétrica 
S.A. 

(Grupo 
Neoenergia) 

São 
Desidério - 

BA 

Grande 

Palmeiral 10.30 Produção 
Independente 

de Energia 

Bahia Pequena 
Central 

Hidrelétrica 
S.A. 

(Grupo 
Neoenergia) 

São 
Desidério - 

BA 

Grande 

Fonte: Aneel. Elaboração Cirlene Jeane Santos e Santos, acesso em 27/09/2010. 

 

Estão tramitando os processos para a instalação pela Empresa Renova Energia, de 

mais três PCHs na região Oeste, estas serão construídas nos municípios de Barreiras e 

Formosa do Rio Preto.34 O governo do estado está investindo na ampliação do sistema de 

transmissão da região o que é um indicativo que outras PCHs estão em estudo para 

implantação.  

Ainda vinculado ao setor energético, segundo foi divulgado pela Secretaria de 

Indústria, Comércio e Mineração (SICM/BA), a Bahia:  

 

 

                                                            
34 Fonte: Gazeta Financeira, http://www.gazetacn.com.br, acesso em 23/05/2010 e Jornal Cerrado em Foco, n. 05 – maio a 
junho de 2010, http://pt.calameo.com/read/0001718405413da927275, acesso em 29/07/2010. 
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Foi destaque no 2º Leilão de Fontes Alternativas e no 3º Leilão de Energia 
de Reserva – Fase 3, realizados pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), com um total de 16 usinas eólicas contratadas. Consta que 
os empreendimentos visam à instalação de parques eólicos nos municípios 
baianos de Casa Nova, Juazeiro, Sobradinho, Morro do Chapéu, Igaporã, 
Guanambi e Pindaí e devem estar preparados para operação a partir de 2013. 
Site http://www.sicm.ba.gov.br, acesso em 01/09/2010 

 

Os fundos de pasto localizados nos municípios de Casa Nova, Juazeiro, Sobradinho e 

fechos de gerais da região Oeste novamente poderão ter suas terras cobiçadas por grileiros. Os 

investimentos estão sobrepostos em diversos municípios. As PCHs, as estradas, os dutos, as 

ferrovias, a ampliação das linhas de transmissão, darão suporte aos investimentos no hidro-

agronegócio – é o estado a serviço do capital. Os fatos recentes são indicativos que muitos 

conflitos estão por surgir a partir dos programas desenvolvidos pelo estado da Bahia em 

benefício do capital. Nesse trabalho o destaque é dado ao cenário em que se encontram os 

fundos e fechos de pasto, contudo outros segmentos do campesinato também estão na mesma 

situação, a exemplo dos remanescentes quilombolas, pescadores artesanais, vazanteiros, 

brejeiros, além dos índios. 

 

4.4 FUTURO INCERTO  
 

O documento “Fundo de Pasto Que Queremos - Política Fundiária, Agrícola e Ambiental 

para os Fundos de Pasto Baianos” elenca um conjunto de reivindicações desse segmento 

camponês. Segundo o documento, foram analisados o estado destas políticas, as estratégias e 

potencialidades de enfrentamento dos desafios já encontradas nas comunidades e a partir 

desta análise delimitados pontos considerados estratégicos e medidas políticas para cada uma 

das dimensões, com o objetivo de fundamentar a construção do “Fundo de Pasto que 

queremos”. O documento apresenta os seguintes pontos estratégicos: 

Política Fundiária para os Fundos de Pasto: 

• Titulação coletiva; 
• Discriminação das terras públicas; 
• Participação e controle social. 
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Política Agrícola para os Fundos de Pasto: 

• Linha de crédito estadual; 
• Estruturação do sistema de acompanhamento Técnico; 
• Formação e capacitação para os agricultores/criadores; 
• Apoio a experiências locais de produção apropriada. 

 

Política Ambiental e Hídrica para os Fundos de Pasto: 

• Criação de infra-estrutura hídrica; 
• Reflexão da apropriação da Resex aos fundos de pasto; 
• Ações que promovam a urgente preservação e recuperação da fauna e flora; 
• Utilização racional dos recursos naturais. 
 
Política Cultural e Social para os Fundos de Pasto: 
• Fortalecimento das organizações dos trabalhadores, apoiando o funcionamento da Articulação 

Estadual e das organizações regionais; 
• Estruturação de cursos de formação (contabilidade, administração, associativismo, 

funcionamento da sociedade, história do camponês); 
• Qualificação de conselheiros para melhor atuação nos conselhos municipais; 
• Criação de Escolas Famílias Agrícolas para os Fundos de Pasto; 
• Mudanças no currículo tradicional, adequando-o, contextualizando-o à realidade de semi-árido 

e de fundo de pasto; 
• Alfabetização para jovens e adultos pelo método Paulo Freire; 
• Construção de postos de saúde em área de fundo de pasto (nucleação); 
• Ampliação do número de agentes de saúde para atender as famílias de Fundo de 

Pasto/ampliação do PSF; 
• Incluir as áreas de Fundo e Fecho de Pasto nos Programas estaduais e federais de eletrificação 

rural; 
• Construção e melhorias das estradas vicinais; 
• Instalação de linhas telefônicas nos povoados e áreas de Fundo e fecho de Pasto. 

  

Fica evidenciado que o fundo de pasto que existe, o real, o construído pelas famílias 

camponesas ao longo dos séculos, não “serve” mais. O fundo de pasto contemporâneo deve 

atender aos apelos da sociedade geral, sair do atraso secular e aceitar a proposta 

modernizadora e o pacote de inovações que lhes são oferecidos. Nesse contexto, lutar pela 

terra não necessariamente implica lutar pela manutenção do costume, este na atualidade 

aparece como discurso, metáfora que fundamenta a origem remota e a identidade dos fundos 

de pasto. A flexibilização do costume e a aceitação pacífica das orientações das assessorias – 

que no fundo de pasto busca a construção da sociedade ideal com terras coletivas e 

alfabetização com o método Paulo Freire atrelado ao ensino profissionalizante – e 

assimilação/acomodação perante as leis, lançou o fundo de pasto em direção ao “progresso” e 

às transformações decorrentes deste. O documento conclui assim: 
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Os Fundos de Pasto, seus habitantes, vêm prestando relevante serviço social 
e ambiental à sociedade brasileira, ocupam, cuidam, conservam a Caatinga, 
produzem alimentos, valorizam o local, dão novos significados à vida no 
campo (antigos significados para eles, novos para este contexto de crise do 
Rural e urbano) e o fazem, tudo isto, naturalmente, como parte de seu modo 
de vida e de relação com seu ambiente. Nos Fundos de Pasto que 
encontramos inovações tecnológicas para a convivência com o semi-árido, 
os moradores dos Fundos de Pasto são os mais resistentes quando os ciclos 
de seca se instalam, devem ser valorizados e apoiados por todos estes 
serviços prestados e simplesmente pelo fato de terem o direito de continuar 
vivendo dignamente no lugar que lhes pertence historicamente. 
Acreditamos que somente com a promoção de uma sociedade civil ativa, que 
seja capaz de valorizar a inteligência criativa e as capacidades sócio-
organizativas e políticas dos camponeses dos fundos e dos fechos de pasto, 
será possível despertar energias sociais latentes em prol desse estilo de 
desenvolvimento rural da região, faz-se necessário, entretanto superar a 
ideologia negativista e preconceituosa a respeito do potencial ambiental do 
bioma da caatinga e das capacidades humanas da população rural e de que as 
respostas e saídas devem vir necessariamente de fora. 
[...] 
Acreditamos que estes Santuários da Caatinga, devidamente apoiados e 
reconhecidos, tornar-se-ão sustentáveis no campo e continuarão a prestar os 
relevantes serviços sociais e ambientais já historicamente evidenciados. 
(Projeto o Fundo de Pasto que Queremos, 2004, p. 20). 
 

 A abordagem desenvolvida na conclusão do documento mostra novamente a 

ambigüidade do discurso, quando conveniente a tradição é exaltada, mesmo imersa na 

rejeição. A perspectiva modernizante aparece na exaltação dos fundos de pasto como sendo 

zelosos com o meio ambiente, a partir da preservação do ecossistema da caatinga com o 

desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, mesmo sendo incentivada a melhoria 

do rebanho e consequentemente o aumento do número de animais pastoreando nos fundos de 

pasto, o que colocará em xeque este mesmo ecossistema.   

