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O FICAR E O PARTIR COMO ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO CAMPONESA1 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Fundo de Pasto constitui-se enquanto um sistema produtivo, cujos camponeses têm 

como valores basilares a família, a terra e o trabalho e utilizam-se da prática do 

pastoreio extensivo compartilhando, comunitariamente, grandes extensões de terra no 

semi-árido baiano. A ordem moral e a tradição das suas comunidades são transmitidas a 

partir da oralidade, assim, estão pautados na palavra e nos costumes, ou seja, no direito 

consuetudinário. Essas comunidades estão ligadas por laços de parentesco estabelecidos 

a partir do matrimônio e das relações de compadrio.  

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. O grupo doméstico de produção, além de se integrar por laços de 

parentesco, aliança que impede o repasse da terra, tece, ainda, relações de solidariedade 

baseadas nas atividades coletivas decorrentes da organização produtiva que 

                                                 
1 Este trabalho está tendo continuidade com a pesquisa a ser desenvolvido na Tese de Doutorado da 
primeira autora, intitulada “Os territórios dos descendentes de Dionísio, entre Várzea Grande (BA) e 
Jardim Ângela (SP) – o ficar e o partir como estratégias de reprodução camponesa”.  
2 Professora da Universidade Federal de Alagoas (IGDEMA/UFAL) – cirlene@ufal.br 
3 Professora permanente do Mestrado em Geografia da Universidade Federal da Bahia (MGEO/UFBA), 
pesquisadora do CNPq – guiomar@ufba.br  
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instrumentaliza este sistema. A unidade familiar mantém o manejo, a comercialização 

dos animais e a agricultura de subsistência nos períodos chuvosos. 

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. Naquele 

momento, em seus estudos preliminares, os técnicos observaram as casas dos 

camponeses com seus quintais/terreiros, tendo suas criações ao fundo, pastando no 

bioma da Caatinga; desse modo, surgiu, então, o termo Fundo de Pasto. Atualmente, 

essa designação já está assimilada e difundida entre as comunidades que compartilham 

desse modo de vida, inclusive os grupos organizados apenas consideram como Fundo de 

Pasto, as comunidades registradas 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, guardam entre si profundas diferenças. 

As principais distinções entre o Fundo e o Fecho de Pasto estão pautadas no ecossistema 

nos quais 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 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 

unidades individuais onde se encontra o criatório e a utilização das terras de uso comum  

se efetiva no período de estiagem quando a alimentação se torna escassa para o pequeno 
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rebanho nas terras de uso individual. Normalmente, os Fechos de Pasto encontram-se 

em áreas próximas ao sopé dos morros e aos recursos hídricos, como rios e lagoas. 

Nessas áreas prevalece a criação de bovinos, entretanto esta não é a única fonte de 

renda, pois divide importância com a atividade agrícola. 

Os Fundos de Pasto, por sua vez, objetos de análise neste trabalho, estão localizados em 

sua totalidade nas regiões onde prevalece o clima semi-árido, convivendo com o 

ecossistema da Caatinga e, conseqüentemente, com a escassez de água. A utilização 

comum dos recursos naturais é uma necessidade, fazendo parte da lógica do sistema 

produtivo desenvolvido e do modo de vida desses camponeses, que compartilham a 

terra como estratégia de reprodução da vida e manutenção dos seus rebanhos, 

constituídos, principalmente, de caprinos e ovinos e, secundariamente, de bovinos. O 

renda através destas criações, juntamente com a aposentadoria, na atualidade, 

constituem-se enquanto principal fonte de renda das comunidades.  

Nos Fundos Pasto, cada família possui uma unidade produtiva que, normalmente, não é 

cercada, o que permite o livre circular dos animais entre uma propriedade e outra. A 

terra não é comum ao grupo; muito pelo contrário, cada família sabe exatamente onde 

começa e termina a sua “propriedade”. O que é comum é o uso da terra, ou seja, como 

as unidades produtivas não são cercadas devido à estratégia utilizada pelo grupo, os 

animais circulam livres pelas unidades produtivas, independentemente de quem seja o 

dono da terra e dos caprinos.  Desse modo, o espaço é produzido a partir de uma casa e 

uma pequena área cercada, reservada para o 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 – Caatinga.  Vale 

ressaltar que, dependendo da tradição e da organização social do grupo, alguns pontos 
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são considerados de uso comum para a comunidade, a exemplo das aguadas, sopé de 

morros, lagoas, dentre outros mananciais essenciais à (re)produção do grupo. 

