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APRESENTAÇÃO 

 
 

O interesse em estudar sobre o tema Fundo de Pasto decorre da minha inserção no 

Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais (NUCLEAR/FFCH/UFBA) realizada através do 

projeto “Tecnologias apropriadas para agricultores familiares em Biomas do Estado da Bahia” 

(conhecido como ECO-FAMÍLIA), coordenado pelos professores Lídia Maria Pires Cardel e 

Altino Bonfim, entre agosto de 2005 e julho de 2006. Minha experiência como bolsista neste 

núcleo de pesquisa me conduziu a leituras referentes ao tema assinalado, o que me incentivou 

a desenvolver um trabalho de pesquisa sobre o mesmo. Neste período entrei em contato com a 

Metodologia do DRP (Diagnóstico Rápido Participativo ou Diagnóstico Rural Participativo) 

que me permitiu conhecer um pouco a história da comunidade Capivara, uma comunidade de 

Fundo de pasto.  

Além dessas leituras, a oportunidade de participar desse projeto me pôs em contato 

com algumas pessoas vinculadas à Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE) de Monte 

Santo, Bahia, um dos parceiros do ECO-FAMÍLIA, instituição que busca trazer uma 

educação inovadora aos jovens filhos de agricultores, voltada para a sua realidade, buscando 

promover mudanças sócio-econômicas e técnicas no agrupamento rural. A estrutura física da 

EFASE encontra-se localizada, estrategicamente, dentro das áreas de Fundo de pasto doadas 

pelas Associações das comunidades Capivara (10 tarefas) e Fazenda Lagoa do Pimentel (10 

tarefas). Foi por meio desta escola que entrei em contato com a Comunidade Capivara. 

O contato com esta e outras comunidades de fundo de pasto mostrou o quanto a 

realidade social pode se apresentar complexa. Percebi que as leituras realizadas sobre o tema, 

embora indubitavelmente importantes, não conseguiriam de modo algum dar conta da 

complexidade daquela realidade.  

Com o término do referido projeto, decidi junto com uma amiga que também está 

tentando desenvolver seu trabalho de campo nesse município (mais especificamente, na 

EFASE) procurar tal escola numa tentativa de estabelecer um acordo com os seus monitores. 

Além de sermos muito bem recepcionadas por todos que lá trabalham, conseguimos realizar o 

acordo almejado. Assim, ficou decidido que a ajudaríamos a EFASE em alguns de seus 

trabalhos, os quais ficariam a seu critério, e em contrapartida, nos ajudaria a desenvolver o 

nosso trabalho de campo.  
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Começamos, desse modo, a desenvolver um trabalho junto às comunidades de fundo 

de pasto, que consiste em realizar um diagnóstico a respeito das condições dos fundos de 

pastos e das associações agropastoris, de Monte Santo. Até o momento estávamos dando aula 

de Sociologia para duas turmas de ensino médio, mas a escola preferiu que ficássemos 

desenvolvendo apenas aquele trabalho. 

A contrapartida da EFASE consistiu no pagamento das nossas passagens de ônibus e 

no oferecimento de alimentação e condições de estadia, além do nosso deslocamento para as 

comunidades de fundo de pasto – isto principalmente no meu caso. Até o momento, a nossa 

relação com as pessoas desta instituição (ou movimento) tem sido a melhor possível.  

A viabilidade deste estudo, em muito foi possível por conta deste apoio/parceria. 

Junto a isso, vem a somar a importância do estudo desta temática. Esta decorre da pouca 

produção teórica, tanto de caráter historiográfico, antropológico e sociológico sobre o tema 

Fundo de pasto e a região do Sertão baiano, que historicamente vem sofrendo com a falta ou a 

pouca intervenção pública do Estado. Não obstante o aumento de pesquisas sobre o Sertão 

nos últimos anos, este número ainda é pequeno em relação à diversidade de temas e questões 

que podem ser discutidas. Sobre o tema Fundo de pasto, praticamente não há pesquisas 

acadêmicas sobre ele. Por estes motivos, este estudo se propõe a servir como uma 

contribuição aos estudos rurais baianos, em especial, aos relativos à região sertaneja e ao tema 

Fundo de pasto.    
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como escopo uma forma centenária e tipicamente nordestina de 

ocupação coletiva da terra, presente no semi-árido: as comunidades de Fundo de pasto1.  

Localizadas nas regiões norte e nordeste do Estado da Bahia, tais comunidades, compostas de 

grupos interligados por laços de parentesco, compadrio e proximidade, têm como atividade 

predominante um pastoreio comunitário extensivo e/ou semi-extensivo de gado de pequeno 

porte (caprinos e ovinos) e bovinos sem raça definida (SRD) com direito de uso comum da 

pastagem nativa, a caatinga, e uma agricultura de subsistência, representada, principalmente, 

pelos cultivos de mandioca, feijão e milho (GARCEZ, 1987, p.21). A história destas 

comunidades relaciona-se aos primórdios da ocupação portuguesa no Nordeste brasileiro, 

derivado do regime de Capitanias Hereditárias e, subseqüentemente, das sesmarias.   

Os moradores de Fundo de pasto se constituem num grupo social que possuem 

características específicas de camponeses (também) pelo fato de desenvolverem uma forma 

de produção baseada fundamentalmente no trabalho familiar. Além da criação de gado de 

pequeno porte eles produzem alimentos para sustento da família, com acesso muitas vezes a 

tecnologias simples, com reduzidas possibilidades de retenção de renda, o que faz com que 

acabem recorrendo, quando preciso, ao trabalho assalariado (COTRIM, 1991).  

Esses moradores, diferente dos demais camponeses, lidam com a terra de forma 

coletiva. Além disso, como dito acima, é característico das comunidades de fundo de pasto o 

gado ser criado solto (ou relativamente solto) pelas caatingas e pelos matos. Este regime 

extensivo ou semi-extensivo, onde os animais ficam livres para procurar alimentos, é 

plenamente adaptável ao clima do semi-árido que nos períodos de seca e escassez de água 

exigem que os animais circulem em espaços relativamente grandes. Esta forma de criação é 

coerente com as condições do sertanejo que provavelmente não teria como oferecer ração aos 

animais, caso eles fossem criados presos. (EHLE, 1997).  

Quando um fundo de pasto tem como confrontante outro fundo de pasto, isto 

beneficia os criadores de ambas as áreas. Em algumas situações, o uso de cerca se faz 

                                                           
1Segundo Cotrim (1991, p. 1), em seu trabalho “O pastoreio comunitário em Uauá: uma expressão da 
subordinação do trabalhador ao capital”, a expressão “Fundo de Pasto é uma denominação local dada pelos 
próprios moradores da área, tendo-se tornado conhecido regionalmente. Origina-se do fato de os animais se 
afastarem das áreas próximas às moradias dos produtores (áreas individuais) em direção ao interior da pastagem, 
os fundos de pasto, (áreas coletivas). O termo é usado para designar tanto a base física, quanto a comunidade que 
a ocupa, além da Posse da terra”.  
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necessário quando se trata de delimitar esta área de centros urbanos, fazendas ou estradas. 

Contudo, a generalização desta prática prejudica a criação solta, na medida em que engendra 

profundas mudanças nos costumes dos animais. O uso de cercas, desta maneira, impossibilita 

os animais de terem acesso livre às pastagens e representa uma fragmentação do fundo de 

pasto. (idem, ibidem). 

As comunidades de Fundo de Pasto se localizam em terras devolutas, originadas do 

regime de sesmaria. Em sua maioria não possuem qualquer tipo de documentação legal sobre 

suas terras – esta situação começa a mudar depois de meados das décadas de 1980 –, como 

passou a ser exigido pelo Estado brasileiro depois da Lei das Terras de 1850. O direito que 

sempre permeou a lógica dessas comunidades é o Consuetudinário (baseado na “Lei do 

Costume”, ou seja, de que a terra – e os frutos do trabalho – pertence a quem nela trabalha), 

historicamente reconhecido pelos seus moradores. A concepção de que é necessário ocupar a 

terra com trabalho – tanto na derrubada da mata quanto no seu cultivo –, assim como a 

concepção de que os frutos do trabalho pertencem por direito a quem cultivou a terra (e que 

por este motivo pode dispor de tais frutos a seu bel prazer), é próprio do regime sesmarial. Em 

tal regime, o domínio estava separado da posse; e, neste caso, o domínio era da Coroa 

portuguesa.  (MARTINS, 1997)  

A Lei das terras de 1850 reúne num único direito, o de propriedade, a posse e o 

domínio. Geralmente a população camponesa é ocupante ou posseira e não possui título de 

propriedade. Até mesmo os patrões, onde estes existiram, também foram, assim como os 

camponeses, durante longos anos, simples posseiros. Algumas vezes tais patrões eram 

arrendatários de terras públicas e pagavam foros, praticamente simbólicos, ao Estado e, 

mormente, pagavam as concessões territoriais recebidas por meio de favores políticos e 

eleitorais. (idem, ibdem) 

A criação desta Lei de Terras instaura um novo regime fundiário no Brasil. Nela, 

fica decretada a impossibilidade de obtenção de terra no país que não seja por meio de 

compra. Esta lei invalidou as posses, prejudicando o campesinato existente que em sua 

maioria não tinha condição de comprar o título – ou seja, “regularizar” suas terras. As 

comunidades de fundo de pasto, em se tratando de comunidades camponesas, também 

sofreram o impacto desta Lei – ainda que não a princípio, como mostrarei adiante. As formas 

deste impacto devem ser avaliadas considerando as singularidades históricas de cada grupo de 

camponeses, e neste caso, de cada comunidade de fundo de pasto, mas de modo geral, a Lei 
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de Terras de 1850 inaugura uma nova concepção de direito, o de propriedade, gerado pelo 

dinheiro, em contraposição ao direito de uso, gerado pelo trabalho humano sobre a terra. 

(MARTINS, 1997). 

Contudo, mesmo com a instauração deste novo regime fundiário (após a criação 

desta Lei de terras) o regime de sesmarias, embora interrompido às vésperas da 

Independência, continuou orientando as concepções de direito à terra de pobres e de ricos.  

(Idem, Ibdem). Assim, por exemplo, quando hoje uma comunidade de fundo de pasto 

reivindica e justifica o seu direito a terra, o faz alegando o direito que teria sido produzido 

pelo trabalho na terra, pelo uso. Concomitantemente, anuncia e reivindica que seu direito está 

associado aos frutos de seu trabalho que por lhes pertencer pode dispô-los de acordo com seus 

interesses e necessidades. Desse modo, a concepção de direito implícita no sentido que tal 

comunidade atribui a terra e ao fruto de seu trabalho, está imbuída de um valor de uso e não 

meramente de um valor monetário (valor de troca).   

Ao ser instaurado esse novo regime fundiário, o acesso à terra, como já sinalizado 

acima, passa a ser orientado por meio da compra. Ela se torna uma mercadoria. Daí a 

necessidade de reivindicar por meio de um uso pretérito, constante e multigeracional, a posse 

da terra ante a impossibilidade de aquisição monetária da mesma, por parte dos camponeses.   

No caso dos camponeses residentes em comunidades de Fundo de pasto, esta 

reivindicação é norteada pelas normas consuetudinárias (construídas para além do código 

legal em vigor e respeitada pelas relações sociais estabelecidas entre os grupos familiares 

componentes de um território específico) que ao longo do tempo garantiram a construção e 

reconstrução de seu modo de vida baseado fundamentalmente no uso comum dos recursos 

naturais. Tais normas adquirem legitimidade justamente por que são extensivas a toda a área 

utilizada por cada comunidade de Fundo de Pasto, isto é, seu espaço de reprodução social, 

cuja demarcação tem reconhecimento social dos co-habitantes, bem como dos circundantes. 

Desse modo, o território (espaço social onde são desenvolvidas suas relações) e as formas de 

uso e transmissão da terra são elementos primordiais, e que devem ser considerados, para a 

compreensão da maneira como são estruturadas as relações nessas comunidades. 

Assim, se por um lado, as comunidades de fundo de pasto possuem um modo de 

viver baseado em normas consuetudinárias específicas, concordantes com a sua realidade, e 

elaboradas em um território singular, por outro lado, tem-se um conjunto de leis, gerais e 
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extensivas a todos, que procura orientar e regular as relações entre as pessoas e as instituições, 

e que compõe o Direito Positivo. Hodiernamente, o que se vê é, de um lado, tais comunidades 

reivindicando seu reconhecimento diante do Estado, respaldadas no Direito Consuetudinário, 

e, de outro, o Direito Positivo, que pelo seu caráter universalizante, tem dificuldade de 

responder e assimilar as demandas de tais comunidades. (VIEIRA, s.d.) 