Em Oliveira dos Brejinhos tem-se a realização da Feira do Bode, em sua IX 

montagem, tem contribuído para a ruptura do modo de vida camponês desenvolvido nos 

fundos de pasto desse município, lançando-os na disputa pelo mercado regional do “bode” 

rompendo as amarras com o atravessador local que adquire o produto de porta em porta no 

fundo de pasto, mas não rompe com o grande comerciante/atravessador regional. Os fundos 

de pasto entram em uma disputa onde prevalece a qualidade e as exigências relativas a 

vigilância sanitária, são as novas ”necessidades produtivas”, que como já apresentados 

anteriormente, estão acessível a poucas famílias dos fundos de pasto.  

O evento é realizado pelos camponeses dos fundos de pasto filiados e Ceapri. A 

primeira feira foi realizada na sede de Várzea Grande, mas como essa fica longe da BR 242, 
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as outras passaram a ser realizadas na entrada no Fundo de Pasto Várzea Alegre, que fica à 

margem da estrada.  

A Feira do Bode já faz parte do calendário de festas de Oliveira dos Brejinhos, a 

participação dos camponeses da região é expressiva, bem como, dos atravessadores e 

fazendeiros da região. As Ongs que atuam nas áreas também participam expondo os produtos 

fruto das ações dos grupos. Participa ainda o prefeito, o padre e alguns dos secretários 

municipais de Oliveira dos Brejinhos e outras instituições que atuam nas áreas.  

A principal finalidade da Feira é o fortalecimento da cadeia produtiva da 

ovinocaprinocultura em todas as suas etapas, objetivando a verticalização da produção, o que 

no entender dos organizadores do evento potencializará o aumento da renda das famílias dos 

fundos de pasto.  Existe a perspectiva de construção de um frigorífico – projeto vinculado ao 

Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Velho Chico (Ptdrs) – no PA 

União Nova Ferrari, contudo a obra foi barrada porque a planta da construção não atendia às 

especificações da Secretaria de Agricultura Irrigação e Reforma Agrária Estado da Bahia 

(Seagri), que embargou a obra. 

O frigorífico visa proporcionar o controle de todas as etapas do processo produtivo da 

caprinocultura pelos fundos de pasto de Oliveira dos Brejinhos e Brotas, entretanto, o rebanho 

desses grupos não dará conta da demanda prevista do frigorífico – em quantidade e qualidade 

do rebanho. Inicialmente estava indicado o abate de 50 cabeças por dia. Posteriormente 20, e 

em seguida 10 cabeças. Não foi realizada pesquisa de mercado, nem estruturado como e para 

onde escoar a produção. Diferentemente da região Nordeste da Bahia – Curaça, Uauá, 

Andorinhas, Canudos e outros – onde a carne do bode é a preferida, na região de Oliveira dos 

Brejinhos a preferência pela carne bovina predomina. A gestão do frigorífico está centrada na 

criação de uma cooperativa formada pelos membros dos fundos de pasto. O desfecho desse 

projeto é incerto.  

 

4.5 PRESSIONADO “POR FORA” – IMPLODIDO “POR DENTRO”  

 

As rupturas e as transformações que estão sendo processadas no modo de vida 

estruturado nos fundos de pasto, têm contribuições dialeticamente externas e internas aos 

fundos de pasto, a saber:  
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Pressionado “por fora” – pressões sobre as áreas de fundos/fechos de pasto 

 

O risco de perda das terras em função dos conflitos, pois o interesse não é mais 

investir na exploração do trabalho familiar dentro da estrutura de produção não-capitalista 

desse campesinato. Agora, como afirma Soares (1981), “os produtores independentes não-

capitalistas frequentemente se chocam com frações do capital e, no espaço da luta de classes, 

enfrentarão agentes capitalistas dispostos a investir não mais na exploração exterior do 

trabalho organizado segundo estruturas não-capitalistas, mas na expropriação, na separação 

entre trabalhadores e condições de produção, ou seja, disposto a destruir as formações não-

capitalistas” (SOARES, 1981, p. 189). Pode ser citado os capitalistas vinculados aos setores: 

• Mineração; 

• Potencialização do hidro-agronegócio financiado pelo Estado da Bahia – ampliação 

dos projetos de irrigação e implantação de novos voltados à produção de grãos, 

algodão e cana de açúcar; implantação de cultivo de oleaginosas em sequeiro;  

• Carvoarias e desmatamento da caatinga (atingindo os fundos de Pasto) e do cerrado 

(atingindo os fechos de Pasto); 

• Construção de barragens e PCHs.; 

• Grilagem - Risco de grilagem das terras dos fundos/fechos de pasto, particularmente 

aquelas que não estão tituladas ou estão parcialmente tituladas, apenas com o 

recebimento do título individual, a área coletiva nesses casos estão expostas à 

grilagem; 

• Ação da ONGs e técnicos do estado de ideologia modernizadora com a oferta – muitas 

vezes só ideológica – de pacotes tecnológicos, na busca de superação do atraso e do 

anacronismo da produção camponesa dos fundos de pasto. 

 

Implodindo “por dentro”  

 

A lógica da acumulação tem sido incentivada pelos agentes externos como 

possibilidade desses camponeses investirem cada vez mais em suas unidades produtivas. Esse 

processo em curso só é possível mediante alteração no costume e a reinvenção das tradições, 

agregando a estes novos valores que refletem a nova visão de mundo e a nova mentalidade 

que permeia o grupo. Certamente nem todas as famílias estão ou são envolvidas nesse 

movimento. 
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A ampliação do acesso a escolarização e a introdução dos métodos anticonceptivos 

funcionam como “pressão para reformar sua cultura segundo normas vindas de cima, a 

alfabetização suplantava a transmissão oral” (THOMPSON, 1998, p. 13). A partir de uma 

maior intervenção do Estado, da regularização das terras e da instituição da associação, o 

costume foi sendo gradativamente substituídos pelas leis do direito positivo. Os grupos vão 

perdendo o hábito da transmissão do costume pela oralidade para a tomada de conhecimento e 

construção de suas leis internas via estatuto da associação e regimento interno da mesma - que 

para se ter acesso é necessário saber ler.  

Há uma transição das lideranças “mais velhas”, detentoras da memória coletiva do 

grupo, para as “mais novas”, constituídas, sobretudo por migrantes temporários que 

investiram os ganhos de sua proletarização transitória na unidade produtiva e hoje acumulam 

mais que as outras famílias que não o fizeram. 

Em alguns momentos esses camponeses estão mais próximos das tradições, recorte do 

costume, “as práticas e as normas se reproduzem ao longo das gerações na atmosfera 

lentamente diversificada dos costumes. As tradições se perpetuam em grande parte mediante a 

transmissão oral” (THOMPSON, 1998, p. 18). Em outros momentos, eles reativam o costume 

com os devidos ajustes, afinal “os costumes estão claramente associados e arraigados às 

realidades materiais e sociais de vida e trabalho (THOMPSON, 1998, p. 22). O camponês é 

sábio, na procura de “legitimar o seu protesto”, a sua manobra vai depender do campo de 

força e das relações por ele estabelecidas para a garantia da sua reprodução social.   

 
As transformações internas evidenciadas foram: 
 
 

• Envelhecimento da população, tornando a aposentadoria uma importante fonte de 

renda no nos fundos de pasto; 

• Esvaziamento populacional devido às migrações e ao uso de métodos anticonceptivos 

relacionado a uma mudança de mentalidade; 

• A incorporação do “fetichismo” da proposta modernizadora, com a modificação do 

modo de vida e consequentemente do espaço produzido: mediante a busca de 

financiamentos via créditos estatais; melhoramento genético do rebanho; criação de 

mecanismo de inserção no mercado regional; início do cercamento das áreas 

familiares, com isso, reduzindo a capacidade de suporte das áreas de fundo de pasto; 
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• A ovinocaprinocultura passa gradativamente de extensiva para intensiva, seguindo os 

ditames do mercado, visando à melhoria da qualidade do rebanho, ampliação do 

volume de alimentos estocados no “período das chuvas” para serem consumidos no 

período seco; 

• Ampliação da diferenciação social, a partir do progressivo aumento da margem de 

acumulação de algumas famílias – normalmente as que o chefe da família migrou para 

o Sul, proletarizou-se temporariamente e investiu os ganhos auferidos na sua unidade 

de produção. Este acúmulo poderá proporcionar a partir de sucessivos investimentos 

da unidade produtiva, a subjugação no interior do grupo da mão-de-obra das famílias 

mais empobrecidas, bem como, a estruturação da subordinação das terras desses e/ou 

implantação de um tipo de integração “familiar-parental” na ovinocaprinocultura 

subordinando dessa forma toda família camponesa empobrecida do fundo de pasto. 