Nas comunidades de Fundo de Pasto, a mobilidade espacial de seus membros rumo à 

região Sudeste, particularmente para São Paulo, foi e ainda é em algumas comunidades 

uma constante. Os deslocamentos não, necessariamente, decorreram de conflitos 

fundiários externos ou internos ao grupo; tampouco têm relação com a rigidez da 

estrutura fundiária, muito menos, estão relacionados à mecanização e transformação das 

relações de trabalho no campo. Nas pesquisas preliminares, 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. 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. 

Observa-se que esta mobilidade iniciou-se, na década de 1950, quando São Paulo 

iniciava a expansão e modernização das suas indústrias. Esses deslocamentos 

permearam todas as décadas subseqüentes apresentando, hoje, um fluxo desacelerado e, 

em alguns casos, de retorno.  

Essas comunidades, embora encravadas na Caatinga, não viviam totalmente isoladas da 

sociedade, pois sempre estabeleceram diferenciadas relações de mediação e troca. Outro 

fator que desperta atenção é a ocorrência de Fundos de Pastos limítrofes, podendo variar 

de duas a cinco comunidades. Estas, normalmente, guardam laços internos e externos de 

parentesco, não implicando, necessariamente, em laços de aliança e solidariedade, pois 

cada comunidade é única, tendo sua própria ordem moral, seus costumes e tradições.  
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2 O Fundo de Pasto no Médio São Francisco 

 

A ocupação da região do Médio São Francisco 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, 

ao se utilizar da força de trabalho escrava negra e indígena. 

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. A sua função portuária propiciava o escoamento da 

produção pecuária para o norte da Bahia e para os estados do Piauí, Maranhão e Goiás 

(IBGE, 1994).  

Após o esgotamento das minas, o escoamento da produção de gado ganhou outros 

mercados, à medida que se fortalecia no espaço regional e estadual. Nessa conjuntura foi 

introduzida na região a cultura algodoeira que, rapidamente, se fortalece na região 

através da mão-de-obra escrava.  
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Assim, favorecidas pelas condições históricas, objetivas e subjetivas, no âmbito 

nacional, com a “abolição” da escravatura, e no regional, com o enfraquecimento 

político do estado da Bahia, paralelo à decadência e estagnação econômica da região, as 

comunidades de Fundo de Pasto se fortaleceram no interior da região entre a Caatinga, 

estreitando redes de parentesco e solidariedade.  

No período entre 1940 e 1960, nos municípios limítrofes à Barra, expandiram-se  as 

possibilidades de crescimento do comércio desses locais, iniciando o isolamento 

daquele município no contexto regional. Mais recentemente, 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 que se iniciava. 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, ambas constituem 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, 

principalmente as localizadas próximas aos rios. Destacam-se, ainda, os investimentos 

regionais promovidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), via financiamentos do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Esses 

investimentos eram voltados para a compra de terras por empresas do setor agropecuário 
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orientados para projetos ligados à pecuária e 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 surgir herdeiros de pretensos proprietários de 

terras e alterou as relações sociais/espaciais 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, não mais representava somente poder, pois adquiriu, igualmente, um novo 

significado, passando a ter um alto valor mercantil – as terras que margeiam o Rio São 

Francisco, ou seja, as terras imemorialmente ocupadas pelas comunidades ribeirinhas, 

em especial pelas Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Médio São Francisco e 

as demais áreas do entorno dos municípios que estavam sendo beneficiados pela 

intervenção do planejamento estatal, o que incluía o município de Oliveira dos 

Brejinhos.4 

Nesse contexto regional, as lutas pela permanência na terra desencadeadas pelas 

comunidades tradicionais ganharam dimensões de conflitos e com isso visibilidade. Os 

altos investimentos estatais em infra-estrutura e o fomento a investimentos na Região do 