Há de se considerar que a Constituição Federal de 1988 – após intensos debates a 

respeito do limite entre o conjunto de normas elaboradas pelos grupos tradicionais (que 

constituem os saberes jurídicos destes grupos) e o complexo de leis que formam o aparato 

jurídico do Estado – passa a reconhecer por meio do artigo 216 a diversidade cultural e étnica 

como constituidora da sociedade brasileira. A existência de sucessivas reivindicações e 

conflitos de ocupação da terra são evidências de que o Estado não consegue acompanhar a 

mutabilidade do social, havendo, muitas vezes, um descompasso entre os interesses dos 

grupos tradicionais e as políticas públicas.  

Segundo Viera (s.d.), no Direito Positivo “o costume é tratado como uma forma não 

racional de criação de normas jurídicas”. Criado quando da espontaneidade das pessoas, o 

costume se caracterizaria pela “dispersão das normas na consciência dos indivíduos”. A 

premissa de que parte esta noção jurídica de costume, segundo esta autora, é a de que 

 
sendo o Direito a forma racional de ordenamento da sociedade, as regras de condutas 
evoluíram do direito consuetudinário [...] para as modernas leis escritas fruto do 
gênio humano para dar maior segurança às suas relações sociais.  
 

Neste sentido, a existência do Estado se justificaria, segundo Vieira, pela 

necessidade de garantir  

a ordem e a paz social, como se antes disso e para além disso, não houvesse na 
própria relação entre os sujeitos normas de conduta que, muito embora, não 
obedecidas por temor da atuação de órgão superior aplicando a penalidade 
previamente estipulada, geriam o espaço de convivência entre os indivíduos pela 
consciência em sua legitimidade e por que os próprios indivíduos estabeleciam 
mecanismos diferenciados de sanção, que podem inclusive ser entendidos como 
reprovação social. 

 
O costume, na Legislação brasileira, foi, ainda de acordo com esta autora, “disposto 

como fonte de direito e não como direito propriamente” e por isso está situado num plano 

inferior à lei, sob a alegação de que mesmo tendo sido criado no meio social, sua validade é 

conferida pelo “império da lei escrita, emanada do Estado” (VEIRA, s.d, APUD BATALHA, 

2004). Desse modo, o costume tem o papel de “superar as lacunas da lei”, toda vez que não 
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for possível ou conveniente ao Estado positivar a respeito de certas normas de conduta. Para 

tanto, “a norma costumeira deve estar perfeitamente adequada aos pressupostos legislativos”. 

(VIEIRA, s,d.). 

Além disso, segundo Vieira, é na Lei de Introdução ao Código Civil2 que ocorre a 

institucionalização do costume. O objetivo essencial deste Código, “de cunho privatístico”, é 

o de “proteger direitos individuais, tendo como principal deles a propriedade, daí por que a 

necessidade de prender as normatizações das relações sociais no domínio da lei escrita que faz 

prevalecer e perpetuar no tempo tais direitos”. Frisa, porém, que a preferência por este tipo de 

direito decorre das “circunstâncias históricos culturais concretas vivenciadas pela sociedade, 

mas que não bastam, nos dias de hoje, para explicar e para atender aos anseios da proteção de 

direitos que não são passíveis de individualização”. A autora, desse modo, aponta para a 

dificuldade do Direito Positivo de dar conta da dinamicidade e complexidade da vida social, 

na medida em que vem ocorrendo “a emergência de sujeitos sociais coletivos” que 

reivindicam seu reconhecimento frente ao Estado brasileiro.      

É a emergência desses sujeitos coletivos, que reivindicam direitos também coletivos, 

que provoca, de acordo com Vieira, a necessidade “de uma reflexão crítica sobre os institutos 

jurídicos formados para atender interesses individuais”. Nesse sentido, a introdução do Art. 

2163 na Constituição Federal de 1988 foi importante para o reconhecimento desses sujeitos 

coletivos e, dessa forma, pode-se dizer que ele se constitui num avanço. Através deste artigo, 

a Legislação brasileira, garante o direito aos modos de criar, fazer e viver desses sujeitos 

coletivos. Incluem-se, portanto, as comunidades de fundo de pasto4.  

                                                           
2 De acordo com o Artigo 4º da Lei de introdução ao Código Civil brasileiro (Decreto Lei N 4.657, de 4 de 
setembro de 1942): “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de Direito.”.  
3 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
i - as formas de expressão; 
ii - os modos de criar, fazer e viver; 
iii - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
iv - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
v - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 
§ 1º - O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
4 Em (1989), foi realizada a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na qual o direito 
às terras tradicionalmente ocupadas é ampliado para todos os povos e comunidades tradicionais. Esta convenção 
estabelece que “ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida 
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O fato das comunidades de fundo de pasto estarem geralmente localizadas em 

Terras Devolutas faz delas Terras Públicas. Estas, por sua vez, pertencem à União e passaram 

a fazer parte deste patrimônio por vários motivos (desapropriações, doações etc.). As Terras 

Devolutas hoje são aquelas que ainda não foram identificadas, delimitadas, arrecadadas e 

incorporadas oficialmente ao patrimônio da União. Existem hoje grandes extensões de terras 

no Brasil, inclusive cercadas, que não pertencem oficialmente a ninguém e que não foram 

discriminadas. As terras públicas que já foram identificadas possuem um cadastro e um 

número de matrícula de bem imóvel registrado nos cartórios apropriados. Aquelas localizadas 

em áreas de fronteira pertencem à União e as que se localizam em áreas onde o Estado 

transferiu o domínio a algum município, a este pertence. A Constituição Federal de 1988, no 

seu artigo 188, afirma que a destinação das terras públicas e devolutas deverá ser compatível 

com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. 

No que se refere às comunidades de Fundo de pasto, em 1989, como fruto de uma 

emenda popular apresentada à constituinte estadual, foi incluído o parágrafo único do Artigo 

178 da Constituição do Estado que afirma que se o Estado considerar conveniente poderá 

conceder  

 
o direito real da concessão de uso, gravado de cláusula de inalienabilidade à 
associação legitimamente constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, 
especialmente nas áreas denominadas de Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de 
propriedade do Estado, vedada a este transferência de domínio. 

 

A inclusão deste artigo é fruto da luta em defesa da preservação das comunidades 

de fundo de pasto, que teve início nos anos setenta. No início dos anos oitenta, esta luta se 

tornou um dos elementos de maior expressividade na questão fundiária do estado da Bahia. A 

inclusão do artigo 178 na Constituição do estado se deve consideravelmente a esta luta5.  

É com base nos aspectos aqui levantados, que este estudo se propõe a compreender a 

relação entre o Direito Consuetudinário e o Direito Positivo numa comunidade de Fundo de 

                                                                                                                                                                                     
consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.” .  Neste sentido, a aplicação das políticas públicas 
pelo Estado brasileiro deve levar em consideração as normas consuetudinárias desses sujeitos coletivos, tais 
como as comunidades de fundo de pasto. Em junho de 2002, o Brasil, através do Decreto Legislativo 143, 
ratifica as deliberações desta convenção. Em julho de 2006, é criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, na qual a Coordenação Estadual de Fundo de Pasto faz 
parte.  
5 Documento: “O fundo de pasto que queremos: Política Fundiária, Agrícola e ambiental para os Fundos e 
Fechos de Pasto baianos”, produzido pela Articulação Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto, em 2003. 
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pasto, Capivara, situada no município de Monte Santo, Bahia. Esta comunidade é uma das 

trinta e quatro comunidades de Fundo de pasto presentes neste município.  

Este estudo tem como objetivos:  

a) Descrever e caracterizar alguns aspectos da organização da comunidade Capivara 

como: produção, circulação e consumo, relações com outras comunidades e/ou 

localidades, organização e atuação política. 

b) Descrever a história desta comunidade a partir de fontes orais, a saber: depoimentos 

dos moradores da comunidade. 

 

Para o atendimento destes objetivos e do objeto acima exposto, organizei este 

trabalho em quatro capítulos. No primeiro, denominado Considerações teórico-temáticas, 

discorro, num primeiro momento, sobre alguns aspectos históricos e as principais 

características das comunidades de Fundo de pasto. Em seguida, apresento aspectos gerais 

referentes à questão fundiária brasileira e mais especificamente à nordestina, fechando o 

capítulo com uma breve discussão a respeito do campesinato e do trabalho familiar, tópico 

fundamental para se entender a especificidade do grupo social tratado neste estudo.  

Na segunda seção, denominada Caracterização da área de estudo, descrevo, 

primeiramente, alguns aspectos gerais sobre o município de Monte Santo, Bahia, e, 

subseqüentemente, alguns dos principais aspectos observados na comunidade Capivara no 

que diz respeito ao seu Fundo de pasto, Associação Comunitária e Agropastoril e a sua infra-

estrutura. Para tanto, apresento elementos de caráter qualitativo e quantitativo, considerando 

tanto as formas de uso deste espaço de reprodução social, quanto às dificuldades enfrentadas 

pelos moradores para a manutenção desta área coletiva. Além disso, exponho algumas das 

dificuldades referentes à organização comunitária dos “capivarenses”, expondo também a sua 

visão a respeito do Estado e da sua forma de atuação na comunidade.   

No terceiro capítulo, chamado Aspectos da história da comunidade Capivara,  

apresento, como o próprio título indica, os aspectos históricos desta comunidade, expondo, 

com base nos depoimentos orais dos moradores, a maneira como esta área coletiva foi 

repetidamente ameaçada pela ação da grilagem, assim como as formas de organização criadas 
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pelos moradores para a recuperação de suas terras. A visão dos moradores sobre suas terras e 

os fazendeiros/grileiros também são alguns dos elementos presentes neste capítulo. 

Na última seção, chamada Capivara: uma relação entre o direito consuetudinário e 

o direito positivo, realizo uma discussão para tentar compreender como se dá a referida 

relação na comunidade Capivara. Pelo que percebi, ela é eminentemente tensa e permeada por 

formas de ajustamento dos moradores às atuações do Estado na área.   
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CAPÍTULO  1  

CONSIDERAÇÕES TEMÁTICO -TEÓRICAS  

 

1.1 FUNDO DE PASTO: ASPECTOS HISTÓRICOS E CARACTERÍSTICAS  

 
A adoção do sistema de Capitanias Hereditárias no Brasil foi a primeira medida 

utilizada pela Coroa portuguesa para colonizar as recentes terras “descobertas” e, 

conseqüentemente, para a fixação de povoadores. A Corte, que não possuía recursos para 

proteger o Brasil dos outros países, tampouco para colonizá-lo, doava a particulares, 

geralmente homens de sua confiança, lotes de terra para que a povoassem com seus próprios 

recursos, sendo os mesmos obrigados a conceder sesmaria a outro particular que a solicitasse. 

(TAVARES, 2000). Além disso, os donatários tinham o privilégio de implantar engenhos (de 

açúcar) e a competência para nomear autoridades administrativas, juízes, e decidir sobre taxas 

e impostos. (GERMANI, 1997)  

Os donatários/sesmeiros tinham, entretanto, algumas obrigações: criar gado, 

ocupar e cultivar a terra. Caso estas determinações não fossem cumpridas, estas terras teriam 

que ser devolvidas à Coroa de Portugal, sendo consideradas, portanto, terras Devolutas. A 

ocupação das sesmarias ocorria da seguinte maneira: “el futuro sesmero ocupaba la tierra, 

abria su hacienda y solo entonces tenía la credencial para obtener la concesión y legitimación 

de la propriedad” (idem, ibidem, p.8). Entretanto,  

 
(...) si la ocupación era realizarda por el hacendo conducía a la legitimación a través 
del título de sexmo; pero no ocurría lo mismo com la ocupación de los trabajadores 
libre o los mestizos, que dificilmente eran legitimados como sexmeros. (idem, 
ibidem, p.7) 

 

Tal situação, de acordo com Martins (1981), definia quem estava excluído ou não 

do direito a terra. Os que não tinham este direito (os camponeses) deveriam criar outras 

possibilidades de acesso, dentre estas, a ocupação de áreas livre por meio das posses.  

Germani (1981) chama atenção para o fato de que a distribuição de terras em 

grandes propriedades não foi exclusiva da atividade açucareira. As fazendas de criação de 

gado (outra atividade econômica da colônia), implantadas desde o século XVII, na Bahia e em 

Pernambuco, também contribuíram para a formação de imensos latifúndios e sua respectiva 
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concentração nas mãos de alguns privilegiados. As famílias dos Garcia D’Ávila e dos Guedes 

de Brito, em 1663, por exemplo, já concentravam imensos impérios de terra. Outra atividade 

que se desenvolveu em grandes plantações trabalhadas por escravos negros, segundo esta 

autora, foi o cultivo de algodão, que alcançou seu auge em 1802, tendo sua decadência devido 

à competência norte americana no ramo. 