Nessa condição, essas famílias agora com recursos acumulados poderão sair da 

reprodução simples (M-D-M) para a reprodução ampliada (D-M-D’), 

metamorfoseando-se em pequenos e médios capitalistas dentro das áreas de fundos de 

pasto.  Rompendo assim definitivamente com o modo de vida secularmente 

estabelecido, gestando uma nova racionalidade. Essa transformação não atinge 

igualmente as famílias camponesas do grupo, que na prática são tangenciadas por 

mudanças diretamente proporcionais: as famílias que acumulam passam a acumular 

cada vez mais, e para as empobrecidas a tendência é empobrecer ainda mais, já que 

não conseguem competir internamente com as famílias capitalizadas. Logo, a 

tendência é a subordinação dessas famílias empobrecidas – mão de obra e terra – 

perante as famílias com mais recursos no interior dos grupos;  

• Burocratização das entidades representativas dos fundos de pasto, e distanciamento da 

“base” camponesa;  

• Consolidação das lideranças com mais recursos à frente das associações, centrais e 

articulações. Com a ampliação das práticas centralizadoras do poder e das decisões, 

inclusive definindo aqueles que terão acesso aos benefícios “conquistados”; 

• Ampliação da ação do capital no interior do grupo, subordinando-os ao capital 

mercantil regional; 

• Em algumas regiões, o financiamento creditício via PRONAF A – benefício adquirido 

na condição de PFP –, poderá lançá-los aos cultivos voltados à produção de 

bicombustíveis. 
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Os pontos apresentados não são indicativos da desintegração, desaparecimento ou 

extinção do modo de vida camponês desenvolvido nos fundos de pasto. São sugestivos de que 

esse campesinato está sofrendo transformações. 

Em vários estudos sobre o campesinato, em situações análogas, ou seja, sob a pressão 

do capital, predomina uma visão pessimista do processo. Chang Man Yu, (1983) em seus 

estudos sobre os faxinais indicou a desintegração dos mesmos; Mourão Sá (2007) indicou o 

desaparecimento do “campesinato livre comunal” da Baixada Ocidental Maranhense; de certo 

modo Cotrin (1991) indicou subjugação completa dos fundos de pasto ao capital e, com isso, 

a tendência ao seu desaparecimento; Ferraro Jr. (2009) fala de incertezas críticas que podem 

levar à desagregação do fundo de pasto.  

Nesse trabalho evita-se incorrer em risco visionário, considerando que o campesinato 

tem demonstrado sempre grande capacidade de adaptação às adversidades. Assim, as 

metamorfoses na forma tradicional de vida desses grupos são visíveis, entretanto, aqui elas 

não são consideradas como o fim ou “tragédia dos comuns”. São consideradas como uma 

transformação do modo de vida camponês com a incorporação de valores pequeno burgueses. 

Acredita-se, porém, que a extinção destes grupos também é possível de ocorrer a partir da 

expropriação dos camponeses dos fundos/fechos de pasto, como os indícios levam a crer que 

aconteceu em alguns municípios da região Nordeste, quando não resistiram à valorização e à 

pressão sobre suas terras.  

Parte-se do princípio de que o camponês enquanto sujeito histórico tem como principal 

luta a garantia da reprodução social da sua família e do seu grupo. Implica considerar que a 

desagregação do modo de vida em estudo, não é indicativo direto da desintegração desse 

campesinato, mesmo considerando que o pano de fundo dessa disputa é a relação capital x 

trabalho, como afirma Fernandes, 

 

a reprodução ampliada das contradições do capitalismo e da política 
camponesa de construção de sua existência, geram a conflitualidade que 
projeta diferentes modelos de desenvolvimento. A conflitualidade resulta do 
enfrentamento das classes. De um lado, o capital expropria e exclui [...] A 
conflitualidade gerada pelo capital em seu processo de territorialização, 
destrói e recria o campesinato, excluindo-o, subordinando-o, concentrando 
terra, aumentando as desigualdades [...]  
[...] A conflitualidade gerada pelo campesinato em seu processo de 
territorialização destrói e recria o capital, ressocializando-se em sua 
formação autônoma, diminuindo as desigualdades, desconcentrando terra. 
Essa conflitualidade promove modelos distintos de desenvolvimento.  
(FERNANDES, 2005,  p. 8 e 11). 
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Segundo Oliveira, 

[...] sua lógica contraditória, entretanto, supõe e pressupõe a criação e 
recriação daquilo que na aparência pode ser historicamente superado ou 
mesmo adiantado [...] No entanto, é da lógica deste processo contraditório 
gerar aquilo que deveria destruir e construir aquilo que será a sua própria 
superação. (OLIVEIRA, 2008, p. 62). 

 

 Ainda com base em Oliveira, 

O camponês deve ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da 
terra, com freqüência a ela retorna, ainda que para isso tenha que (e)migrar . 
Dessa forma, ele retorna à terra mesmo que distante de sua região de origem. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 12). 

 
Para Shanin 

[...] Eles persistem, ao mesmo tempo em que se transformam e se vinculam 
gradualmente à economia capitalista circundante, que pervade suas vidas. Os 
camponeses continuam a existir, correspondendo a unidades agrícolas 
diferentes, em estrutura e tamanho [...] Eles servem ao desenvolvimento 
capitalista em um sentido menos direto, um tipo de acumulação primitiva 
permanente, oferecendo mão-de-obra barata, alimentação barata e mercados 
para bens que geram lucros. Eles produzem, ainda, saudáveis e tolos 
soldados, policiais, criadas, cozinheiras e prostitutas; o sistema pode sempre 
fazer algo mais de cada um deles. E, obviamente, eles, isto é, os camponeses, 
dão trabalho e problemas para os estudiosos e funcionários, que quebram a 
cabeça em torno da questão de seu não desaparecimento. (SHANIN, 1980, p. 
58). 

 

No movimento contraditório da sociedade capitalista pode ocorrer a expropriação das 

terras dos camponeses, a subordinação da produção camponesa e ainda há possibilidade para 

que o que aparenta ser desagregação de um modo de vida no desenrolar dos processos pode 

ser o surgimento de outro – a recriação do campesinato –, diferente do anterior, pautado em 

outro costume e nas novas tradições inventadas que vão garantir a reprodução social daqueles 

que permaneceram camponeses apesar do processo em curso. 
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Diversos fundos de pasto que se encontravam dispersos na Caatinga no semi-árido 

baiano durante alguns séculos vêem-se ameaçados com a iminência da perda de suas terras 

com o gradativo processo de valorização das mesmas frente aos interesses capitalistas. Essa 

valorização foi motivada por diferentes fatores e em momentos históricos diferenciados, 

contudo, sempre pondo em risco e subjugando esses grupos tradicionais.   

Esse processo se intensificou na década de 1970, quando os fundos de pasto passaram 

a sofrer enormes pressões por parte de diversos agentes. Devido à proposta oficial de 

modernização da agricultura, visando à expansão do capital no campo, inicia-se, nas 

diferentes regiões do estado da Bahia, o estímulo à agricultura e à pecuária por meio de 

créditos subsidiados. Esses volumosos recursos creditícios oferecidos pelo Estado financiaram 

especialmente o cultivo de mandioca, mamona e a criação de bovinos. Aliadas a isto, a 

construção de infra-estrutura e a criação de acessibilidade favoreceram e motivaram a 

grilagem nas áreas de fundo de pasto em toda a Bahia, colocando em risco o sistema social, 

cultural e econômico desses grupos. 

Os camponeses dos Fundo de Pasto ocupavam terras devolutas, e não possuíam 

documentos que comprovassem, assim, a sua posse legal. Observavam-se as mais diversas 

situações: escritura de posse, formal de partilha, comprovante de pagamento do Imposto 

Territorial Rural (ITR) junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

dentre outras modalidades de documentos que comprovam o uso, mas não a propriedade da 

terra.  