Médio São Francisco proporcionaram, por um lado, o surgimento de “donos” das terras 

secularmente ocupadas pelas comunidades tradicionais e, por outro, a necessidade de 

organização da resistência dessas comunidades para ali permanecerem, buscando a 

                                                 
4 Estas questões foram tratadas em INCRA/UFBA/UNEB – Relatório Técnico de Identificação, Delimitação e Demarcação da 
Comunidade Quilombola Jatobá – Município de Muquém do São Francisco – Bahia.  Convênio INCRA/UFBA/UNEB. 
Salvador, julho de 2005; e INCRA/UFBA/UNEB – Relatório Técnico de Identificação, Delimitação e Demarcação da 
Comunidade Quilombola Lagoa do Peixe – Município de Bom Jesus da Lapa – Bahia.  Convênio INCRA/UFBA/UNEB. 
Salvador,  de 2005, dos quais as autoras participaram da elaboração como pesquisadora na Equipe Técnica. 
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garantia dos seus direitos. Para isto, contaram com o apoio de setores da Igreja Católica 

e, com a Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco (Fundifran)  

Na Região do Médio São Francisco encontram-se, atualmente, 18 Comunidades de 

Fundo de Pasto, sendo treze localizadas no município de Oliveira dos Brejinhos, quatro 

no município de Buritirama e duas no município de Brotas de Macaúbas (ver tabela 1). 

Tabela 1 

 

Comunidades de Fundo de Pasto do Médio São Francisco (BA) - 2006 

Nº MUNICÍPIO FUNDO DE PASTO 
1 Brotas de Macaúbas Ass. Agrop. de Jatobá 
2 Brotas de Macaúbas Ass. Com. R. dos P. do Buriti do Alho 
Subtotal 2 
1 Buritirama Ass. Com. Agrop. Caetano 
2 Buritirama Ass. Com. Agrop. Cupim 
3 Buritirama Ass. Com. Agrop. de Baixo Velho 
4 Buritirama Ass. Com. Agrop. de Sítio Descoberto 
Subtotal 4 
1 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. Boa Sorte 
2 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. da Faz. Cangalha  
3 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. de Pé do Morro 
4 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. de Várzea Dantas 
5 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. Seis Tiros I 
6 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. Seis Tiros II 
7 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. Várzea Alegre  
8 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. Agrop. Várzea Grande 
9 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. de  Saco de Pedra ll 
10 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. de  Várzea das Pedra II 
11 Oliveira dos Brejinhos Ass. Com. do Espirito Santo e Fundo de Pasto 

Melancia 
12 Oliveira dos Brejinhos Ass. dos Prod. Rurais de Boa Esperança 
Subtotal 12 
TOTAL 18 

            FONTE: Projeto GeografAR, fevereiro/2006. 

 
 

Comunidades de Fundo de Pasto do Médio São Francisco (BA) – 2006 
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A partir de um entendimento mais genérico de como estas comunidades resistiram  às 

diversas tentativas de territorialização do capital na região do Médio São Francisco, será 

apresentada a seguir, de forma especifica, a comunidade de Fundo de Pasto Várzea 

Grande, sobre a qual se discute nesse projeto. 

 

3 O Fundo de Pasto Várzea Grande   

 

O Fundo de Pasto Várzea Grande está localizado no município de Oliveira dos 

Brejinhos, encontra-se na Região do Médio São Francisco às margens da BR 242 e a 

590 km de Salvador. A comunidade é composta por 65 grupos domésticos, perfazendo 

um total de, aproximadamente, 220 pessoas. Em pesquisas preliminares no Fundo de 

Pasto Várzea Grande, todos os informantes afirmaram ter a mesma origem, pois se 

consideram os descendentes de Sr. Dionísio Ferreira Oliveira, como mostra o relato a 

seguir: 

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, hoje denominada Comunidade Várzea Grande [...].

5
 

 

Segundo relatos da comunidade, em 1734, o Sr. Dionísio adquiriu as terras que depois 

viria a se constituir na Fazenda Várzea Grande, ao comprá-las em sociedade como 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 a maior disponibilidade de alimentos e água. Nos períodos secos o gado ficava 

nas proximidades do povoado Lagoa do Dionísio, localizado no município de Ibitiara, a 
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alguns quilômetros de onde hoje se localiza a comunidade. Vale ressaltar que já naquele 

período, a possibilidade de invasões das suas terras era iminentes, o que fez Sr. Dionísio 

e sua família mudarem-se para as terras compradas, onde construíram uma casa às 

margens da Lagoa da Várzea Grande, segundo a narrativa da comunidade,  

[...] 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 [...] 