Embora existisse uma legislação que limitava as dimensões das sesmarias, o que 

ocorreu desde o início foi a instalação da grande propriedade, pois “la filosofia de la 

colonización era la de plena ocupación del suelo com vistas a la produción para el mercado” 

(GERMANI, idem, p.7). De acordo com o regimento do Governo Geral, ainda segundo esta 

autora, “las mejores tierras, las más próximas a los riachelos y a las villas debeían ser donadas 

para la implantacíon de los ingenios de azúcar” (p.7). Além disso, embora as concessões de 

sesmarias, de acordo com este regimento, estivessem limitadas à capacidade de exploração de 

cada indivíduo, para esta autora em realidade o que ocorreu foi que somente os poderosos não 

tiveram esta limitação.                                      

Foi deste modo que, para Germani (idem), se introduziu no país a grande 

propriedade territorial, em parte justificada pelas exigências do cultivo e introdução dos 

engenhos de açúcar, atividade esta que se desenvolveu de maneira intensa até a sua 

decadência no século XVII. 

Mattoso (1992), afirma que a ocupação do território baiano se deu 

processualmente e de maneira diferente no Litoral e no Sertão. No litoral, depois de 

derrubados os obstáculos naturais e do extermínio indígena em massa (mesmo com a 

resistência de algumas aldeias) os colonos – senhores de engenho acompanhados por suas 

famílias, escravos negros, agregados e lavradores livres ou “obrigados” – fixaram-se no 

Recôncavo, de maneira maciça, para plantar mandioca, algodão, fumo e principalmente, cana-

de-açúcar. 

A ocupação do Sertão, entretanto, não tardou a atrair os mais pobres ou os mais 

corajosos. Foram três as principais formas de tomar posse do sertão baiano: as Entradas, as 

Missões religiosas e o Avanço das boiadas para o interior, que, para esta autora, deu vida à 

região. Desse modo, a criação de gado nas grandes fazendas foi o principal instrumento de 

colonização das terras sertanejas, pois havia iniciado a abertura dos caminhos. 

(BOAVENTURA,1989)  
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Souza (1973) afirma que o Rei de Portugal estava cônscio de que perante a 

possibilidade de perder a terra por inteiro seria melhor que ela pertencesse  

 

[...] a fidalgos de alta linhagem, que às suas próprias custas promovessem a 
colonização facilitada pelo estado português através da garantia da hereditariedade, 
além de privilégios que confundiam os interesses públicos com o particular. 

 

Desse modo, pelo que apontam esses autores, houve desde o início da história 

brasileira um apoio à iniciativa privada para que esta expandisse territorialmente a colônia. A 

política sesmarial (fruto das sesmarias, grandes extensões de terra), deu origem aos 

precursores do senhoriato rural brasileiro.    

Para Teixeira da Silva (1981), “independentemente das doações das sesmarias, a 

região foi ocupada por índios e negros refugiados do avanço colonial e também por brancos 

livres e caboclos que lá se localizaram” (p.25), iniciando, assim, a formação de uma camada 

de camponeses produtora de alimento. 

A criação de gado, inicialmente uma atividade acessória de uma colônia destinada 

a fornecer ao comércio europeu gêneros tropicais de grande expressão econômica (PRADO 

JÚNIOR, 1970, p.41), ou seja, uma atividade que não despertava ainda muito interesse da 

Coroa portuguesa (pois não lhe gerava lucros imediatos), passou a se desenvolver ganhando 

grandes proporções no sertão.  Essa expansão, segundo relatório BAHIA (1987, p.12),  

 

[...] levou a apropriação dessa força de trabalho [camponesa] por parte dos senhores 
donos dos sesmos conseguida após contínuos conflitos que se não provocaram a total 
eliminação dos camponeses na região, levaram sua subordinação.  

 

Nos locais onde a ocupação dos sesmeiros efetivamente não ocorreu, como afirma 

este relatório, “tanto os homens livres quanto índios e negros que aí trabalhavam passaram a 

se considerar com direitos sobre a terra que cultivavam observando uma garantia mínima 

sobre esta” (idem, ibidem, p.15). 

Entretanto, mesmo nos locais onde os sesmeiros ocuparam de maneira efetiva, 

apenas alguns deles fixaram moradia no sertão (BOAVENTURA, 1989). Os donos dos 

currais, homens do litoral, da “governança”, entregavam a uma força de trabalho camponesa 

(índios, negros refugiados, brancos pobres) pequenas explorações subdivididas para que 

trabalhassem na criação de gado. Ao fazer isto o sesmeiro garantia a ocupação e cultivo da 

terra e a conseqüente manutenção de seus títulos de propriedade. O ritmo da colonização 
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sertaneja foi, desse modo, condicionado pelas demandas do litoral e acelerado pela facilidade 

com que se estabeleciam as fazendas de pecuária. Foi dessa maneira que o regime de 

sesmarias acabou impulsionando na região sertaneja um campesinato de posseiros, que 

oficialmente não possuíam a propriedade da terra, mas que se apossou ou recebeu dos 

sesmeiros terra para trabalhar.  

As primeiras fazendas nos vales dos rios não usavam cerca. O gado não ficava 

preso em pastagens fechadas, mas corria solto pela caatinga ocupando até as estradas. “Entre 

uma fazenda e outra havia uma légua de terras devolutas que deviam ser respeitadas e serviam 

como divisa, além de evitar confusões entre os rebanhos” (ATAÍDE, 1984, p,14).  

Em meados do século XVII, segundo Felisberto Freire (s.a, p34.), as terras da 

região Sanfranciscana “passando pelas cabeceiras do Rio Real, Itapicuru e Inhambupe, 

pertenciam quase que exclusivamente a duas famílias: Garcia D’Ávila e Antônio Guedes” 

(p.34). Essas duas famílias e seus descendentes conquistaram e concentraram imensas terras 

sertanejas, do São Francisco ao Maranhão (MATTOSO, idem). Para o historiador J. Antonil 

(apud EHLE, 1997, p. 8): 

[...] a Casa da Torre manteve 260 léguas pelo Rio São Francisco acima, à mão direita 
em direção sul e 80 léguas para o norte. Por sua vez, a Casa da Ponte, de Antonio 
Guedes, possuía terras desde o Morro dos Chapéus até a nascente do Rio das Velhas, 
umas 160 léguas. São verdadeiros impérios. Sua população principal era o rebanho 
de gado, seis, oito, dez até vinte mil cabeças.  

 
Esses grandes impérios de terras, entretanto, começaram a se fracionar no século 

XVIII. Segundo Calmon (1939 apud GARCEZ, 1987), isto ocorreu em parte pela ausência de 

seus proprietários e também por causa das transformações econômicas enfrentadas pela 

colônia com a decadência da economia açucareira e a transferência do eixo econômico para 

Minas Gerais (devido à mineração do ouro). Em decorrência desta situação, a pecuária entrou 

em crise e os grandes proprietários não resistiram às imposições citadinas. De acordo com 

Garcez, (idem, p.30)  

[...] as fazendas resultantes dessa fragmentação – por herança, por compra, por 
aforamento ou outro qualquer título – sofrem a imprecisão de limites dos domínios 
primitivos das duas grandes Casas. O caráter extensivo da pecuária, outro fator de 
fluidez dessas extremas. A chamada ‘fronteira do gado solto’ jamais foi demarcada. 
E as terras passaram, assim indefinidas, a mãos talvez mais experimentadas nos 
tratos agrícolas do que nas práticas forenses. Os trâmites legais capazes de assegurar 
a legitimidade da posse, em geral, jamais foram cumpridos.  
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Afirma ainda que é “nesses dois fatores: imprecisão de limites e indefinição legal 

dos direitos de propriedade” que está a origem desta forma de organização coletiva da terra 

denominada de fundo de pasto. É importante ressaltar, entretanto, que não somente os 

imensos impérios tiveram suas glebas demarcadas. Outras propriedades menores também 

sofreram o mesmo processo. Muitas delas, afirma Ehle (1997), por não terem seus donos 

conhecidos, acabaram por se tornar “terras devolutas”, ou seja, terras devolvidas ao Rei de 

Portugal.  

Outras fazendas ainda surgiram igualmente sem limites exatos e sem cumprimento 

de qualquer lei que garantisse a legitimidade da posse. Na dificuldade em definir as áreas em 

questão, os documentos comprobatórios mencionavam marcos imprecisos. Há, de acordo com 

Ehle (idem, p.9), escrituras do século 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’” (p.9). Era a partir desse tipo de descrição ou “delimitação” que 

alguém passava a se tornar proprietário de “dois contos de réis de terra”, sem nenhuma 

demarcação correspondente à área. Cada filho, por herança, passava a ter a sua parcela na 

partilha das terras, através do conhecido “formal de partilha”, muitas vezes tratado como 

título de terra, afirma Ehle (idem, ibidem). 

Os Fundos de pasto, em sua maioria, possuem uma situação jurídica indefinida. 

Como demonstrado, são originários das chamadas “Fazendas Mães”, compradas diretamente 

das antigas sesmarias e repassadas através de herança ou venda da posse. Os documentos 

comumente existentes, como o “formal de partilha” ou o recibo de compra e venda, 

geralmente não possuem registro em cartório e não apresentam uma definição precisa do 

tamanho total da área nem da posse individual de cada família, estando, quase sempre, nas 

mãos das pessoas mais velhas da comunidade. Existem, entretanto, fundos de pasto que não 

dispõem de qualquer tipo de documento.  

No que diz respeito à herança no período colonial, “quem não tivesse sangue 

limpo, quem fosse bastardo, mestiço de branco e índia, estava excluído da herança.” 

(MARTINS, 1986, p.31-32). A interdição da propriedade também alcançou os excluídos e 

empobrecidos pelo morgadio, regime que fazia do primogênito herdeiro legal dos bens de um 

fazendeiro. Este regime, extinto em 1835, no Império, causou, de acordo com este autor, o 

empobrecimento da população e diversos conflitos de famílias durante anos. A extinção do 
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morgadio objetivou impedir a formação de uma aristocracia fundiária que monopolizasse os 

cargos políticos do Senado do Império com base em direitos hereditários. Para Maria Isaura 

Pereira de Queiroz (1976), a extinção do morgadio incentivou casamentos intrafamiliares, o 

que “pode ser indício de uma tentativa de resistência à quebra das relações e privilégios que 

garantiam aos fazendeiros não só um monopólio de classe sobre a terra, mas também sobre 

escravos e agregados”. (MARTINS, idem, p.33). 

Este autor argumenta que o morgadio impedia a dispersão da riqueza, mas não 

podava a abertura de novas fazendas e a formação de novas propriedades mediante simples 

ocupação e uso da terra. Ressalta que este regime indica uma das principais características do 

sistema de sesmarias: “a formulação de critérios que impedissem a fragmentação da fazenda e 

a fragmentação da família.” (idem, p.33).  Além dos casamentos intrafamiliares, uma outra 

medida utilizada para essa não fragmentação foi “o recurso de manutenção das terras 

indivisas, em comum, entre os herdeiros, baseada no consenso sobre limites e direitos de cada 

herdeiro”. (idem, p.34). Salienta ser provável que a manutenção de terras em comum tenha 

ocorrido muito antes que fosse extinto o regime de morgadio, cujas regras operavam 

aparentemente em condições limitadas.  

Arantes (1975, apud MARTINS, idem, p.34)6 fez algumas observações no sertão 

da Bahia a respeito de critérios de herança baseados na apropriação familiar em comum da 

terra da fazenda, e percebeu que ali “os herdeiros delegam a determinados membros da 

família o registro de memória de amplas genealogias cobrindo largos territórios e que 

constitui uma espécie de mapa dos vínculos de família e dos direitos de cada herdeiro ao 

longo de muitas gerações” (p.34).  

Martins (idem), ainda chama atenção para o fato de que um branco deserdado pelo 

morgadio podia abrir uma posse, onde pudesse, e obter uma sesmaria. O mesmo, porém, não 

ocorria com um mestiço pobre que mesmo abrindo uma posse, dificilmente podia se 

transformar em sesmeiro, devido aos mecanismos tradicionais de exclusão que alcançavam os 

“impuros de sangue”.   

A concessão de sesmaria tinha precedência legal sobre direitos de posseiros.  Com 

freqüência um fazendeiro encontrava no território onde se tornara sesmeiro, posseiros com 

                                                           
6 ARANTES, Antônio Augusto Neto. A Sagrada Família – Uma Análise Estrutural do Compadrio, Cadernos do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, n.5, Unicamp-Brasiliense, s/1, p.12. 
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suas roças e ranchos instalados. Cabia ao fazendeiro aceitar ou não a sua permanência como 

agregados. Caso não aceitasse teria que indenizá-los pelas benfeitorias, como a Lei de Terras 

mais tarde confirmará. Desse modo, como afirma Martins (idem, p.35), “a posse do 

fazendeiro conduzia à legitimação através do título de sesmaria; o mesmo não se dava com a 

posse do camponês, do mestiço, cujos direitos se efetivavam em nome do fazendeiro.”. 