Estas áreas passaram a ser rapidamente apropriadas, não para sua utilização 

econômica, mas para serem conservadas apenas como reservas de valor, para fins 

especulativos. Nesse mesmo período, uma parcela desse campesinato sucumbiu devido ao 

enfraquecimento de suas organizações internas, envolvendo perdas, vendas de terra e 

migração em alguns casos. Outros, orientados pela força de seu arranjo interno, organizaram-

se para resistir, buscando no costume e nas tradições a confirmação dos seus direitos. Direito 

para criar o bode solto e direito ancestral sobre a terra – o qual seria confirmado pelo costume 

e estaria pautado em um saber retido e transmitido oralmente pelos membros mais velhos do 

grupo social. Assim, nesses grupos os anciões são os guardiões do saber, da história, do 

costume e das tradições, possuindo uma importância significativa para o grupo, juntamente 

com os migrantes que experimentaram novos saberes. Esses últimos, no decorrer dos anos, 

foram chamados a fortalecer a luta e também tiveram um papel fundamental na organização 

da resistência. 
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A resistência desses camponeses provém de grande influência da Igreja Católica, que 

iniciou a sua inserção nos grupos de fundo de pasto com a organização das Comunidades 

Eclesiásticas de Base (CEBs) na segunda metade da década de 1960. Coube a este trabalho 

registrar os principais fatos motivadores dos conflitos nesse período, bem como, as estratégias 

desenvolvidas pelos camponeses para resistirem.  

A denominação “Fundo de Pasto” passou a existir quando da intervenção do Governo 

da Bahia dirigida ao reconhecimento jurídico dessa forma de organização social estabelecida 

em diferentes municípios do semi-árido baiano, a partir de 1983. Atualmente, essa designação 

já está assimilada e difundida entre os grupos camponeses que compartilham desse modo de 

vida. Mas os grupos organizados nas centrais e articulações, apenas consideram como fundo 

de pasto as grupos registrados ou em fase de reconhecimento pelo estado da Bahia, via seus 

órgãos responsáveis para essa política.  

Existe, na Bahia, além do fundo de pasto, outra forma de uso comum da terra: o fecho 

de pasto. Apesar de aparentemente semelhantes, eles guardam entre si profundas diferenças. 

As principais distinções entre o fundo e o fecho de pasto estão pautadas no ecossistema nos 

quais as atividades são desenvolvidas, na forma de utilização das terras de uso comum e no 

animal de criação.  

Nos fundos de pasto, a mobilidade espacial de seus membros rumo à região Sudeste, 

particularmente para São Paulo, foi e ainda é em alguns grupos uma constante. Uma das 

principais motivações para os deslocamentos relaciona-se a baixa renda monetária auferida a 

partir do fundo de pasto e a demanda crescente por produtos do mercado. Observou-se que 

esses deslocamentos estavam vinculados, principalmente, a uma estratégia de (re)produção da 

vida, utilizando-se da migração para o local onde, naquele momento, o capital se reproduzia 

com maior intensidade e oferecia boas possibilidades de renda para o trabalhador migrante. 

Para o membro que partia significava a expectativa, o desafio; e, para a família que ficava, 

representava a garantia de um novo e certo fluxo de renda, acontecimento que garantia a 

reprodução/subsistência dos que permaneciam. Esse deslocamento iniciou-se na década de 

1950, envolvendo tanto migrações permanentes como temporárias, quando São Paulo iniciava 

a expansão e modernização das suas indústrias. Essas migrações permearam todas as décadas 

subseqüentes apresentando, hoje, um fluxo desacelerado e, em alguns casos, de retorno.  

Mediante o avanço das cercas efetivado pelos novos donos das terras, o conflito estava 

estabelecido. Na década de 1980, ocorreu um fato inusitado: o legislativo de muitos 

municípios baianos, apoiado no judiciário, privilegiou os interesses dos grileiros/latifundiários 

emergentes ao embasarem-se no Código Civil de 1916, artigo 588 – o subsídio legal que 
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faltava para desarticular a lógica do sistema produtivo dos grupos tradicionais de fundo de 

fasto – fazendo surgir a “Lei dos 4 Fios” ou “Lei do Pé Alto”.    

Como pode ser observado, se muitos conflitos eclodiram a partir da implementação 

dessa Lei, por outro lado, a mesma permitiu a estruturação de novas estratégias de resistência 

dos camponeses. Nesse período, os conflitos foram “acalmados” em alguns locais com a ação 

do Governo do Estado da Bahia, através do Projeto de Regularização de Fundo de Pasto, que 

iniciou sua ação em 1983 por meio de um convênio entre o extinto Instituto de Terras da 

Bahia (Interba), a Companhia de Desenvolvimento e Ação Social Regional (CAR), a 

Superintendência de Desenvolvimento de Nordeste (Sudene) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD). Este Projeto iniciou-se através de estudos exploratórios na 

tentativa de entender o sistema sócio-cultural do fundo de pasto e foi realizado nos municípios 

de Uauá, Curaçá, Juazeiro, Jaguarari, Monte Santo, Senhor do Bonfim e Canudos. A partir 

desse estudo elaborou-se o Projeto Fundo de Pasto (projeto-piloto), que atendeu a alguns 

grupos.  Todavia, a maioria dos conflitos existentes em grupos de fundo de pasto, obteve 

pouca repercussão e visibilidade e, em muitos casos, os impasses estendem-se até os dias 

atuais. Destacam-se, nesse mesmo período, os conflitos ocorridos Território do Velho Chico 

(BA), particularmente, no município de Oliveira dos Brejinhos, cujos grupos de Fundo de 

Pasto rejeitaram a proposta do “plano piloto” implementado na região norte/nordeste da Bahia 

e, assim, criaram novos precedentes e possibilidades para o reconhecimento das áreas de 

fundo de pasto. 

A lei que legitima o modo de vida do fundo/fecho de pasto é a Constituição da Bahia, 

promulgada em 1988, no seu artigo 179, Parágrafo Único – instituída por força de emenda 

popular. No entanto, não há instrumento legal que viabilize a titulação das terras destinadas ao 

uso comum pelos grupos, ou seja, na Constituição Baiana de 1988 está reconhecida a sua 

existência, entretanto, o processo de titulação das terras de uso comum – dos fundos/fechos de 

pasto – esbarra em outras leis, estando o processo de titulação das terras desses grupos 

submetido à Lei de Terras do Estado da Bahia, a qual segue outros trâmites. 

A luta pela titulação das terras dos fundos de pasto, com a conseqüente viabilização da 

permanência dos grupos em suas terras, agrega em seu processo muitas contradições. O 

estado da Bahia, através de seus órgãos, ainda não encontrou um modo de proceder a titulação 

sem prejuízos aos camponeses – passando desde a idéia de “compáscuo”, “condomínio” até a 

paralisação do processo para a iniciar os procedimentos de “concessão rela de uso”. Destaca-

se que, na maioria das áreas reconhecidas, a titulação se efetivou apenas nas áreas familiares. 

Logo, as terras de uso comum não foram tituladas e o órgão responsável alega 
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impossibilidades legais para fazê-lo, fato que obriga as associações a se manterem em uma 

luta constante. Dessa forma, as terras de uso comum que, justamente, caracterizam esses 

grupos e o seu modo de vida, ficam à revelia da ação de grileiros, garimpeiros, carvoarias, 

mineradoras, e outros. 

No Fundo de Pasto Várzea Grande, localizado no município de Oliveira dos Brejinhos, 

todos os camponeses afirmaram ter a mesma origem, pois se consideram descendentes de Sr. 

Dionísio Ferreira Oliveira. A ida para São Paulo era ansiosamente esperada pelos 

adolescentes, tanto pelas moças, que se transformariam em empregadas domésticas, como 

pelos rapazes, que teriam destino certo como aprendizes/operários da construção civil. O 

sucesso dos parentes motivava o deslocamento, que se apoiava na certeza do abrigo e do 

emprego, pois se estabeleciam novas alianças no novo território que na capital paulista se 

configurava em rede com o território da resistência em Várzea Grande na Bahia. Com o 

tempo, a mobilidade passou a se realizar com maior freqüência, num ir e vir constante.  

A ausência era amenizada quando chegavam as pequenas, porém constantes, remessas 

mensais de recursos. Estas se transformavam em alimentos para subsistência e outros bens, 

para os que ficaram e/ou viabilizavam a aquisição de caprinos para a ampliação dos pequenos 

rebanhos familiares. Ou seja, a migração para o Sudeste possibilitou a reprodução social das 

famílias camponesas que ficaram como guardiãs da terra, do costume e das tradições do 

grupo.  