6
 

 

Sr. Dionísio Ferreira Oliveira e Sra. Simoa Oliveira constituiram o tronco fundador da 

comunidade. Tiveram oito filhos: João Batista, Demetrio, Ana, Nicássia, Maria do 

Nascimento, Tibúrcia e Simoa. 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 terceira geração dos descendentes, os primos consangüíneos, casaram-se entre si, 

ocorrendo o mesmo com as gerações subseqüentes até os dias atuais. Claro que alguns 

membros do grupo vieram de outras comunidades próximas, contudo prevaleceu o 

casamento entre parentes, selando os laços de aliança via matrimônio e garantindo a 

indivisibilidade da terra. É somente com o estabelecimento definitivo da família que foi 

iniciada a criação de caprinos. 

                                                                                                                                               
5 Depoimento coletado em pesquisa de campo realizada no período de 24 a 30 de julho de 2005. 
6 Depoimento coletado em pesquisa de campo realizada no período de 24 a 30 de julho de 2005. 
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Desse período, 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 da 

comunidade, em 1926 e as migrações dos primeiros do grupo iniciadas a partir de 1950, 

estendendo-se pelas décadas seguintes. 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, a 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 como maior freqüência no ir e 

vir constante.  

As migrações são relatadas pelos membros da comunidade com consternação, pois 

acionam as lembranças e saudades dos que partiram e por lá se estabeleceram; em 

contrapartida, são lembradas como oportunas e necessárias naquele momento de total 

escassez de recursos materiais para a subsistência das famílias. A ausência era 

amenizada quando chegavam as pequenas, porém constantes, remessas mensais de 

recursos, estas se transformavam em alimentos para subsistência dos que ficaram e/ou 

adquiriram caprinos para ampliação dos pequenos rebanhos familiares. Ou seja, a 

mobilidade para o Sudeste possibilitou a reprodução social das famílias camponesas que 

ficaram como guardiãs da terra, dos costumes e das tradições da comunidade. Relatam, 

ainda, com satisfação, que os parentes que ficaram em São Paulo, constituíram família e 

conseguiram “vencer”, uma vez que ali permaneceram e adquirindo bens, a exemplo da 

casa própria, automóveis e outros. 
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Outro marco narrado pelo grupo é a chegada do Padre João ao município de Oliveira 

dos Brejinhos, quando são organizadas CEB’s, no inicio da década de 1970. Esta nova 

forma de organização aglutinou a comunidade internamente e a aproximou das outras 

comunidades de Fundo de Pasto circunvizinhas, despertando-as para a necessidade de 

lutar pela garantia dos seus direitos. Portanto, quando no final dessa mesma década 

explodiram os conflitos fundiários na área, a comunidade já se encontrava organizada e 

certa das suas necessidade.  

Em seus relatos iniciais, a comunidade registrou conflitos externos, fruto do processo de 

grilagem em suas terras e da implantação de grandes fazendas de gado no entorno das 

terras da comunidade, 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. Contudo, tanto os conflitos 

externos como os internos, estavam relacionados diretamente ao livre circular do bode.  

Devido ao sistema produtivo desenvolvido pela comunidade, o bode era livre para ir e 

vir, pois como não existiam cercas, pastavam para locais longínquos, retornando à noite 

para os seus “chiqueiros”. Com o novo processo em curso, o bode passou a ter limites, 

porém, não se observou que ele estava adaptado a outra lógica. Desse modo o bode 

entrava em toda e qualquer propriedade e comia a pastagem preparada para o gado e a 

mandioca verdejante que brotava. Os que se sentiam prejudicados, os novos donos e os 

parentes que deixaram de criar o bode para se dedicar ao cultivo da mandioca e/ou 

criação de gado, começaram a maltratar os animais e, em alguns casos, a matá-los.  

Os conflitos ficaram exarcebados e, com muita freqüência, iam se elucidar na delegacia 

do município. 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, 
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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 das comunidades que criavam 

o bode solto.  