Assim, “os direitos dos camponeses que viviam como agregados só eram reconhecidos como 

extensão dos direitos do fazendeiro, como concessão deste, como questão privada e não como 

questão pública” (idem, p.35). 

Com a independência do Brasil, em 1822, todas as terras passaram a pertencer ao 

Estado brasileiro, um Estado, porém, controlado por uma forte classe de grandes fazendeiros 

(MARTINS, idem). Foi precisamente neste ano que o sistema de sesmaria foi extinto no 

Brasil. Entre 1822 e 1850 não houve nenhuma lei de terras no país, sendo a posse 

praticamente a única maneira de aquisição das mesmas. Em 1850, foi criada a primeira lei de 

terras, a Lei n. 601, de 18 de setembro que instituía um novo regime fundiário em substituição 

ao regime de sesmarias, este já suspenso e não mais instaurado. As terras que não foram 

declaradas pelos donatários/sesmeiros perante à Coroa tornaram-se, a partir deste ano, áreas 

devolutas, portanto, propriedade do Estado, mas que já haviam começado a ser ocupadas por 

comunidades. No primeiro Artigo desta Lei, está definido que a única forma de acesso a terra 

no Brasil seria, a partir daquele momento, por meio de compra; estava proibida, assim, a 

abertura de novas posses. Esta proibição foi dirigida, portanto, aos camponeses da época que 

se deslocavam para áreas ainda não concedidas em sesmarias aos fazendeiros e ali abriam 

suas posses. A partir desta Lei todos os imóveis seriam cadastrados e individualizados e a 

única forma de acesso aos mesmos seria por meio de compra do título. 

Os demais Artigos desta Lei vem a corroborar com este primeiro. O Artigo 11, por 

exemplo, determinava que os posseiros seriam obrigados a “tirar títulos dos terrenos que lhes 

ficarem pertencendo por effeito desta Lei, e sem elles não poderão hypothecar os mesmos 

terrenos, nem aliená-los por qualquer modo” e o Artigo 14 afirmava que o Governo teria 

autorização para “vender as terras devolutas em hasta pública, ou fora della, como e quando 

julgar mais conveniente”. 

É bom lembrar, que até a criação desta Lei predominava na região sertaneja, como 

dito anteriormente, o direito “costumeiro” ou Consuetudinário no qual o conceito de posse 



 23

não equivalia ao de domínio, “ficando as posses reconhecidas legalmente, com autos de 

partilha registrados ou não” (BAHIA, 1987, p.14); “Os limites das terras ‘apossadas’ eram 

reconhecidas consensualmente, e as terras na região, em sua maioria, não eram medidas ou 

demarcadas”. (idem). Além disso, as posses que não haviam sido registradas antes de 1850 

foram consideradas sem valor legal pelo Estado, fazendo com que este incorporasse ao 

patrimônio público uma grande parcela de terras já apossadas e trabalhadas pelos 

camponeses.  

Assim, a partir da Lei das Terras, de 1850, a terra passou a ser tratada como 

mercadoria e todos aqueles que não tiveram condição de “legalizar” sua situação 

permaneceram posseiros sem que esta forma de acesso a terra continuasse sendo reconhecida 

pelo Estado. As terras que não foram arrecadas ou vendidas pelo Estado passaram a integrar o 

patrimônio da União, estas são as chamadas terras devolutas. Com a não declaração das suas 

terras, as comunidades de Fundo de pasto tornaram-se, a partir deste, áreas devolutas e, 

portanto, propriedades do Estado. 

Segundo Ehle (idem, p. 9), em 1889, com a Proclamação da República, houve a 

transferência das terras devolutas do patrimônio da União para o patrimônio dos Estados. 

Antigos proprietários conseguiram títulos de propriedade, entretanto, boa parte das terras do 

gado nunca foi regulamentada legalmente. Acabou “sendo entregue aos moradores dedicados 

à criação de animais em regime extensivo, dando origem ao atual sistema de Fundo de pasto”.  

A conformação espacial dos Fundos de pasto imprime um caráter particular a 

essas áreas. Constitui-se de grandes extensões de terras de caatinga, mais ou menos 

delimitadas sem, entretanto, serem cercadas, onde cada uma das famílias possui  “uma casa e 

uma área privada e cercada, onde desenvolvem atividades agrícolas, para subsistência”. 

(COTRIM, 1991, p.2). Além disso, os moradores desenvolvem atividades de extrativismo 

vegetal, embora em menor medida. A principal atividade produtiva dessas comunidades, 

entretanto, é a caprinocultura extensiva ou semi-extensiva. As áreas dos Fundos de pastos são 

maiores do que aquelas utilizadas para a moradia e o cultivo. As terras utilizadas para o 

pastoreio comunitário “fazem parte do patrimônio coletivo das comunidades [...] não sendo 

permitida a apropriação destas áreas nem de fontes de água”. (EHLE, 1997, p.11).  

Como a organização produtiva destas comunidades está diretamente relacionada 

ao trabalho familiar, todos os membros desempenham um papel importante na divisão do 
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trabalho. Assim, os homens, geralmente os chefes de família, “encarregam-se da 

administração geral da produção já que são eles que se responsabilizam pela exploração 

agropecuária em todas as fases” (BAHIA, 1987, p.52). As mulheres, além das funções de 

dona de casa e mãe, cuidam da criação doméstica (galinhas, perus, porcos) nos cercados 

próximos às suas moradias. Em algumas comunidades, elas “ajudam” na roça, principalmente 

no momento da colheita.  

Paulino (2004, p.14), ao realizar estudo sobre o trabalho de mulheres rurais, em 

cinco regiões diferentes do Brasil, e em épocas diferentes, afirmou ter percebido que a 

distinção entre trabalho “‘pesado’ feito pelos homens e trabalho ‘leve’ feito pelas mulheres 

não se devia a uma qualidade do próprio esforço despendido, mas ao sexo de quem o 

executava”, ou seja, qualquer trabalho era considerado leve se realizado por mulheres, por 

mais cansativo e exaustivo que fosse, e pesado se realizado por homens. Para esta autora é 

importante atentarmos para a discriminação que é não considerar as atividades desenvolvidas 

pelas mulheres, na casa ou na roça, como “trabalho”. Considera que “a desvalorização das 

múltiplas tarefas femininas nas estatísticas oficiais – daí a expressão ‘trabalho invisível’ – é 

um reflexo da desvalorização que perpassa toda a sociedade e suas principais instituições, 

incluindo a família”. 

As crianças também ajudam no criatório extensivo, realizando, muitas vezes, 

atividades em conjunto com os pais. Participam também de determinadas fases do plantio e da 

colheita. Os idosos também possuem um papel fundamental na dinâmica da organização 

sócio-econômica das comunidades de Fundo de pasto. São eles, quase sempre do sexo 

masculino, que pela experiência de vida transmitem a história e o “saber”, muitas vezes 

exercendo poder de liderança na comunidade. Esse poder de liderança também é exercido por 

aqueles que têm uma maior proximidade genealógica com as famílias que deram origem à 

comunidade (BAHIA, 1987). 

Por vezes, os idosos desempenham um papel de conselheiro nas comunidades de 

fundo de pasto. Por volta da década de 80, quando essas comunidades de Fundo de pasto 

começaram a se organizar em forma de associação, houve uma mudança nas relações de 

poder internas a essas comunidades. Assim de acordo com Bahia (idem, p.53): 

 
Os membros mais velhos, que antes apresentavam uma certa ascendência sobre os 
demais, interiorizam o fato de que jovens ou velhos organizados em suas associações 
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ou entidades de classe, teriam condições de representar a comunidade tomando 
decisões em nome desta.  

 

Neste processo de mudança, os movimentos sociais organizados, principalmente 

sindicato e igreja passaram a assessorar essas comunidades no encaminhamento de decisões 

políticas, principalmente nos períodos de grandes tensões sociais e luta pela terra, 

constituindo-se em elemento de “mediação” entre a população e o Estado. O impacto que teve 

esta mediação está relacionado ao nível de participação dos moradores nas organizações 

formais (associações comunitárias, por exemplo) que, por sua vez, está diretamente 

relacionado com as formas e experiências vivenciadas por cada uma das comunidades de 

fundo de pasto e com as relações de poder que se estabeleceram dentro e fora das mesmas. 

Este impacto varia conforme as influências, diferentes posturas e níveis de inserção destas 

entidades junto a essas comunidades.  

Morar dentro da área reservada para a criação coletiva (fundo de pasto) é uma 

característica que depende de cada comunidade. Em algumas delas esta área é reservada 

somente para a criação de animais. Hoje, cada fundo de Pasto possui uma associação que 

geralmente é quem define como e quem pode usufruir a área – há casos de Associações que 

permitem o uso do Fundo de pasto por pessoas não associadas.    

A organização dos Fundos de pasto em associação decorre, entre outros fatores, da 

tentativa de implantação do Projeto Fundo de Pasto Nordeste, no início dos anos 80. Este 

projeto objetivava abranger os municípios de Juazeiro, Uauá, Euclides da Cunha, Monte 

Santo, Senhor do Bonfim, Curaçá e Chorrochó. (GARCEZ, 1987). Pretendia, por meio da 

titulação das terras de uso coletivo, conter as tensões sociais emergentes na região nordeste da 

Bahia, principalmente na sua porção norte, onde estavam se concretizando múltiplos 

“apossamentos e tentativas de reconhecimento de domínio particular, com respaldo em títulos 

de idoneidade duvidosa e francamente espúrios, por parte dos especuladores e 

açambarcadores de terra” (CAR, 1984, s.n.).  

O Projeto Fundo de Pasto tem sua origem no ano de 1982 quando foi assinado um 

contrato entre o BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento) o Banco 

Mundial, o Governo Federal, representado pela SUDENE, e o Governo do Estado da Bahia, 

representado pelas Secretarias de Agricultura e Planejamento e estas pelo Instituto de Terras 

da Bahia, o antigo INTERBA (hoje CDA – Coordenação de Desenvolvimento Agrário) e a 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).  
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Este projeto, que tinha um prazo de execução de 04 anos, pretendia “regularizar a 

ocupação das terras e proceder à redistribuição das mesmas nos 42 municípios que integram a 

Microrregião Nordeste do Estado” (GARCEZ, 1987, p.49). Entretanto, na primeira avaliação 

dos problemas pertinentes à região ficou patente a existência de situações atípicas em relação 

ao modelo fundiário do Estado e da própria Microrregião. Percebeu-se que o sistema de posse 

e uso da terra não era uniforme e que, conseqüentemente, os problemas e litígios referentes à 

posse da terra também não era. Desse modo, percebeu-se que o que se denominava de 

Microrregião Nordeste da Bahia, no que se refere ao problema da terra, não era uma unidade 

fundiária passível de ser avaliada de uma única maneira. As comunidades de Fundo de pasto 

são, desse modo, um dos “fenômenos fundiários à parte da estrutura fundiária convencional” 

(idem, ibidem, p. 53). 

Tendo sido considerada a possibilidade de acrescentar um item referente a questão 

do Fundo de pasto, foi enviado à Consultoria do Banco Mundial um documento que 

sinalizava para a necessidade de incorporação deste item. Mesmo resistente a princípio, este 

Banco aprovou que isto fosse realizado. Inicialmente, os recursos para a implantação do 

projeto foram provenientes do FINSOCIAL e do BIRD e posteriormente, a partir de janeiro 

de 1985, do PROTERRA. O projeto inicial foi dividido em três sub-Projetos: Projeto Fundo 

de Pasto Nordeste, abrangendo os municípios já comentados; o Projeto Fundo de Pasto-

Serra Geral, compreendendo os municípios de Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas e 

Ibititá; e Projeto Fechos-Oeste, abrangendo os municípios de Correntina, Santa Maria da 

Vitória, Canápolis e Coribe (idem, ibidem). 

No início das atividades, o órgão executor do projeto – INTERBA – esbarrou 

numa grande dificuldade: os moradores das comunidades não aceitavam a forma de atuação 

deste órgão, pois reivindicavam a titulação de áreas coletivas, de acordo com o costume 

tradicional do uso coletivo da terra. A solução encontrada pelos moradores e o órgão executor 

foi a organização do Fundo de pasto em forma de associação: “a cada uma das associações 

criadas e formalizadas, o Estado alienaria gleba até o limite e dimensão constitucionalmente 

permitidos para a utilização do pastoreio. A alienação das áreas coletivas dar-se-ia em favor 

das associações fundiárias”. (COTRIM, 1991, p. 94) 

Ainda que este projeto, segundo Cotrim (idem), em sua concepção não fosse 

compatível com os padrões usuais de atuação do órgão de regularização fundiária – 

INTERBA – por pretender preservar as comunidades de Fundo de pasto “na observância de 
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suas práticas, normas, valores e costumes”, ele não conseguiu atingir seus objetivos devido à 

forma como se deu a sua execução. Conforme a autora, houve uma desarticulação entre os 

órgãos responsáveis pela política fundiária do Estado (Secretaria de Agricultura, INTERBA e 

a CAR) e um excesso de burocratização que emperrou o cumprimento das metas. Poucas 

foram as comunidades que receberam a titulação de suas terras. Dos 120 Fundos de pasto 

identificados apenas 2 foram efetivamente titulados e das unidades familiares individuais, 

somente 69 receberam o título de propriedade. (idem, ibidem). 