O grupo registrou conflitos externos, fruto do processo de grilagem em suas terras e da 

implantação de grandes fazendas de gado no entorno das terras do grupo, bem como, conflitos 

internos, estabelecidos entre os parentes que cederam aos apelos dos agentes do capital e 

retiraram os créditos oferecidos pelo governo para a criação de gado e o cultivo da mandioca 

e mamona. Contudo, tanto os conflitos externos como os internos, estavam relacionados 

diretamente ao livre circular do bode.  

Devido ao sistema produtivo desenvolvido pelo grupo, o bode era livre, solto para ir e 

vir, pois não existiam cercas, com os conflitos o bode passou a ter limites, porém, não se 

observou que ele estava adaptado a outra lógica. Para que as questões fossem resolvidas, o 

Juiz da Comarca Municipal, valendo-se do já citado artigo 588, inciso 2° do Código Civil de 

1916, baixou um edital, institucionalizando as cercas com 4 fios para conter o gado e proibiu 

a criação miúda de circular, esta deveria ser contida nas áreas de seus respectivos donos, com 

cercas de 6 fios e rodapé. Este edital privilegiou os grileiros, latifundiários e todos que 

contraíram os financiamentos oferecidos pelo Estado, em detrimento dos grupos que criavam 

o bode solto.  
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Os “grupos do bode” sabiam que não teriam condições materiais para construírem as 

cercas, muito menos para manter o bode preso. Dessa forma, organizaram-se contra o edital 

que pôs em risco o modo de vida secularmente utilizado pelos grupos. Surgiu, assim, o 

“movimento pelo bode solto” que congregou cinco grupos: Várzea Grande, Várzea Alegre, Pé 

do Morro, Várzea Dantas e Boa Sorte.  

Destaca-se que os conflitos começaram motivados pela defesa do bode solto, e não 

pela posse da terra em si. Todavia, no decorrer da organização da luta, os grupos despertaram 

para a idéia de que defender o bode solto, isto é, a criação de bode como única alternativa de 

subsistir em face das condições geoambientais da região, implicava, necessariamente, 

defender as terras por eles herdadas do patriarca Dionísio. O território que emerge, portanto, é 

decorrente da apropriação social produzida historicamente pelas relações formadas entre a 

sociedade e o espaço.  

A memória coletiva é legitimada pelo costume, – o direito consuetudinário – que se 

confronta com o direito positivo estabelecido pela sociedade moderna. A nova cerca alterava 

a organização social concebida e constituída pelo grupo ao longo dos anos. A solução 

encontrada, o Círculo Comunitário. Entretanto, uma nova questão emergia: o Círculo 

Comunitário identificava o território e, a cerca juntamente com a vigilância constante, 

impedia a ação dos grileiros. Se internamente garantia a liberdade dos bodes na nova 

conformação espacial estabelecida, não garantia, porém, a ”posse/propriedade” do território. 

Assim, a etapa seguinte da luta foi a busca da intervenção do Estado para que o mesmo 

reconhecesse a legitimidade do território ocupado. 

Os grupos que criavam o bode solto foram identificados como Fundo de Pasto e um 

projeto de demarcação e titulação de seus territórios foi encaminhado. Nesse novo momento, 

as partes constituintes do território precisavam estar evidenciadas. Iniciou-se, então, a 

identificação e a medição das áreas individuais que compunham o Círculo 

Comunitário/território, visando uma posterior titulação. Como o grupo estava se inserindo no 

Projeto Fundo de Pasto, este teria que possuir, necessariamente, uma área que fosse 

identificada e demarcada como de uso comum. Cabe salientar que, nesses fundos de pasto de 

Oliveira dos Brejinhos não havia área comum, mas tão somente pontos de uso comum, 

normalmente, onde se localizavam os recursos hídricos. Então, como resolver esta questão 

aparentemente dicotômica – área familiar x área de uso comum considerando que o uso 

comum da terra foi constituído pela necessidade do sistema produtivo desse modo de vida 

camponês, quando nas áreas, em sua totalidade, era permitido o uso comum apenas para o 

pastoreio do bode. 
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A solução encontrada foi consensual e somente pôde ser efetivada com a cooperação 

de todos os membros do grupo. Cada família cedeu uma parte de sua área familiar para 

compor a área de fundo de pasto. Assim, realizou-se a demarcação e medição das áreas 

familiares e coletiva, nas quais as famílias, em sua maioria, aproveitaram para formalizar as 

divisões entre os herdeiros, incluindo todos, até mesmo os filhos que haviam migrado e se 

estabelecido definitivamente em São Paulo.   

Em 1989, destaca-se a fundação da Associação de Caprinocultores de Várzea Grande, 

sendo uma das primeiras estabelecidas na região. Somente em julho de 2005, depois de 

muitas manifestações, caminhadas e negociações em Salvador junto à CDA, o título da área 

de uso comum do grupo foi entregue. 

O grupo, durante todo o processo de consolidação do território, fortaleceu as relações 

de aliança, solidariedade e confiança em seu ambiente interno, superou as ameaças de perda 

da terra e garantiu os direitos comunitários à medida que conquistava o reconhecimento 

jurídico do modo de vida tradicional pelo próprio Estado. Assim, vitorioso e reconhecido em 

sua organização social diferenciada, o grupo de Várzea Grande resistiu e continua a resistir, 

contudo as estratégias de reprodução camponesa são outras, assim como o costume e a 

tradição que ao longo tempo foram resignificados e hoje novas formas de coesão permeiam o 

grupo. 

Assim, se antes a migração de seus membros favorecia o contexto da (re)produção do 

grupo – pois os que partiam criavam as condições de subsistência dos que ficavam –, nos dias 

atuais a situação configura-se diferentemente. Novas relações nos dois territórios 

consolidados, Fundo de Pasto Várzea Grande (BA) e Jardim Ângela (SP), são estabelecidas; 

relações estas que foram afetadas pelas transformações no meio técnico-científico-

informacional que impregna a sociedade contemporânea e pelas novas relações capitalistas 

que permeiam o mundo do trabalho.  

Alguns migrantes de Várzea Grande também desenvolveram estratégias próprias 

visando a sua reprodução no contexto do grupo social. Ao tornarem-se transitoriamente 

operários, garantiram a reprodução material dos que ficaram e, por outro lado, acumularam 

recursos para investimentos em suas propriedades como a construção de suas moradias para 

selar laços matrimoniais, ou ampliação do rebanho.  

Os migrantes permanentes, por sua vez, também estão relacionados à estratégia de 

reprodução social do grupo. A permanência na cidade representou uma saída para se evitar a 

superpopulação nos territórios tradicionais. Todavia, mesmo que seus pais retornem na 

velhice, ainda assim, as gerações nascidas na cidade, certamente ali permanecem, pois os seus 



262 

 

universos simbólicos diferem daqueles dos parentes camponeses. O que se observa é o 

estabelecimento de novas redes de sociabilidade. Para além dos limites do território camponês 

localizado no semi-árido baiano, a espacialização do grupo se efetiva por meio da rede de 

relações que se estabelece entre a cidade de São Paulo e o Grupo de Várzea Grande, na Bahia, 

em um movimento contínuo.  

Na construção das novas estratégias podem residir algumas armadilhas deixadas pela 

sociedade moderna capitalista quando, sutilmente, o campesinato é capturado e absorvido por 

novas formas de expansão do capital no território camponês. As novas estratégias de 

(re)produção camponesas desenvolvidas pelo grupo em estudo em escala local, estão 

pautadas, fundamentalmente, na busca de recursos e financiamentos estatais. Os programas 

públicos de assistência social, como as aposentadorias e as bolsas em suas diferentes 

modalidades, no presente, têm contribuído consideravelmente para a manutenção do grupo.  

Nesses 27 anos depois do início da luta pelo bode solto e pela terra, novos desafios 

foram se pondo para os grupos pastores. Um deles é a dimensão que a luta ganhou, saindo de 

uma luta circunscrita aos municípios, e se expandindo para o contexto regional através de suas 

organizações regionais e da Articulação estadual. Na atualidade, o movimento se caracteriza 

como agregador de múltiplas identidades que se vinculam a “comunidades tradicionais”, o 

que abarca não somente grupos camponeses que usam a terra em comum, mas também, todos 

os grupos que por ventura se identifiquem com a luta. Têm-se assim, no interior do 

movimento distintos segmentos: são os geraizeiros, os brejeiros, os remanescentes 

quilombolas, assentados e os próprios fundos e fechos de pasto. 