As “comunidades do bode” sabiam que não teriam condições materiais para construírem 

as cercas, muito menos de manter o bode preso. Dessa forma organizaram-se contra o 

edital que pôs em risco o modo de vida secularmente utilizado pelas comunidades. 

Surgiu, assim, o “movimento pelo bode solto” que congregou seis comunidades: Várzea 

Grande, Várzea Alegre, Pé do Morro, Várzea Dantas, Boa Sorte e Jatobá.  

Para organização da luta a liderança foi assumida pela comunidade de Várzea Grande 

em função de esta gozar do maior número de grupos domésticos e, também, pelo fato de 

seus membros estarem envolvidos com a organização das comunidades eclesiásticas de 

base, além de seus estudantes freqüentarem a Escola Família Agrícola, que acabara de 

ser criada na região – o que favoreceu o despertar para os seus direitos que se 

encontravam usurpados. 

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 partiam e retornavam com constância, 

isto facilitou a convocação dos migrantes permanentes. A experiência adquirida na 

cidade grande era muito valorizada, pois implicava novos saberes, novos 

conhecimentos, e isso seria imprescindível naquele momento de organização da luta. 

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 
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despertaram para a idéia de que defender o bode solto, isto é, a criação de bode como 

única alternativa de subsistir as condições geoambientais da região implicava, 

necessariamente, defender as terras por eles herdadas do patriarca Dionísio. Com isso 

teriam de provar que, de fato, eram “proprietários” da terra. A comunidade, 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 efetiva 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 formadas entre a sociedade e o espaço.  

A memória coletiva é legitimada pelo que a comunidade chama de costumes, 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 dos costumes, 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 é o grande obstáculo para a comunidade: o entendimento e 

adaptação à nova realidade, na qual prevalece o que está escrito e reconhecido em 

cartório. Para a comunidade o direito consuetudinário formaliza  práticas e usos 

ancorados nos valores partilhados e nos costumes 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. A “Lei dos costumes” é rebelde por natureza, pois vai de encontro 

ao que é estabelecido na sociedade de consumo. 

Nesse mesmo período dos conflitos foi construída a BR 242, cortando a Comunidade. 

Com a via de acesso, novos problemas apareceram: os bodes passam a morrer 
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atropelados pelos carros velozes que começaram a circular por essa BR. A Comunidade 

chegou ao consenso de se dividir em duas: Várzea Grande e Várzea Alegre. 

Posteriormente, o grupo construiu uma grande cerca ao longo da BR para evitar a 

passagem dos caprinos para a pista. Paralelo a isso, os conflitos continuaram sem 

solução. O edital dos 4 fios era a lei. Depois de muitas tentativas de solução dos 

impasses, perceberam que teriam de identificar e, eles próprios, garantir o seu território 

e, uma vez organizados, negociaram com as comunidades limítrofes que criavam bode 

solto e estabeleceram o que chamaram de Circulo Comunitário. O estabelecimento deste 

pautou-se em alguns critérios, como identificação dos limites do território da 

Comunidade pautado na memória social do grupo e em negociações, e identificação dos 

membros do grupo que desejavam criar o bode solto e compor o Círculo. Resolvidas 

essas questões todo o território foi cercado com cercas de seis fios e rodapé.  

A nova cerca alterava a organização social concebida e constituída pela comunidade 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, o Círculo comunitário e a 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 Circulo 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. 
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Nesse mesmo período, como já citado no primeiro momento deste trabalho, estava em 

curso o Projeto Fundo de Pasto (piloto), para administrar os conflitos fundiários na 

região norte/nordeste do estado da Bahia. A comunidade de Várzea Grande e as outras 

engajadas no processo tomaram conhecimento do mesmo e viajaram para o município 

de Uauá – a aproximadamente 700 km – representadas por uma comissão, a fim de  

conhecerem a experiência implantada. Lá chegando, constataram que o projeto deixava 

muito a desejar, e propuseram adaptações para implementação e execução do mesmo 

nos seus territórios. O esforço das comunidades era o de garantir que suas práticas e 

seus modos de vida ali disseminados e historicamente construídos, não fossem, por 

completo, destruídos, mesmo considerando que uma nova ordem estava sendo gestada, 

desde os primeiros momentos do conflito e consolidada a partir da intervenção do 

Estado.  