A não regularização das terras impede (ou dificulta) o acesso dessas comunidades 

a políticas que apóiem o seu desenvolvimento. Não há7 um plano de Políticas Agrárias, 

Agrícolas, Hídricas, Ambientais, Sociais e Culturais para o sertanejo que vive nos Fundos de 

Pasto, o que vem prejudicando a permanência dessas comunidades e gerando muitos 

conflitos. A regularização promove a valorização das terras (valor monetário) e possibilita ao 

produtor o acesso ao crédito bancário de investimentos, visto que este tipo de crédito só é 

concedido aos produtores que possuem o título da terra ou escritura pública passada em 

cartório. Além disso, a titulação pode possibilitar ao produtor investir na criação, na lavoura 

etc. 

Segundo Garcez (idem, p. 34), as comunidades de Fundo de pasto começaram a 

enfrentar sérias ameaças desde o início dos anos 60 e 70. Afirma que com  

a aceleração do processo inflacionário, por um lado, e a valorização das terras da 
região [sertaneja] em função da crescente penetração do capitalismo no meio rural, 
por outro lado, deram início a uma corrida às terras – de proprietários ou pretensos 
proprietários [os grileiros] dos latifúndios abandonados ou de solicitantes de terras 
devolutas, que requeriam uma posse ao Estado e ao demarcá-la e cercá-la, invadiam 
áreas de ocupação comunitária, determinando uma acentuada ocupação dos espaços 
antes utilizados como Fundo de pasto e restringindo substancialmente a área do 
pastoreio livre.  

 
Foi também neste período que alguns municípios do semi-árido decretaram a “Lei 

do pé Alto” ou “Lei dos 4 Fios”, que obriga o uso de cercas com 4 fios de arame. De acordo 

com Ehle (1997, p.15), “Cercas de 4 fios são suficientes para reter o gado (o ‘Pé alto’) mas 

animais de pequeno porte penetram sem dificuldade, dentro da grande propriedade, sendo 

então perseguidos, maltratados, e mortos”. Além disso, seus donos são muitas vezes 

ameaçados de processo na justiça, ou sofrem com outros atos de violência por parte dos 

fazendeiros. Esta Lei dificultou a criação solta em alguns municípios, aumentou a 

concentração das terras e o empobrecimento das populações do campo (idem, ibidem). 

                                                           
7 Documento “ O fundo de pasto que queremos”, 2003. 
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Ainda segundo Garcez (idem), essa forma de organização coletiva da terra vem 

sofrendo outros tipos de agressão. São fatores de ordem interna à sua própria organização, 

como: a) a “venda de uma das posses [...] por um condômino a um elemento externo ao 

grupo” (p.35). Muitas vezes o comprador pretende demarcar a sua parte, gerando conflitos 

dentro da comunidade; b) “afastamento de um membro do grupo por tempo prolongado”, 

geralmente em função de trabalho em outras cidades, como São Paulo (p.36). Ao retornar esse 

membro chega condicionado por outros valores, com uma mentalidade mais individualista, o 

que acaba dificultando a sua reintegração ao grupo; e, c) “ameaça de determinações legais que 

impeçam ou limitem o exercício de atividades agro-pastoris nos moldes como elas se realizam 

secularmente” (idem).  

Além desses fatores, a ausência de uma legislação eficaz capaz de regularizar e 

defender os interesses das atividades agro-pastoris em sua forma tradicional prejudica o 

regime extensivo de criação das comunidades de Fundo de pasto. “Os poucos artigos da lei 

que protegem o direito de posse, usucapião ou a possibilidade de titular terras coletivas, são 

insuficientes para defender as comunidades de Fundo de pasto” (EHLE, idem, p.16).  

Assim, o avanço do capitalismo no campo através do avanço dos 

grileiros/fazendeiros nas terras coletivas – o que aumenta ainda mais a concentração de terra 

na região, a migração e outros problemas sociais, uma vez que significativa parcela da 

população sertaneja vive da criação –, as dificuldades de regularização das terras e as 

agressões internas à sua própria organização vêm ameaçando a continuidade desta forma de 

organização coletiva da terra. 

 

 

1.2 QUESTÃO FUNDIÁRIA  

 

Com o processo de industrialização ocorrido no final dos anos 50 e início dos anos 

60, que provocava um acelerado crescimento da urbanização, a questão fundiária começou a 

ser debatida no Brasil.  

As cidades brasileiras, até os anos 40 e 50, estavam muito ligadas às atividades 

rurais. Seu papel era servir aos interesses e às necessidades do setor agrário. No entanto, como 

veremos adiante, o processo de industrialização provocou uma modernização da agricultura 

através da incorporação de máquinas agrícolas que substituíram grande parte do trabalho 
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manual; introduzia-se, assim, um novo modelo econômico e agrário no país, transformando os 

estabelecimentos rurais em grandes empresas capitalistas através do agro-negócio, o que 

facilitou a entrada do capital financeiro internacional no Brasil. Em decorrência disto muitas 

pessoas perderam suas terras e suas ocupações no campo. 

A criação de superintendências de desenvolvimento regional incentivou a 

implantação de indústrias e expandiu consideravelmente a rede rodoviária ligando diversos 

pontos do país. Para este autor, essa modernização provocou sérias repercussões no setor 

agrícola uma vez que gerou a valorização das terras, aguçando o interesse das empresas. 

(ANDRADE, 1989). 

Esta expansão do capital, que favorecia sobretudo os grandes proprietários de terra, 

gerou uma espoliação das massas trabalhadoras e a decorrente mobilização e organização 

destas em torno ao tema da reforma agrária. Esta agitação que se instalou no campo, 

notadamente no nordeste, realizada pelas ligas camponesas – uma associação de foreiros, 

inicialmente denominada Sociedade Agrícola e Pecuária, surgida em Pernambuco, no 

engenho Galiléia, em 1955 – e sindicatos de trabalhadores rurais pressionou o recém instalado 

regime militar a confeccionar “um ordenamento jurídico que fosse capaz de dar conta dos 

conflitos no campo” (CANUTO; BALDUÌNO, 2003). Foi deste modo que em 1964, é editado 

o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 1964).   

As Ligas Camponesas se espalharam rapidamente pelo Nordeste, contando 

inicialmente com o apoio do Partido Comunista do Brasil e com a Severa oposição da Igreja 

Católica. Embora tenham surgido num contexto de expulsão dos foreiros de antigos engenhos 

– que começavam a ser retomados por seus proprietários absenteístas, em decorrência da 

valorização do açúcar e da expansão dos canaviais –, essas ligas surgiram num contexto mais 

amplo, de uma crise política regional (MARTINS, 1986). Esta crise é referente à tomada de 

consciência do subdesenvolvimento do Nordeste “e particularmente numa ação definida da 

burguesia regional no sentido de obter do governo federal não mais uma política paternalista 

de socorros emergenciais nos períodos de seca grave, mas sim numa efetiva política de 

desenvolvimento econômico” (idem, ibidem, p. 77), ou seja, uma política de industrialização 

do Nordeste.  

Nesta época, a miséria enfrentada pelos camponeses e o êxodo dos mesmos para a 

região Sul eram explicados como resultado dos grandes latifúndios subtilizados que impediam 
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a ocupação da terra por quem precisava dela. Nesse contexto, seria preciso uma política 

regional de desenvolvimento baseada na industrialização que sustasse e invertesse o círculo 

vicioso da pobreza de uma agricultura monocultora e latifundiária. É assim que surge, no final 

da década de 50, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE (quando o 

Estado passa a intervir de maneira sistemática na economia nordestina) e o surgimento de 

alianças políticas entre o Partido Comunista e a União Democrática Nacional, partido por 

excelência da burguesia (idem, ibidem). 

Desse modo, o Estado passa a promover a difusão de novos conhecimentos sobre 

técnicas agrícolas (baseado no uso de agro-químicos e máquinas agrícolas), através dos 

extensionistas rurais, contribuindo consideravelmente para a expansão capitalista no campo e 

conseqüentemente para um modelo concentrador de terras. Assim, para Andrade (1989)  

[...] onde predominada a monocultura [...] desenvolveu-se uma intensa política de 
expropriação dos camponeses, na tentativa de transformá-los em assalariados. Nas 
áreas menos povoadas, onde se fazia a exploração de terras devolutas, houve um 
processo de expropriação de posseiros que há várias gerações desenvolvia em 
pequenos sítios uma agricultura de subsistência. Essa desapropriação foi feita através 
da grilagem. 

 
Por esses motivos, o Estatuto da terra foi duramente criticado, pois não sinalizava na 

direção de uma efetiva Reforma Agrária (CANUTO; BALDUÌNO, 2003). Na verdade, 

segundo Martins (idem), a Reforma Agrária proposta no Estatuto da Terra só atendia aos 

interesses dos empresários (industriais, comerciantes, banqueiros, grupos estrangeiros etc.),  

na medida em que foram os mesmos que propuseram o projeto de lei que deu origem à 

confecção deste Estatuto. Dentre outras coisas, o Estatuto da Terra previa a ampliação do 

mercado interno e uma transformação e modernização da agricultura, atendendo basicamente 

aos interesses dos industriais.  

Depois de aprovado o Estatuto, os senadores e deputados aprovaram uma emenda 

constitucional que removia o obstáculo do artigo 147 da Constituição Federal8. Com isto, 

permitia que a partir daquele momento fossem realizadas desapropriações de terras por 

interesse social sem a antecipada e justa indenização em dinheiro. Embora tal emenda tenha 

sido de grande importância, surgia atenuada nas suas conseqüências, graças à concepção de 

reforma agrária presente no Estatuto e que a ditadura militar vinha executando 

sistematicamente. Esta concepção, que condenava tanto o minifúndio quanto o latifúndio, 

                                                           
8 De acordo com este artigo, a reforma deveria ser executada primeiramente (e principalmente) via tributação e, 
em segundo lugar, via desapropriação. 
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pretendia construir empresas rurais. Considerava, por um lado, que os minifúndios deveriam 

constituir-se em empresas e por outro que os latifúndios deveriam ser submetidos a altos 

impostos e pressões fiscais para que a utilização da terra, mesmo em propriedades muito 

extensas, obedecessem a um padrão empresarial. Assim, “o princípio da modernização [...] 

passa a ser o princípio definidor da reforma agrária brasileira” (MARTINS, 1986, p.96). 

Nesse sentido, o Estatuto demonstrou ser muito mais drástico para o pequeno produtor do que 

para o latifundiário, “[...] já que existirá sempre a possibilidade de, sem qualquer 

desmembramento territorial, transformar o seu latifúndio numa empresa” (idem, ibidem, 

p.96).  

A retirada do artigo 147 da Constituição Federal permitiu ao Estado abrir mão da 

reforma agrária por meio de tributação porque as desapropriações seriam realizadas, 

principalmente, em áreas de tensão social, seja devido à imensa procura por terras em áreas de 

minifúndio, seja em decorrência de conflitos fundiários. Desse modo, o Estatuto da Terra de 

1964 funcionou como uma espécie de agente desmobilizador do campesinato na medida em 

que fez da reforma agrária uma reforma de emergência, sempre tentando conter os conflitos 

por terra, e agindo no sentido de impedir que a questão agrária se tornasse uma questão 

nacional, política e de classe. (idem, ibidem).  

Martins (idem) afirma que o ponto fundamental da redefinição agrária estabelecido 

pelo Estatuto foi a colonização de áreas novas, por meio de remoção e assentamento de 

lavradores retirados de áreas de conflitos ou desalojados pela concentração da propriedade. A 

mesma região escolhida para a implantação dessas áreas – a região amazônica – que abrigaria 

os camponeses deslocados das regiões que exercia seus efeitos concentracionistas, foi alvo de 

políticas do governo federal que visavam estimular por meio de incentivos fiscais a 

implantação de empresas industriais e agropecuárias. Por outro lado, não existiu nenhuma 

política de subsídio para os camponeses instalados nessas mesmas áreas. As conseqüências 

dessas medidas foi uma concentração de terra nas mãos dos latifundiários, o que demonstra o 

caráter concentracionista do Estatuto da Terra e da política fundiária do governo militar 

(idem, ibidem).  