O que baliza a unificação desse campesinato é o ser “tradicional”. Em 1983, no início 

da luta em Oliveira dos Brejinhos, bem como em outros municípios do estado da Bahia, de 

ocorrência dos fundos e fechos de pasto, não havia unidade entre eles, nem conhecimento de 

um em relação aos outros. E, mesmo após a visita realizada pelos camponeses de Oliveira dos 

Brejinhos a Uauá, o sistema lá desenvolvido foi visto com muita desconfiança e no processo 

de regularização fundiária foram bem demarcadas as diferenças que os separavam. Na década 

de 1990, começam a surgir as centrais regionais e a articulação estadual. Em 2004, pelo 

Decreto de 27 de dezembro de 2004 - revogado em 14 de julho de 2006 – foi criada a 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, em cujo 

rol de atribuições se destaca a perspectiva de estabelecer a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. 

A partir desse momento, os fundos de pastos são inseridos e visibilizados em um 

contexto nacional, associando-se a outras “populações tradicionais”: povos indígenas, 
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quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-babaçu, atingidos por 

barragens, povos de terreiro, ciganos, faxinais, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, praieiros, 

sertanejos, jangadeiros, pantaneiros, geraizeiros, veredeiros, catingueiros, barranqueiros. São 

unidos a partir da sócio-diversidade do “ser tradicional”, identificado por autodefinição e que 

tem aos olhos do Estado relação direta com o uso diferenciado dos recursos naturais, aos 

moldes do chamado “desenvolvimento sustentável”.  

Em agosto de 2005 é realizado o I Encontro Nacional das Comunidades Tradicionais, 

em Luziânia/DF. Desse encontro, o fundo de pasto passa a compor a comissão nacional e são 

realizadas várias oficinas em diferentes pontos do país, além de pesquisas. Pelo Decreto nº 

6.040 de 7 de fevereiro de 2007, é instituída a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Na escala estadual, diferentes “comunidades tradicionais” da Bahia têm se ligado aos 

fundos de pasto, autodefinindo-se como tal. Inicialmente, parece contraditório, após todo o 

processo de discussão para a efetivação de uma política nacional para “os tradicionais”, na 

Bahia eles abdicam da sua denominação singular e tradicional, para serem denominados como 

fundo de pasto. Essa contradição, está contida em uma contradição maior, isto é, o Estado, 

embora tenha iniciado as discussões sobre os povos tradicionais, organizando-os em uma 

estrutura nacional, ouvindo-os, identificando as diferenças e a diversidade cultural e social 

desse segmento do campesinato, apenas o decreto foi instituído. Não se efetivando nos 

territórios os benefícios contidos na política nacional, essa não passa até o momento de 

discursos, de metáforas.    

De tal modo que na Bahia, como vem “dando certo”, minimamente, a disputa 

territorial estabelecida entre os fundos de pasto e o capital, a orientação dada pelas 

assessorias, visando a ampliação e fortalecimento da base de luta, aos outros grupos 

tradicionais é para que adiram as lutas desenvolvidas pelos fundos de pasto, passando a ser 

um deles. Nesse procedimento, entende-se que estão sendo buscadas as brechas deixadas pelo 

estado da Bahia, para a garantia da regularização fundiária dos diferentes “tradicionais” que 

estão arranjados junto aos fundos de pasto. 

Por outro lado, os fundos de pasto são levados a querer ser assentamento rural de 

reforma agrária, no intuito de terem acesso aos créditos advindos dessa política pública, os 

PFP. E, assim, esse campesinato vai usando essas possibilidades “oferecidas” pelo Estado 

como estratégias na busca de garantir a sua reprodução social. 

No interior do grupo mais detidamente estudado, identificou-se que o capital mercantil 

local/regional aparece como agente de diferenciação social, pois, de um lado, ele espolia o 
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camponês e contribui para o empobrecimento de algumas famílias, como visto nesta pesquisa, 

e, de outro, age como potencializador de acumulação. Esta se associa a outras formas de renda 

– aposentadorias, bolsas, benefícios do INSS – e, aliada à inserção ideológica e material da 

proposta modernizadora e de seu aparato de inovações tecnológicas no seio do campesinato 

do Fundo de Pasto de Várzea Grande, propicia o surgimento de famílias melhor 

“estabelecidas”. Esta situação gera para estas famílias a possibilidade de aumentar a fração 

acumulada que posteriormente é reinvestida na produção, o que em um movimento contínuo 

poderá levar as mesmas a saírem da lógica da reprodução simples M-D-M para a reprodução 

ampliada D-M-D.  

Para além da expropriação, da subordinação e da proletarização desses camponeses, o 

capital está se sofisticando, pois não atua mais somente com o Estado, seu parceiro freqüente, 

ele agora conta com novos aliados em seu processo de territorialização. Na conjuntura posta, 

o capital envia os seus agentes – as assessorias, os técnicos do estado, as ONGs – que fazem a 

preparação ideológica junto aos camponeses, inserindo em seus territórios o discurso 

modernizador de geração de renda, qualidade de vida, sustentabilidade e inovação 

tecnológica, minando assim os pilares de sustentação dos grupos, que já vinham fragilizados 

desde os anos 1970. Percebeu-se que o capital que atua na região de Oliveira dos Brejinhos, 

não os tem desintegrado “por fora”, no sentido de expropriá-los; ao contrário, os tem 

transformado “por dentro”, a partir das mudanças no costume, nos valores e na visão de 

mundo que são trazidos pelos agentes externos e por uma maior monetarização das relações 

para algumas famílias que detêm os maiores rebanhos. Esse incremento na “criação” foi 

oportunizado diferencialmente ao longo das últimas três décadas pelas migrações temporárias, 

sendo que na atualidade essas famílias também são beneficiadas por rendas disponibilizadas 

pelo Estado. No caso em estudo, foram as observações das micro transformações intensas e 

cotidianas no interior do grupo  que permitiram apontar essas tendências, como foi observado 

na construção desse trabalho.  
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FORMULÁRIO 1 – Grupo Doméstico 
1] CASA 1.1] Nº de famílias 2] Data da Aplicação           /          /2007 
3] Localidade 4] Município  
5] Coordenadas Geográfica (UTM) - casa  6] Altitude                m 

 
7] Numeração das fotos: 
 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO DOMÉSTICO 
8] Titular da casa  9] Vivo 

    (a) 
10] Local de 
Nascimento 

11] Pai    
12] Mãe    
13] Avô    
14] Avó    
15] Bisavô    
16] Bisavó    

Vivo / Viva: 1 – S  2 – N 
Esposa (o) do Titular 

17]Esposa (a)  18] Vivo 
 (a) 

19] Local de 
nascimento 

20] Pai    
21] Mãe    
22] Avô    
23] Avó    
24] Bisavô    
25] Bisavó    

Vivo / Viva:  1 – S   2 – N 
 

Relações dos indivíduos na família (residentes e N residentes) 
Nº Nome Grau de 

Parentesco 
Local de Residência Constituiu 

Família 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
Grau de Parentesco:  1 – O próprio  2 – Cônjuge  3 – Filho (a)  4 – Enteado  5 – Pai/Mãe  6 Avô/ Avó  7 – Irmão (ã)  8 – 
Neto (a)   9 – Sogro(a)  10 – Tio (a)  11 – Sobrinho (a)  12 – Filho de Criação 13 – Genro/Nora 14 – Outros 15 –  Nenhum 
Constituiu Família:  1 -  S    2  - N 
 
 
 



UNIVESIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Projeto GeografAR 

Geo-história dos Fundos de Pasto do Município de Oliveira dos Brejinhos (BA) 
Instituições Parceiras: FUNDIFRAN, Central de Fundo de Pasto de Oliveira dos Brejinhos, Associação de Caprinocultores de Várzea  Grande, Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – 

IGDEMA – Projeto GeografAL 
CENSO SOCIO-ECONÔMICO 

 