As comunidades que criavam o bode solto foram identificadas como Fundo de Pasto e 

um projeto de demarcação e titulação de seus territórios foi implementado. 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 a comunidade estava se 

inserindo no Projeto Fundo de Pasto, esta teria que possuir, necessariamente, uma área 

que fosse identificada e demarcada como de uso comum. Cabe salientar que nessa 

comunidade 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 individual x área de uso comum – 

considerando que o uso comum da terra foi constituído pela necessidade do sistema 



XVIII Encontro Nacional de Geografia Agrária – 06 a 10 de novembro de 2006 
 

 

produtivo desse modo de vida camponês, quando nas áreas, em sua totalidade, era 

permitido o uso comum apenas  para o pastoreio do bode. 

A solução encontrada foi consensual e somente pôde ser efetivada com a cooperação de 

todos os membros do grupo. Cada grupo doméstico cedeu uma parte de sua área 

individual para compor a área, daquele momento em diante, denominada de coletiva. 

Assim, realizou-se a demarcação e medição das áreas individuais e coletiva, nas quais 

os grupos domésticos, 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.   

Após esses últimos encaminhamentos os que residiam em São Paulo retornaram e 

continuaram as suas vidas na capital paulista. Ainda na década de 1980 os títulos das 

áreas individuais foram entregues às famílias. 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 a CDA, o titulo da área coletiva da 

comunidade foi entregue. 

A comunidade, durante todo o processo de consolidação do território, fortaleceu as 

relações de aliança, solidariedade e confiança no ambiente interno ao grupo, 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, 

vitoriosa e reconhecida em sua organização social diferenciada, a comunidade de Várzea 

Grande resistiu e continua a resistir, contudo as estratégias de reprodução camponesa 

são outras, assim como os costumes e a tradição ao longo tempo foram resignificados e 

hoje novas formas de coesão permeiam o grupo. 
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Assim, se antes a mobilidade espacial dos membros do grupo favorecia o contexto da 

(re)produção da comunidade – 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-cientifico-informacional que impregna a sociedade contemporânea e 

pelas novas relações capitalistas que permeiam o mundo do trabalho. Diante do cenário 

exposto, algumas questões emergem. 

Uma delas diz respeito à concepção da mobilidade como pressuposto econômico do 

trabalho social e de como se dá a transformação da força de trabalho em mercadoria.  

Tendo com referência Gaudemar, quando discute o conceito de mobilidade e demonstra 

como esse processo evidencia a maneira como os homens submetem o seu 

comportamento às exigências do crescimento capitalista, concebe-se a mobilidade como 

pressuposto econômico do trabalho social e de como se realiza a transformação da força 

de trabalho em mercadoria. E ao migrar, o camponês é capturado por esta lógica 

(GAUDEMAR, 1977). 

Segundo o autor, a mobilidade da força de trabalho é percebida enquanto condição de 

exercício de sua liberdade e da sua sujeição ao capital. Assim, a liberdade que conduz à 

possibilidade do trabalhador escolher o seu trabalho e o local onde virá exercê-lo, o 

conduz, contraditoriamente, às exigências do capital – que por ter grande mobilidade no 

tempo e no espaço exige a mesma mobilidade do trabalho, ou seja, a capacidade de 

aplicação da força de trabalho em qualquer setor produtivo e/ou serviços. Dessa forma, 

o autor considera que quanto mais desenvolvida é a produção capitalista em um país, 

maior será a mobilidade exigida da capacidade de trabalho. 
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Garcia Jr., por sua vez, analisa a mobilidade dos camponeses do Nordeste para o 

Sudeste destacando que para alguns autores, essa migração é explicada através da 

dinâmica própria da industrialização brasileira, ocorrendo as migrações das áreas mais 

desfavorecidas para as cidades em expansão industrial. O autor destaca que se a relação 

estabelecida entre as migrações e o desenvolvimento industrial não é falsa, ela, porém, é 

visivelmente insuficiente para explicar tais fluxos migratórios. Segundo ele, a análise de 

trajetórias individuais e familiares revela a existência na região Nordeste, de migrantes 

que se metamorfosearam em operários urbanos no Sudeste, como possibilidade de 

conquistarem – a partir do acúmulo de recursos para compra de terra – ou reproduzirem-

se na condição camponesa, em função da passagem temporária pelo mercado de 

trabalho industrial. Garcia Jr. questiona, ainda que 

 