Contudo, as lutas camponesas forçaram o governo a fazer uso freqüente do Estatuto, 

pois as tensões se tornaram constantes. À concepção de propriedade da terra proposta no 

Estatuto, os camponeses propuseram a de propriedade camponesa da terra, forçando o 
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governo a reconhecer as situações criadas pelas ocupações de terras. A igreja manifesta-se 

sobre o assunto e escreve um documento onde afirma seu apoio ao campesinato e aos povos 

indígenas, defendendo a legitimação da propriedade camponesa, e explicitando seu apoio à 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) pelo seu trabalho de mobilização dos camponeses e 

trabalhadores rurais, iniciado em 1975 (idem, ibidem).  

Gostaria de salientar, porém, que a despeito das críticas empreendidas por Martins,  

o Estatuto da Terra, e muitos poderão não concordar, se constituiu num avanço naquela 

época, sendo, porém, constantemente deformado até hoje por meio de inúmeras emendas que 

tentavam, e tentam, impedir a realização de uma efetiva reforma agrária. O que nos leva a 

frisar, mesmo com o risco de cair em lugar comum, que nem sempre o problema está na Lei, 

mas no modo como elas são aplicadas em nosso país.   

No que tange à intervenção do Estado no Setor Agropecuário na região Nordeste, 

implementaram-se algumas políticas de legitimação do Estado, junto aos pequenos 

agricultores rurais. Tais políticas foram viabilizadas por meio de quatro programas: Programa 

de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE), Programa 

Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-árida do Nordeste (Projeto 

Sertanejo), Programa de Aproveitamento dos Recursos Hídricos do Nordeste (Prohidro) e 

Programa de Apoio às Populações Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste (PROCANOR). 

(COTRIM , 1991).  

De acordo com esta autora, essas intervenções trouxeram poucos benefícios para os 

camponeses, pois apenas contribuíram para reforçar as relações de produção existentes. 

Segundo ela, são três os motivos para que isto tenha ocorrido:  

[...] a) falta de participação do público meta no planejamento, elaboração e execução 
destas intervenções; b) os dois grandes problemas estruturais, a posse da terra e o 
acesso aos recursos hídricos nunca foram fundamentalmente atacados; e c) faltou 
uma verdadeira articulação e integração entre os múltiplos programas e ações do 
Estado e entre as instituições executoras (p.91). 

 

 Estes programas, ainda segundo Cotrim (idem), tinham a pretensão de “’promover 

as modernizações das atividades agropecuárias de áreas prioritárias’ e transformar 

progressivamente a agropecuária tradicional em moderna economia de mercado” (p.92). Além 

disso, eles se limitaram a contemplar basicamente “uma faixa de produtores com melhores 

condições econômicas, aqueles capazes de ingressar na economia de mercado” (p.92). 
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É importante frisar que a Constituição Federal de 1988 embora tenha inovado ao 

introduzir a função social no conceito de propriedade da terra, acima e antes do conceito de 

propriedade privada, de forma contraditória, como afirmam Canuto e Balduíno (2003), 

acrescentou a alínea II do artigo 185, que afirma ser a terra produtiva insusceptível de 

desapropriação, no caso específico de Reforma Agrária. Por outro lado, esta mesma 

Constituição afirma no artigo 184 que a propriedade que não cumpre sua função social pode, 

por lei, ser desapropriada para fins de reforma agrária. Para estes autores, em decorrência 

desta contradição, o proprietário, com o objetivo de obter maior indenização, entra em juízo e 

o processo vai se arrastando dependendo da vontade do juiz.  

No caso específico das comunidades de Fundo de pasto, a situação é igualmente 

complexa. Mesmo com a introdução do Artigo 178 na Constituição Estadual, de 1989, que 

passou a reconhecer seus direitos sobre suas terras, até hoje a grande maioria não possui o 

título, já que o Estado baiano ainda não as “regularizou”, o que vem gerando muitos conflitos 

entre essas comunidades e os grileiros. Nos últimos anos houve um aumento considerável dos 

conflitos por terra, envolvendo grileiros de toda a região norte-nordeste e médio São 

Francisco do estado, onde grandes áreas foram cercadas com o apoio de políticos locais que 

muitas vezes eram donos de cartórios9.  

 

1.3 CAMPESINATO E TRABALHO FAMILIAR  

 

Os moradores de Fundo de pasto se constituem num grupo social que guardam 

características próprias de camponeses, pois desenvolvem uma forma de produção baseada 

fundamentalmente no trabalho familiar10. Segundo Queiroz (1976, p.26), conquanto tenha se 

negado durante muitos anos a existência de um campesinato brasileiro, houve “em todos os 

tempos um campesinato livre brasileiro, coexistindo tanto com as fazendas monocultoras, 

quanto com as fazendas de criação de gado e tendo a seu cargo a produção de abastecimento 

para estas empresas e para os povoados”.   

                                                           
9 Documento: “Fundo de pasto que queremos”, 2003. 
10 Esta afirmação não desconsidera a controvertida questão do campesinato como uma classe social (Cf. Velho, 
1979), entretanto, entendemos que não atenderia aos objetivos a que me propus neste trabalho. 
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De acordo com Martins (1995, p. 22), camponês não é uma mera palavra, pois está 

enraizada “numa concepção da Histórica, das lutas políticas e dos confrontos entre as classes 

sociais”. Para Moura (1986, p.14), Camponês, Campesinato e Burguesia são conceitos de 

grande vitalidade e de grande força histórica, pois são “repletos de conteúdos culturais, tanto 

no plano social como no político”. Complementa dizendo que “assim como não se pode 

declinar do conceito de burguesia para falar tão-somente em capitalistas, não é possível 

preterir o conceito de camponês para falar apenas em pequeno produtor” (p.14).     

Moura (idem) e Queiroz (1976) definem camponês como aquele que cultiva 

pequenas extensões de terra, as quais controla diretamente com sua família e cujo o fruto do 

trabalho se destina primordialmente ao sustento da própria família. Martins (2004), corrobora 

com esta idéia quando afirma que camponês é aquele que é dono da sua força de trabalho e 

tem o domínio do processo de trabalho (familiar). A este respeito Soares (1981, p.205), 

ressalta que  

 
De um modo geral se reconhece que a especificidade do campesinato reside no 
caráter familiar da produção que empreende, no fato de que o grupo doméstico 
compõe uma unidade de produção e consumo, e na relativa independência da 
unidade frente ao mercado. Por relativa independência se entende que seria própria e 
distintiva do campesinato uma certa capacidade, derivada do controle que exerce 
sobre os meios de produção e sobre o processo de trabalho, e da natureza peculiar do 
meio de produção essencial, a terra, uma certa potencialidade sui generis de se ligar 
mais ou menos ao mercado, de acordo com as imposições das circunstâncias. Ao 
contrário do que aconteceria com a força de trabalho mercantilizada, assalariada, ou 
com empresas capitalistas, nada impede à família camponesa de subsistir enquanto 
tal, quer dizer, reproduzindo sua unidade de produção, produzindo para o próprio 
consumo durante um período de especial retração do mercado. 
 

Klass Woortmann (1987) salienta que com grande freqüência no Brasil o 

campesinato foi construído como uma economia. Admite que o campesinato possa (também) 

ser entendido do ponto de vista de sua lógica econômica e por meio da noção de modo de 

produção, ainda que esse conceito, segundo ele, abarque dificuldades teóricas. Mas opta por 

tratar o camponês não “como um ‘pequeno produtor’, objeto de uma análise objetiva de sua 

objetividade, mas tentar uma interpretação subjetiva [...] de sua subjetividade” (p.12). Afirma 

que nesta perspectiva, “[...] não se vê a terra como objeto de trabalho, mas como expressão de 

uma moralidade; não em sua exterioridade como fator de produção, mas como algo pensado e 

representado no contexto de valorações éticas” (p.12). Destarte, a terra é expressão de uma 

moralidade, pois se constitui enquanto “um patrimônio para a família, sobre a qual se faz o 

trabalho que constrói a família enquanto um valor” (p.12). Dessa maneira, a família é tratada 
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não do ponto de vista da sua produção de bens materiais, mas do ponto de vista da sua 

produção cultural. Para este autor, terra, trabalho e família – categorias comuns a todas as 

sociedades camponesas – são consideradas enquanto um valor ético para o camponês.  

Por isto, Klass Woortmann prefere falar não de camponês, mas de uma 

campesinidade, entendida como uma “[...] qualidade presente em maior ou menor grau em 

distintos grupos específicos” (p.13). Nesta perspectiva, o camponês é visto como uma ordem 

moral, a qual estaria presente em diferentes lugares e em diferentes tempos. Contudo, para 

este autor, não há camponês puro, “[...] mas uma campesinidade em graus distintos de 

articulação ambígua com a modernidade” (p.14). Não há uma trajetória linear para todos os 

camponeses, o que há é uma campesinidade que é comum a todos eles. Neste sentido,  

 
[...] nas culturas camponesas, não se pensa a terra sem pensar a família e o trabalho, 
assim como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família. Por outro lado 
essas categorias se vinculam estreitamente a valores e a princípios organizatórios 
centrais, como a honra e a hierarquia. (idem, ibidem, p. 23) 

 

Klass Woortmann enfatiza que a tradição marxista que vê a ‘pequena produção’ 

como determinada pela lógica capitalista não deixou de ressaltar o seu caráter familiar, visto 

como uma condição de subordinação do capital. Por vezes o trabalho familiar é percebido 

como oposto ao trabalho assalariado, ainda que objetivamente para este autor, não haja 

nenhuma contradição entre ambos. Entretanto, subjetivamente, “observa-se uma oposição, no 

contexto de uma concepção camponesa do trabalho” (p.25), mas ressalta que “[...] tudo 

depende do lugar onde se dá o trabalho e de quem se relaciona através dele” (p.25). Por isso 

considera que o trabalho assalariado, nas situações onde ocorre, não nega o trabalho familiar, 

pois aquele “[...] é a condição para que se realizem o pai de família e a hierarquia familiar, 

isto é, o valor-família, e não apenas a ‘produção doméstica’” (p.26). Destarte, mesmo o 

trabalho sendo familiar, isto não impede que temporariamente (quando necessário e quando as 

condições objetivas são propícias) o pai de família contrate trabalhadores assalariados para 

ajudar na lavoura, principalmente durante o pico do ciclo agrícola. Segundo Carneiro (2001), 

é do pai a responsabilidade de zelar pelo patrimônio familiar – a terra. Por outro lado, o 

trabalho da mulher e a sua condição são de “invisibilidade” dentro do núcleo familiar 

(PAULINO, 2004).  

 Assim, sendo a família camponesa patriarcal e hierárquica, quem ocupa a posição 

de maior destaque é o pai – depositário da consciência familiar – e os demais membros o 

devem obediência. Esta obediência, entretanto, não se dá sem conflitos. A família camponesa 
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como mostraram Bourdieu (1962), Arensberg (1959), Burguière (1986) e outros, não é um 

mundo de harmonia, ela é “[...] o lócus de inúmeras tensões, decorrentes [principalmente] do 

princípio da unigenitura”, que, por sua vez, “[...] é parte de uma tradição que possibilita a 

continuidade do campesinato no mundo moderno”. (WOORTMANN, idem, p. 51 e 52). 

No que tange as regras de herança, nos grupos sociais que privilegiam a perpetuação 

do patrimônio e da família e não a reprodução social do indivíduo, a transmissão indivisa da 

terra é uma prática corrente.  É bastante comum, por exemplo, a família camponesa criar 

estratégias para impedir que o seu patrimônio – a terra – seja fragmentado excessivamente. 

Segundo Moura (1986, p.30),  

 
[...] as regras de herança da terra são o resultado, ao mesmo tempo, de exigências de 
reprodução física e social da família camponesa, bem como da capacidade que tem 
determinado segmento da classe dominante ou, mas difusamente, o sistema 
envolvente, de absorvê-las ou freá-las em função de seus próprios interesses.  

 
Para o campesinato, a transmissão da herança obedece geralmente regras locais, 

baseadas na “Lei do Costume”. Para Moura (idem, p. 30), existe um entrelaçamento tenso 

entre o código civil e o código local. Afirma que este entrelaçamento não é resultado de um 

passado que insiste em conviver com um presente “[...] e, sim, a evidência de que heranças 

camponesas podem forçar uma lógica própria, ao mesmo tempo que códigos nacionais tentam 

impor, mais ou menos violentamente, suas próprias regras do jogo pela História afora”. 

Neste sentido, a compreensão do tipo de relação estabelecida entre o direito 

Consuetudinário e o direito Constitucional, é fundamental para o entendimento da lógica 

camponesa. Conforme Moura (idem, p. 33), “a força da lei está no cerne de constantes 

conflitos entre o campesinato e as classes ou o sistema que o subordina de alguma forma”. 

Isto ocorre, segundo esta autora, por que existe uma convivência conflitiva entre os códigos 

costumeiros que estruturam a vida camponesa e os códigos nacionais. Afirma que, por este 

motivo, o campesinato procura saídas constantes para as pressões exercidas pelas leis do 

Estado ou concepções que divergem do que seja justiça ou direito. 