 2

FORMULÁRIO 2 – Família /Indivíduo 
CASA   FAMILIA   INDIVIDUO  

IDENTIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS NO GRUPO DOMÉSTICO – INDIVÍDUOS RESIDENTES 
01] Nome 02] Família nº 
03] Sexo? 1 – Fem  2 – Masc.   04] Data de nascimento 
05] Local de Nascimento 06] Município 07] UF  
08] Tempo de Moradia (em anos) 
09] Estado civil? 1 – Solteiro  2 – Casado  3 – Viúvo  4 – Separado 5 – Divorciado/Desquitado  6 – Outros  
10] Parentesco com o titular?  1 – O próprio  2 – Cônjuge  3 – Filho (a)  4 – Enteado  5 – Pai/Mãe  6 Avô/ Avó  
7 – Irmão (ã) 8 – Neto (a)   9 – Sogro(a)  10 – Tio (a)  11 – Sobrinho (a)  12 – Filho de Criação 13 – Genro/Nora 
14 – Outros 15 –  Nenhum  

 

11] Estuda? 1 – S  2 – N   12] Se igual a SIM,  onde (município)? 
13] Grau de Instrução?  1 – Alfabetização  2 – Analfabeto  3 – Fundamental Incompleto  4 – Fundamental 
Completo  5 – Médio Incompleto  6 – Médio Completo  7 – Superior Incompleto  8 – Superior Completo 

 

14] Trabalha?  1 – S  2 – N  15] Se igual a SIM, com que e onde trabalha? 
16] Fonte de renda principal?  1 – Agricultura   2 – Pecuária   3 – Assalariamento   4 – Aposentadoria  5 – outras   
17] Se assalariado, onde trabalha e regime de trabalho? 
18] Renda Individual mensal? R$ 19] Recebe Benefícios da Previdência Social? 

1 – S  2 – N
 

20] Qual Beneficio?  1 – Pensão  2 –  Salário-Maternidade  3 – Auxilio-Reclusão  4 – Auxilio-Doença  
5 Outros _________________________________________________________________________ 

 

21] Participa da Associação Comunitária?  1 – S  2 – N  
22] Tem Terra Titulada no Circulo Comunitário?  1 – S  2 – N   23] Extensão (ha)? 
24] Possui animais? 1 – S  2 – N  25] Quais e quantos? 1 (      ) caprinos  2 (     ) bovinos  3 (     ) eqüinos 
25.1] Se cria junto com outros?       
26] Como identifica? 
27] Sua propriedade é cercada? 1 – S  2 – N  28] Se cercada,  1 – Parcial   2 – Total  
29] Tem Terra fora do Circulo Comunitário? 1 – S  2 – N  
30] Onde? Localidade e Município 31] Extensão (ha)? 
32] Participa dos Mutirões organizados pela associação?  1 – S  2 – N  
33] Participa das Reuniões da Central de Fundo de Pasto?  1 – S  2 – N  
34] Participa da Comunidade de Igreja?  1 – S  2 – N  35] Qual ? 1 – Várzea Alegre 2 – Várzea 

Grande 3 – Queimada Nova 
 

36]Participa do Grupo dos Doces? 1 – S  2 – N  37] Participa do Grupo dos Quintais? 1 – S  2 – N  
38] Participa do Grupo de manejo dos caprinos? 1 – S  2 – N  
39] É filiado ao Sindicato Rural? 1 – S  2 – N  
40] Outras atividades comunitárias?  
41] Já morou em outro lugar fora da Comunidade?  1 – S  2 – N    42] Quanto tempo (ano/mês)                    
43] Onde morava (UF/município/bairro)?   
44] Trabalhou em qual atividade? 
45] Motivo do retorno? 
46] Acumulava o salário ou parte dele para investir na propriedade? 1 – S  2 – N  
47] Se SIM, em que? 1 – Terra  2 – Rebanho  3 - Construção/reforma da casa  4 – Cisterna  5 - Outros  
 
OBSERVAÇÕES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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FORMULARIO 4 – Indivíduos migrantes
CASA   FAMILIA   INDIVIDUO  

IDENTIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS NO GRUPO DOMÉSTICO – INDIVÍDUOS NÃO RESIDENTES 
01] Nome 
02] Sexo? 1 – Fem  2 – Masc.   03] Data de Nascimento 
04] Local de Nascimento 05] Município 06] UF  
07] Tempo de Moradia fora da Comunidade (em anos) 
08] Destino UF?             09] Município? 10] Bairro? 
11] Estado civil? 1 – Solteiro  2 – Casado  3 – Viúvo  4 – Separado 5 – Divorciado/Desquitado  6 – Outros  
12] Se casado, local do casamento?  
13] Parentesco com o titular?  1 – O próprio  2 – Cônjuge  3 – Filho (a)  4 – Enteado  5 – Pai/Mãe  6 Avô/ Avó  
7 – Irmão (ã) 8 – Neto (a)   9 – Sogro(a)  10 – Tio (a)  11 – Sobrinho (a)  12 – Filho de Criação 13 – Genro/Nora 
14 – Outros 15 –  Nenhum  

 

14] Trabalha?  1 – S  2 – N  15] Se SIM, com que trabalha? 
16] É filiado(a) a Associação Comunitária?  1 – S  2 – N  
17] Tem Terra Titulada no Circulo Comunitário?  1 – S  2 – N       18] Extensão (ha)? 
19] Se SIM quem cuida da terra e qual a sua utilização? 
20] Tem Terra fora do Circulo Comunitário? 1 – S  2 – N  
21] Onde - Localidade e Município? 22] Extensão (ha)? 
23] É filiado ao Sindicato Rural? 1 – S  2 – N  
24] Possui animais? 1 – S  2 – N  25] Quais e quantos? 1 (   ) caprinos  2 (   ) bovinos  3 (   ) eqüinos 
26] Tem casa no circulo comunitário?  
1 – S  2 – N 

27] Situação da casa?  1 – Boa   2 – Precária    3 - Muito 
precária

 

28] Ajuda os parentes enviando:   1 – Dinheiro   2 – Roupas    3 – Outros   _________________________  
29] Manifesta interesse em retornar para Comunidade?    1 – S  2 – N     30] Se S, quando? 
Informante: 

FORMULARIO 4 – Indivíduos migrantes
CASA   FAMILIA   INDIVIDUO  

IDENTIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS NO GRUPO DOMÉSTICO – INDIVÍDUOS NÃO RESIDENTES 
01] Nome 
02] Sexo? 1 – Fem  2 – Mas   03] Data de Nascimento 
04] Local de Nascimento 05] Município 06] UF  
07] Tempo de Moradia fora da Comunidade (em anos) 
08] Destino UF?             09] Município? 10] Bairro? 
11] Estado civil? 1 – Solteiro  2 – Casado  3 – Viúvo  4 – Separado 5 – Divorciado/Desquitado  6 – Outros  
12] Se casado, local do casamento?  
13] Parentesco com o titular?  1 – O próprio  2 – Cônjuge  3 – Filho (a)  4 – Enteado  5 – Pai/Mãe  6 Avô/ Avó  
7 – Irmão (ã) 8 – Neto (a)   9 – Sogro(a)  10 – Tio (a)  11 – Sobrinho (a)  12 – Filho de Criação 13 – Genro/Nora 
14 – Outros 15 –  Nenhum  

 

14] Trabalha?  1 – S  2 – N  15] Se SIM, com que trabalha? 
16] É filiado(a) a Associação Comunitária?  1 – S  2 – N  
17] Tem Terra Titulada no Circulo Comunitário?  1 – S  2 – N       18] Extensão (ha)? 
19] Se SIM quem cuida da terra e qual a sua utilização? 
20] Tem Terra fora do Circulo Comunitário? 1 – S  2 – N  
21] Onde - Localidade e Município? 22] Extensão (ha)? 
23] É filiado ao Sindicato Rural? 1 – S  2 – N  
24] Possui animais? 1 – S  2 – N  25] Quais e quantos? 1 (   ) caprinos  2 (   ) bovinos  3 (   ) eqüinos 
26] Tem casa no circulo comunitário?  
1 – S  2 – N 

27] Situação da casa?  1 – Boa   2 – Precária    3 - Muito 
precária

 

28] Ajuda os parentes enviando:   1 – Dinheiro   2 – Roupas    3 – Outros   _________________________  
29] Manifesta interesse em retornar para Comunidade?    1 – S  2 – N     30] Se S, quando? 
Informante: 
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FORMULÁRIO 3 – Família / Individuo
ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