[...] a emigração como mão única é portanto arbitrária [...] Ela admite, 
implicitamente, que há uma homogeneidade de objetivos entre os que 
partem. [...] Quando há retorno às regiões de origem, a hipótese da 
emigração como mão única tem uma resposta pré-fabricada: seria o 
destino dos “fracassados”, dos “inadaptados”, o universo dos que não 
conseguiram atingir o objetivo pretendido. [...] Nunca se chega a 
questionar sobre os efeitos múltiplos dos deslocamentos, tanto sobre 
os que partem como sobre os que ficam, e sobre as relações que uns 
e outros mantém como o espaço social de origem (GARCIA Jr. 1989, 
p.13). 

 

Já Martins, destaca 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 

suas vidas. Afirma que chegaram ao fim as grandes migrações permanentes e 

temporárias do nordeste para o centro-sul do país (MARTINS, 2002, p 139-149).  
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Partindo dessas conjeturas teóricas e considerando a proletarização dos membros 

permanentes ou temporários da comunidade – com um ciclo de mobilidade mais intenso 

nas décadas de 1970 a 1980 – que mesmo na condição de operários da construção civil 

ou de empregadas domésticas, esses trabalhadores continuavam camponeses e 

estabeleceram diferentes relações em seus territórios – Várzea Grande (BA) e Jardim 

Ângela (SP).  

Os migrantes temporários da comunidade 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 como a construção de suas moradias para selar laços matrimoniais, ou 

ampliação do rebanho. 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, 2005, p. 145-158). 

 

Os migrantes permanentes, por sua vez, também incorporaram a estratégia da 

comunidade. A permanência na cidade representava a saída para se evitar a super-

população 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 com a 
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Comunidade de Várzea Grande, na Bahia, em um movimento contínuo. 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) 

 

 

4 Considerações Finais 

Considerando esses pressupostos, nessa fase da pesquisa, algumas questões emergem. 

Como interagem, quais as redes de sociabilidade e quais as relações estabelecidas nos 

territórios contíguos do Fundo de Pasto Várzea Grande (BA), tipicamente camponês e 

Jardim Ângela (SP) na periferia paulistana, tipicamente urbana, 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?  

Considerando, ainda, as transformações ocorridas no mundo do trabalho, seja no que se 

refere à sujeição do trabalhador ao capital, bem como as relativas à incorporação de 

sofisticadas tecnologias pela indústria, gerando a precarização do trabalho e o 

desemprego estrutural, que importância exerce a mobilidade espacial em direção a São 

Paulo na atualidade, para a comunidade camponesa em discussão?   

Como se mantém viva a campesinidade entre os migrantes permanentes que se 

proletarizaram, levando-se em consideração a manutenção de antigos hábitos 
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alimentares, o desejo do retorno após a aposentadoria e, no caso da comunidade 

apresentada, a manutenção de casamentos entre parentes? 

Outro conjunto de questões emerge quando se enfoca a escala local, tendo em vista as 

novas estratégias de reprodução camponesas, utilizando-se de mecanismos originados a 

partir da intervenção do Estado, quando do reconhecimento do modo de vida e do 

território camponês enquanto comunidade de Fundo de Pasto, ponderado que a 

(re)produção e manutenção desse modo de vida tradicional é gestado e recriado nas 

lacunas consentidas pelo modo capitalista de produção em sua lógica de 

desenvolvimento desigual e combinado.  

Assim, com o novo arranjo espacial e político estabelecido a partir das novas relações 

internas do grupo, com a ascensão das novas lideranças – todas elas com passagem por 

São Paulo – observa-se que a “lei dos costumes” vai gradativamente sendo resignificada 

e, até mesmo, adaptada ou preterida em relação ao direito positivo, avaliando que com a 

legalização e reconhecimento do território camponês e com a criação da Associação de 

Caprinocultores, a “lei dos costumes”, não mais satisfaz às necessidades organizativas 

que emergem no grupo. Estas são agora, legitimadas na “lei do estatuto da associação”, 

o qual encontra-se registrado em cartório. Nessa nova lógica os novos arranjos legais é 

que passam a garantir o poder.   
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