Um elemento que não pode ser dissociado do imaginário camponês é a sua 

experiência do catolicismo popular. Uma vez que “envolvido de forma direta com elementos 

da natureza e com as pressões da sociedade, o camponês se dirige à divindade, muitas vezes 

sem a mediação da igreja oficial” (MOURA, idem, p. 20). Uma vez que espoliado da posse da 

terra e do fruto do seu trabalho, recorre a outros caminhos (ANDRADE, 1989). Caminhos 

esses que geraram o banditismo (representado pelo cangaço) e a religiosidade mística 



 37

(messianismo) que, segundo Freixinho (2003, p.21), são frutos de “causas comuns, de ordem 

socioeconômica [e política] agravadas pelo flagelo das secas periódicas”.  

Para Moura (idem, p.20), a religião camponesa norteia-se na dívida para com a 

divindade de maneira tão intensa e direta que uma simples desconfiança de que o sobrenatural 

(um santo, por exemplo) “desconhece um pedido feito a ele pode levar o crente a castigá-lo de 

alguma forma”. Por outro lado, o camponês se preocupa em cumprir a promessa feita à 

divindade (por meio de orações, bens e gratidão), pois tem medo de que seja castigado se 

assim não agir. Moura (idem, p.21), argumenta que  

 
[...] a religião cria formas e fórmulas que atendam os membros do grupo nos 
momentos agudos de mistérios e angústia, como na morte ou doença, ao mesmo 
tempo que recria e perpetua formas e fórmulas mais antigas de orar, explicar e 
venerar a divindade. Estas, esquecidas ou banidas na igreja oficial, continuam a 
desempenhar seu papel de dar sentido ao cotidiano da vida camponesa [embora 
admita que esta ‘reapropriação do antigo e criação do novo’ não seja privilégio dos 
camponeses]. 

 
Afirma, porém, que fazer essa “reapropriação do antigo e criação do novo” (p.21) 

não é privilégio dos camponeses. Fazer e cumprir promessas, “rezar” as pessoas, participar de 

romarias não são práticas peculiares dos camponeses, entretanto, considera que há um 

conteúdo efetivamente camponês nessas práticas que aparece com muita força no cerne das 

comunidades rurais, o qual “[...] parece estar na forma de diferenciar, socialmente, os dias 

comuns dos dias especiais. São os santos e as divindades que dão sentido aos dias especiais. 

Os feriados nacionais estabelecidos pelo Estado não têm grande significado no meio rural” 

(p.22).  Assim segundo Moura (idem, p.22), 

 
[...] se o peso específico da religião é maior na cultura simbólica camponesa, é 
porque fornece uma explicação cheia de sentidos e sinais para quem observa 
diariamente o mistério da terra, da água e do ar, bem como a incompetência dos 
poderes seculares para atender às necessidades inerentes a seu modo de vida. 

 

Foi no cerne de uma visão do mundo constituída dessas características que foram 

gerados messias de grande potencial crítico das injustiças e iniqüidades a que estavam 

submetidas as populações trabalhadoras do campo (MOURA, idem). Um messias como 

Antônio Conselheiro, por exemplo, quando da Guerra de Canudos e até mesmo antes desta, 

foi um misto de religioso e político (idem, ibidem).  

No que se refere à manutenção do grupo familiar, Schneider (2003), aponta para 

uma mudança, cada vez mais visível, na dinâmica da agricultura no espaço rural. Na 



 38

concepção deste autor, tal mudança vem sendo condicionada pelo surgimento de unidades 

familiares pluriativas, isto é, unidades onde os membros da família se dedicam a outras 

formas de atividades, geralmente atividades não-agrícolas. De acordo com este autor, esta 

forma de organização do trabalho familiar vem sendo chamada de pluriatividade e “[...] 

refere-se a situações sociais em que os indivíduos que compõem uma família com domicílio 

rural passam a se dedicar ao exercício de um conjunto variado de atividades menos 

executadas dentro da unidade de produção” (p. 3). 

Schneider (idem, p.10), afirma que para Chaianov, o conceito de estratégia funciona 

como “um conjunto de ações conscientes e planejadas que a família se utiliza para alcançar 

seus objetivos”. Esse conceito se baseia na “relação ótima de produção”, que consiste na 

adequação da família às suas necessidades dentro de um determinado sistema de produção. 

Para Schneider, isto significa que para esse autor, as estratégias não são decorrentes de um 

cálculo aritmético ou de uma racionalidade norteada pela lucratividade, mas tão-somente 

pelas necessidades, que mudam conforme o ciclo demográfico familiar. 
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CAPÍTULO  2 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 
 

Neste capítulo procuro discutir alguns dos aspectos percebidos durante o processo 

de observação realizado na comunidade Capivara, assim como discutir alguns aspectos 

observados nas entrevistas realizadas com os moradores desta comunidade.  

Como sinalizado, o contato com a comunidade Capivara se deu por meio da 

realização do DRP (Diagnóstico Rápido Participativo ou Diagnóstico Rural Participativo) 

durante o desenvolvimento do projeto “Tecnologias apropriadas para agricultores familiares 

em Biomas do Estado da Bahia”. Este primeiro contato foi seguido de outros quatro, o que me 

possibilitou uma convivência, mesmo que curta, porém intensa, com os moradores. Das 

conversas realizadas, com adultos (homens e mulheres) e jovens, pude perceber como os 

moradores de Capivara lidam com o seu espaço de reprodução social, espaço sobre o qual o 

trabalho constrói a família.  

O primeiro contato com a comunidade se deu no final de 2006 quando da realização 

da metodologia citada acima. As informações expostas no relatório produzido a partir da 

aplicação do DRP também serão utilizadas na discussão aqui proposta. Ao todo realizei 17 

entrevistas com 12 moradores, 8 são do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Do total de 

entrevistados, 5 foram entrevistados duas vezes, por meio de entrevistas gravadas; as demais 

entrevistas não foram gravadas. Das entrevistadas somente uma não é casada; e, todos os 

homens são casados. Desse modo, constitui-se enquanto material empírico deste estudo: os 

aspectos levantados com as entrevistas realizadas, o relatório anteriormente citado, as 

conversas informais com os moradores e a observação realizada nos espaços freqüentados: 

casa dos moradores, fundo de pasto e roça comunitária.    

A comunidade Capivara, escopo deste estudo, localiza-se no município de Monte 

Santo, Bahia, e faz parte das trinta e quatro comunidades de Fundo de pasto deste município.  

A história desta comunidade é marcada pela ação de fazendeiros/grileiros em suas terras, 

principalmente a partir de 197011. Esta ação provocou uma série de mudanças nas práticas e 

                                                           
11 De acordo o documento “Fundo de pasto que queremos”, “a ocupação [das comunidades de Fundo de pasto] 
foi pacífica até meados dos anos 70 quando foi decretada a Lei do pé alto. A partir daí inicia-se o processo de 
grilagem das terras coletivas das comunidades rurais, sobretudo, no norte-nordeste da Bahia; Inclusive, com 
apoio dos governos através do financiamento para compra de terras com fins especulativos.”. 
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estratégias dos moradores, os quais foram impelidos a criar outras formas de reprodução 

social. O modo como esta comunidade reagiu às investidas desses fazendeiros é contado de 

maneira viva pelos moradores. Desta mesma maneira, expressam suas dificuldades e 

preocupações no presente e expectativas para o futuro. 

Antes de realizar o objetivo mencionado, farei uma breve caracterização da área de 

estudo, a princípio o município de Monte Santo, Bahia, considerando seus aspectos gerais, e 

em seguida a comunidade Capivara com base nas informações coletadas quando da realização 

do trabalho de campo. 

 

2.1 ALGUNS ASPECTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  

 

O município de Monte Santo, de ampla beleza natural e importância sócio-histórica, 

fica a 282 km da capital. Localiza-se na região Nordeste da Bahia (semi-árido), Polígono das 

secas, e pertence à microrregião de Euclides da Cunha. Sua área aproximada é de 3.285,17 

km2, com um único distrito (a sede) e possui uma população de 54.552 habitantes, dos quais 

7.226 residem na área urbana e 47.326 na área rural. Com uma população eminentemente 

rural, a 4ª população proporcional da Bahia, possui uma densidade demográfica de 17,23 

habitantes por km212. Fundado em 1837, limita-se com os municípios de Uauá, Jaguarari, 

Euclides da Cunha, Senhor do Bonfim, Cansanção, Quijingue, Andorinha e Canudos.  

Monte Santo integra a região da caatinga e é marcado, como em todo município do 

semi-árido, pelas chuvas irregulares e inferiores a 800 mm por ano e pela escassez de recursos 

naturais devido (também) a condições climáticas. Durante o ano, existem duas estações bem 

definidas: uma chuvosa e outra seca, muitas vezes prolongada além do período costumeiro, 

sendo um dos fatores condicionantes no desenvolvimento da produção do município.  

Este município possui poucos rios permanentes, o clima é quente, os solos são rasos e 

a vegetação é rasteira. A economia se caracteriza pela expressividade da pequena produção 

familiar, que tanto pelas condições climáticas, quanto pelo modo de ocupação das terras da 

região, mantém como atividade principal a pecuária extensiva e/ou semi-extensiva, em 

especial a de gado de pequeno e médio porte, além de uma agricultura para autoconsumo. 

                                                           
12 http://www.ibge.gov.br/cidades. Acesso em: 03 de janeiro de 2007 (Censo 2000). 
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Monte Santo tem o segundo maior rebanho de caprinos da Bahia, ficando atrás somente para 

Curaçá, que também se localiza no semi-árido13. 

Sua importância histórica no cenário nacional se deve a quando da Guerra de 

Canudos (1896-1897) ter servido de local estratégico e de apoio às tropas do exército 

republicano para chegar a Canudos. Inclusive foi construído um quartel general em Monte 

Santo, num local estratégico entre o interior do sertão e o litoral.  

É um município que se destaca também pela sua tradição religiosa14. As principais 

manifestações religiosas ocorrem no período da Semana Santa e no período da Romaria de 

Todos os Santos. (MAGALHÃES, 2007). 

Não obstante apresentar um histórico de conflitos no campo (envolvendo prisões e 

assassinatos) devido a ação dos fazendeiros, o município de Monte Santo conseguiu, ao longo 

dos últimos vinte anos, realizar atividades, como a derrubada de cercas, a criação de fundo de 

pastos e formação de lideranças comunitárias (RIOS, 2003), que fortaleceram a organização 

dos trabalhadores rurais locais. 

Como assinalado, o município de Monte Santo possui 34 comunidades de fundo 

de pasto, a segunda maior concentração por município baiano, ficando atrás apenas do 

município de Uauá. Entretanto, em termos qualitativos, Monte Santo possui a maior presença, 

pois embora as áreas de fundo de pasto de Uauá tenham sido incentivadas pelo antigo 

INTERBA (Instituto de Terras da Bahia) que iniciou este processo em meados da década de 

1980, e até o momento não deu continuidade, hoje este município possui poucas associações 

de fundo de pasto organizadas15.  

Hoje as comunidades de Fundo de pasto se localizam precisamente nas regiões 

norte-nordeste e baixo médio São Francisco e está presente em cerca de 42 (quarenta e dois) 

municípios. Junto com as comunidades Favela, Celoura, Carneiro, Bom Será, e outras, 

                                                           
13 Documento: “Fundo de pasto que queremos”, 2003. 
14 De acordo com Acácia Rios (2003), o “início da sua tradição religiosa data do século XVIII. Em 1875, ao 
chegar à então Fazenda Soledade, localizada ao pé da Serra do Piquaraçá, o frei Apolônio de Tody, achou-a 
semelhante ao Calvário de Jerusalém, onde se realizou os passos da Paixão de Cristo. Por essa razão, construiu, 
ao longo de seus 1.969 metros de altitude, 24 capelas que simbolizam os passos de Jesus Cristo e, no alto da 
serra, a igreja da Santa Cruz. Em 1880, Antônio Conselheiro restaurou as capelas do caminho da Santa Cruz. A 
crença de que teriam acontecido milagres nesse local transformou a cidade em um centro de romarias e a 
tradição se mantém até hoje. Na época da guerra, Canudos fazia parte do Município de Monte Santo e serviu de 
base militar para as tropas  republicanas, daí a abrangência da memória do líder religioso, que abarca não só toda 
a região do nordeste da Bahia, onde construiu açudes, capelas e igrejas, algumas destas ainda hoje existentes, 
mas também alguns municípios do estado de Sergipe” (p. 6). 
15 Documento Fundo de pasto: uma forma coletiva de sustentabilidade na caatinga. 
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Capivara se constitui numa área de reconquista, pois esteve, durante anos, sob o domínio de 

grileiros. Foi com o processo de organização comunitária que conseguiu retomar suas terras, 

como mostrarei adiante16.  