01] Origem da Propriedade? 1 – Herança  2 – Compra  3 – Doação   
02] Tem documentos que comprovem a propriedade de terra? 1 – S  2 – N  
03] Sendo SIM, qual?   1 – Titulo     2 – Carta de anuência   3 – Documentos do INCRA     4 - Outros  
04] Área é Cercada? 1 – S  2 – N  05] Cercamento?  1 – Total    2  –  Parcial      
06] Cerca com quantos fios?  07] Cerca ?   1 – Com rodapé   2 – Sem rodapé  
08] Área cercada? 09] Se Não cercada ou parcialmente como identifica os limites? 
09.1] Se cerca, por quê? 
10] Descrição e solicitação do mapa mental 
 
 
11] Quem trabalha na terra?   
12] Quantas horas por dia?  13] Geralmente em que turno?   1 –  Manhã   2 – Tarde  
14] Descrição da rotina diária de trabalho (chamar atenção para aos domingo a rotina é mantida) 

Dados da Produção Agrícola  
15] Qual o uso principal do seu lote e a área?  1 – Lavoura    2 –  Pastagem     3 –  Mata    4 –  Reserva    
16] O que planta? 
17] Faz silagem?   1 – S  2 – N  18] Utiliza qual técnica? 
19] Se SIM para silagem, utiliza quais vegetais? 
20] Cultiva horta de lona? 1 – S  2 – N  21] Participou da capacitação para cultivo da horta de 

lona? 1 – S  2 – N 
 

22] Em que período faz a manutenção da propriedade? 
23] Preparo do solo?  1 – Manual  2 – Tração animal  3 –  Mecanizado   4 – Calagem   5 – Adubação orgânica  
6 – Adubação química 

 

24] Qualidade da terra?   1 – Ótima  2 – Boa  3 – Regular  4 – Ruim   5 – PésSa   6 – N sabe  
25] Quais instrumentos/equipamentos usa no cultivo?   
26] Tipo de cultivo? 1 -  Simples    2 – Associado     
26.1] Se associado, quais os produtos?  
27] Origem das sementes?  1 – Próprias  2 –  Compradas  3 – Próprias e compradas   
28] Defensivos agrícolas?   1 – Usa    2 – N Usa  29] Se usa qual (is)? 
30] Destino predominante da produção?    1 – Auto-consumo  2 –  Venda   3 – Troca   
31] Em caso de venda onde e quem compra? 
32] Preço da ultima venda? R$ 33] Achou justo o preço pago?  
34] Em caso de troca onde e por quais produtos? 
35] Realiza extrativismo vegetal? 1 – S  2 – N  36] Produtos? 
37] Onde realiza a coleta? 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO 5 – Grupo Doméstico
CASA  

CARACTERIZAÇÃO DO DOMICILIO E INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE 
01] Número de cômodos   
02] Paredes? 1 – Taipa   2 – Tijolo   3 - Adobe  
03] Cobertura? 1 – Telha   2 – Palha   3 - Telha eternit   4 - Laje  
04] Piso? 1 – Batido   2 – Cimento   3 – Cerâmica   
05] Acesso à iluminação? 1 – Energia elétrica   2 - Energia Solar   3 – Lamparina/Candeeiro   4 - Vela  
06] Acesso ao abastecimento de água? 1 – Cisterna   2 – Poço tubular   3 – Nascente   4 – Rio   5 – Barreiro   
6 – Represa   7 - Outros  

 

07] Destino das águas servidas? 1 – Fossa    2 – Rio   3 – Jogada a céu aberto   4 – Rega as plantas    5 - 
Outros 

 

08] Destino do lixo? 1 – Lançado a céu aberto    2 – Enterra    3 – Queima    4 – Outros   
09] O domicilio tem banheiro? 1 – S  2 – N  
10] Sendo SIM, dentro ou fora da casa? 1 – Dentro  2 – Fora   
11] Dispõe de fossa? 1 – S    2 – N  
12] Utensílios domésticos de acesso? 1 (   ) Geladeira    2 (   ) TV    3 (   ) Radio    4 (    ) Aparelho de Som    
 5 (     ) Fogão a gás  6 (    )  Fogão a lenha     7 (    ) Parabólica

 

13] Meio de transporte próprio? 1 (    )  Cavalo  2 (    ) Carroça  3 (      ) Carro de Boi  4 (     ) Bicicleta  
 5 (     ) Motocicleta  6 (     ) Carro  7 (      ) Caminhão 

 

 
LEVANTAMENTO DO REBANHO  

CABRINOS M F Peso (médio Kg) Raça 
Reprodutores  ---------------------------   
Matrizes ----------------------    
Caprinos 0 – 6 mês     
Caprinos 6 – 1 ano     
Demais caprinos     

Vacinação dos caprinos.  Quais as vacinas utilizadas? 
Vacinas Quantas vezes ao ano Período Tem Orientação técnica – qual? 

Brucelose    
Raiva    
Aftosa    
Vermífugo    
Carbúnculo sintomático     

Doenças e causas mortes mais comuns - caprinos 
Mortalidade/ano Quantidade Causas 

Matrizes   
Reprodutores   
Caprinos   
Cabritas   

Doenças e causas mortes mais comuns - ovinos 
OVINOS M F Peso (médio Kg) Raça 

Reprodutores  ---------------------------   
Matrizes ----------------------    
Ovinos 0 – 6 meses     
Ovinos 6 – 1 ano     
Demais ovinos     

Vacinação dos ovinos Quais as vacinas utilizadas? 
Vacinas Quantas vezes ao ano Período Tem Orientação técnica – qual? 

Brucelose    
Raiva    
Aftosa    
Vermífugo    
Carbúnculo sintomático     
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Doenças e causas mortes mais comuns - ovinos 

Mortalidade/ano Quantidade Causas 
Matrizes   
Reprodutores   
Recém nascidos   

Levantamento dos Bovinos 
BOVINOS M F EQUINOS Quantidade 

Reprodutores  ---------------- Cavalos  
Vacas --------------  Éguas  
Bezerros   Jumentos  
Bezerras   Burros  
Garrotes   Mulas  

Reprodução dos animais 
Reprodução Caprinos Ovinos Bovinos Eqüinos 

Meses de reprodução     
Técnicas utilizadas     
Cuidados     
Média nascimento/ano     
 

Controle sanitário 
14] Tem aprisco? 1 – S  2 – N  15] Área coberta 1 – S  2 – N  
16] Tipo de piso?  1 – Batido  2 – Cimento  3 – Madeira   4 – Madeira-suspenso  
17] Qual a periodicidade de limpeza do abrisco?   1 – Semanal  2 – Quinzenal  3 – Mensal  4 – Trimestral   
5 – Semestral  6 – Anual 

 

18] Usa algum tipo de desinfetante? 1 – S  2 – N  19] Qual? 
20] Utiliza o esterco? 1 – S  2 – N  21] Se SIM,  1 – Comercializa    2 – Usa como adubo   

3 – Outros
 

Comercialização 
22] Onde vende a produção? 
23] Quem compra a produção? 
24] Onde obtém as informações da cotação de preços dos animais? 
25]Rebanho Descarte 

por ano 
Animal (em 

pé) 
Valor 
(R$) 

Animal 
abatido 

Valor 
(R$) 

Época de 
venda 

Destino 

Caprinos        
Ovinos        
Bovinos        
 
26] Aproveitamento do leite de cabra? 1 – S  2 – N  27] Se S,  1 – Consome  2 –  Vende   

3 – Beneficia
 

28] Aproveitamento da pele? 1 – S  2 – N  29] Se S,  1 – Vende  2 – Beneficia  
30] A família consome a carne de bode? 1 – S  2 – N  
31] Se S, qual a periodicidade?  1 – Diária    2 – Semanal    3 – Mensal    4 – N consume  

Melhoramento do rebanho 
32] Já recebeu visita de técnicos da assistência técnica? 1 – S  2 – N  
33] Se S, de qual Instituição? 
34] Já participou de cursos de capacitação técnica para melhoramento do rebanho? 1 – S  2 – N  
35] Quais? 
36] Entidades promotoras? 
37] Quais as práticas de manejo que realiza? 
38] Já adquiriu financiamento para investir no melhoramento do rebanho ? 1 – S  2 – N  
39] Se S, quando? 40] Se S, em qual Instituição? 
41] Quais as principais dificuldades em relação a assistência técnica?  
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OBSERVAÇÕES: 
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