Este processo de retomada das terras das comunidades de fundo de pasto tem sua 

origem no trabalho de base realizado pela igreja católica, na retirada dos fazendeiros dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais e na criação da EFASE (Escola Família Agrícola do 

Sertão). Esta instituição vem procurando, desde 1998, apoiar a organização das comunidades 

de fundo de pasto e buscar formas para um manejo sustentável na caatinga. Esta escola 

desenvolve ações junto a essas comunidades, tentando capacitar os agricultores e seus alunos 

(alguns destes, residentes em comunidades de fundo de pasto), por meio do princípio da 

agroecologia. A escolha de duas áreas de fundo de pasto (Lagoa do Pimentel e Capivara) para 

a construção da EFASE foi devida às condições que os trabalhadores expuseram para a 

constante presença desta escola na área17.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COMUNIDADE CAPIVARA  

 

Nesta seção procuro apresentar algumas características da comunidade Capivara. 

Divido esta seção em três momentos: no primeiro, mostrarei algumas características do fundo 

de pasto; no segundo apresentarei algumas características da associação comunitária 

agropastoril; e em seguida exibirei algumas características da Infra-estrutura desta 

comunidade. Estes três momentos são fundamentais para uma percepção a respeito das 

relações tecidas pelos moradores de Capivara em seu espaço de reprodução social.  

 

2.2.1 FUNDO DE PASTO 

O fundo de pasto da comunidade Capivara possui uma extensão de 1.200 hectares, 

dos quais 600 tarefas são utilizadas como roça comunitária e as demais utilizadas para a 

criação de animais18. Esta comunidade possui hoje 22 (vinte e dois) moradores, dos quais 6 

                                                           
16 Idem. 
17 Idem.  
18 De modo geral, os moradores entrevistados não sabem ao certo quanto medem o fundo de pasto e a roça 
comunitária. Pelo menos 5 destes moradores disseram que ele mede 800 hectares, mas não sabem se a roça 
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(seis) moram dentro do fundo de pasto. Todos os moradores que residem dentro do fundo de 

pasto tem o direito de usufruto de 5 (cinco) tarefas de terra ao redor da casa (área conhecida 

como malhada). Estas 5 (cinco) tarefas podem ser utilizadas de acordo com as necessidades 

de cada família, mas, como mostraremos adiante, desde que haja respeito pelas regras de 

utilização do fundo de pasto. Na malhada, costumam ser criados os seguintes animais: porcos, 

perus, galinhas, cabras e ovelhas. Alguns moradores plantam palmas para a alimentação dos 

animas.  

O fundo de pasto de Capivara faz divisa com o fundo de pasto da comunidade Lagoa 

do Pimentel. A única coisa que os separa é um “acero” (sobre este termo falarei quando da 

seção História da comunidade). Com isso, os animais de ambas comunidades tendem a se 

misturar, mas embora isto ocorra, cada família sabe identificar seus próprios animais, pois 

eles são marcados por cortes de orelha ou por ferro, instrumento que marca os animais com as 

iniciais de seu dono. Outro meio de identificação é o chocalho que é pendurado nos pescoços 

dos animais.  

O número de sócios da Associação Agropastoril da Fazenda Capirava no momento 

parece estar indefinido. De acordo com os moradores, desde que esta associação foi criada, 

em 1995, todos os filhos de sócios que atingissem a maior idade, e quisesse, poderiam se 

associar - o que ocorria quase sempre. Mas, há alguns meses um funcionário do INCRA 

comunicou à comunidade que somente um membro de cada família, que deve ser do sexo 

masculino – ou seja, o pai – poderá se associar. Dos cerca de 50 (cinqüenta) sócios, esta 

associação ficará com, provavelmente, 26 (vinte e seis) sócios. Os filhos dos sócios não 

poderão mais se associar. Segundo Senhor H. (43 anos) este funcionário registrou os nomes 

de alguns sócios incorretamente e até hoje não comunicou a comunidade como ficará a 

situação destes sócios. 

Ao que parece esta situação tem causado um mal-estar na família de Dona B. (42 

anos), pois na sua casa a única pessoa que é sócia é ela, já que seu marido, Senhor G. (44, 

anos), é sócio na associação da comunidade Lagoa da Ilha. De acordo com ela, o funcionário 

do INCRA não registrou o seu nome como sócia e, desse modo, ninguém da sua família está 

com o nome cadastrado nesta instituição, o que implica dizer – pelo menos a princípio – que 

esta poderá não mais ter o direito de utilizar o fundo de pasto e a roça comunitária. Mesmo 
                                                                                                                                                                                     
comunitária faz parte desta medição. O dado acima mostrado foi cedido pela EFASE quando da realização do 
projeto Eco-família. Optei por este dado devido ao trabalho que esta escola vem desenvolvendo com as 
comunidades de fundo de pasto e também pelo fato desta instituição estar ciente do processo de medição dos 
fundos de pasto do município de Monte Santo. 
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que na sua concepção camponesa seu direito sobre a terra seja decorrente do trabalho nela 

realizado, Dona B., demonstra acreditar que esta decisão não depende da sua família, mas 

daquela instituição governamental que, em primeira e em última instância, é quem teria o 

poder de tomá-la. Os demais moradores parecem corroborar, inclusive por que ninguém 

questionou esta intenção (ou decisão) do INCRA e ao que parece apenas tentam se ajustar a 

ela, da maneira que entendem ser a melhor possível.  

Segundo Senhor N. (45 anos), o INCRA pretende com este cadastramento 

transformar o fundo de pasto numa área de assentamento, dividindo-o posteriormente em 

pequenas propriedades individuais. Esta suposta intenção do INCRA divide opiniões na 

comunidade e, segundo Senhor L. (42 anos), presidente da associação, já houve alguns 

desentendimentos a este respeito. Enquanto alguns se posicionam contra esta suposta intenção 

do INCRA, outros afirmam ser esta a melhor atitude a ser tomada, pois afirmam nunca ter 

conseguido um projeto para as áreas coletivas (fundo de pasto e roça comunitária), mas 

apenas para as áreas individuais. Outros ainda afirmam que não vêem problema em 

transformar tais áreas em assentamento desde que, se os moradores não quiserem, o fundo de 

pasto não seja dividido.  

Nem todos que residem em Capivara são sócios desta associação de fundo de pasto. 

Dos 22 (vinte e dois) moradores, pelo menos 4 (quatro) não são associados, o que não tem 

impedido que algumas destas pessoas utilizem o fundo de pasto (isto ocorre, principalmente, 

com os filhos dos associados). Os moradores desta comunidade, sócios e não sócios, 

geralmente possuem áreas individuais, onde também criam e plantam.  

Foram apontadas as seguintes regras para utilização do fundo de pasto: a) não é 

permitido o corte de madeira para comércio, somente para a construção de cercas – caso um 

morador precise para um outro objetivo deve consultar os demais sócios; b) somente alguns 

tipos de madeira podem ser derrubados: Arueira, Caneleiro (Quebra-facão) e Angico; c) 

apenas as madeiras secas podem ser utilizadas em forma de lenha; os sócios que mostrarem 

interesse podem retirar ouricuri (conhecido localmente como Licuri) para comercialização. 

Embora tais regras tenham sido explicitadas, afirmam não ter certeza se elas são cumpridas 

devido à grande extensão da área e da conseqüente dificuldade de fiscalização, função esta 

atribuída ao fiscal de fundo de pasto. ‘ 

Não há regras – ou pelo menos não foram explicitadas – a respeito da quantidade de 

animais que podem ser criados dentro do fundo de pasto; parece que até o momento cada 
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sócio pode criar quantos animais queira e tenha condições de criar. Dentro desta área são 

criados: porcos, ovelhas, cabras e gado. Geralmente criam galinhas e peru, porém, no terreiro 

próximo às casas, atividade esta realizada por todos.  

De modo geral, é possível perceber a importância que os “capivareses” atribuem ao 

fundo de pasto. Esta importância decorre principalmente do fato desta área ser o espaço 

privilegiado para a criação dos animais. É principalmente através da realização desta 

atividade que conseguem obter dinheiro para a compra dos alimentos que não plantam – sobre 

isto falaremos mais adiante –, para a compra de animais e para investimento na plantação. O 

fundo de pasto é, dessa maneira, um território privilegiado, pois é, principalmente, por meio 

dele que a reprodução social e econômica das famílias ocorre. A despeito das dificuldades que 

possuem para mantê-lo, ele possui uma centralidade na comunidade, sendo o principal 

sustentáculo do seu modo de vida. Isto é percebido nos gestos e comportamentos dos 

moradores e reforçado pelos seus comentários e falas, algumas destas expostas logo abaixo: 

“é o criatório que dá dinheiro, por isso é ele que a gente tem de ajudar; o criatório tá 
em primeiro lugar” (Senhor N.) 

“o fundo de pasto é tudo na vida, mesmo que a pessoa não crie nada fica feliz” 
(Senhor D.) 

“fundo de pasto é tudo, se não fosse ele nós não criava; sem este fundo de pasto nós 
não somos ninguém” (Senhor L.) 
 
“a criação de animais hoje é melhor em muitos pontos porque tem o fundo de pasto 
pra criar e antes não tinha, mas ruim porque antes não ficava doente e hoje adoece 
todo dia, dá remédio, mas o bichinho acaba morrendo” (Dona B.)  

 

Os comentários sobre a necessidade de obtenção de projetos para que o fundo de 

pasto seja preservado, desde que associados a outros que facilitem a criação de animais e dê 

condições de melhorarem a sua qualidade de vida, são constantes. A expectativa em torno da 

preservação dessa área não é apenas (embora seja também) por que ela é uma área coletiva, 

mas por que sem ela dificilmente teriam condição de manter economicamente suas famílias. 

Esta é a principal motivação para que objetivem preservar o fundo de pasto. Mas apesar deste 

interesse, até o momento afirmam não ter conseguido nenhum projeto com esta finalidade.   

Dentre as culturas produzidas na roça comunitária, destacam-se a produção de 

feijão, mandioca, milho, melancia, abóbora (às vezes) e palma. Há nesta roça uma pequena 

subdivisão onde: numa parte são plantados feijão e milho e às vezes feijão de corda (somente 

na época “das trovoadas”, ou seja, o período que antecede o inverno) e numa outra é plantado 

somente mandioca. Nesta, diferente da primeira, não é permitido pôr animais depois da 
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colheita. Embora ocorra esta divisão dentro da roça comunitária, não há dentro da mesma uma 

divisão pré-estabelecida para cada sócio. Cada família planta a quantidade de tarefas que 

tenha condição; o que cada uma delas planta e colhe a ela pertence.  

O uso das queimadas antes da plantação é muito freqüente. A tradição – ligada à 

idéia de que os bisavôs, avôs e pais sempre plantaram de uma determinada forma – e a falta 

de condição financeira são os principais elementos invocados como justificativas para a 

continuidade das queimadas. Dizem serem cônscios dos malefícios que elas causam ao solo e 

à natureza de maneira geral, mas não vêem outra forma de plantar que não seja esta. Até onde 

foi possível perceber todos os sócios possuem roças individuais (algumas já tituladas) e 

também nestas realizam queimadas. A dificuldade em deixar de realizar as queimadas não 

está apenas no fato de não terem condição financeira para tanto, mas no fato de que tais 

atividades se caracterizam como regras costumeiras, realizadas durante séculos por estas 

comunidades e, portanto, enraizadas no seu modo de vida, logo, a sua não realização se 

apresenta como um problema de difícil solução. As falas abaixo caracterizam um pouco o que 

a maioria dos moradores expressou a este respeito:  

 
“O modo nosso, olhe, deu garoto, sou filho de lavrador; aqui eu só vi esse sistema na 
escola, agora nós aqui, dos meus pais, (avô eu num tive o direito de conhecer, nem 
paterno nem materno), agora dos meus pais a pessoas da idade deles ou até mais 
velho a gente trata de roçar e queimar e depois planta.” (Senhor J., 55 anos) 
                                      
“queimar estraga o terreno, mas a gente é fraco, né”. (Senhor N.) 
 

O uso das queimadas está, desse modo, associado a uma forma de plantio 

tradicionalmente utilizada. Esta técnica consiste, na concepção dos meus informantes, em: 

derrubar a caatinga (o mato) com a enxada, depois espera secar, depois “cisca”, ou seja, 

momento de arrumar a coivara (que é o mato “ajuntado”), depois toca fogo, depois chove e 

depois ara a terra (com o arado). Esta foi a forma como descreveram o seu processo de 

trabalho. Contudo, hoje, a maior parte utiliza o trator na plantação, que de acordo com alguns 

moradores, não obriga o agricultor a realizar queimadas (isto no caso do “besouro”). Segundo 

eles, são dois tipos de trator: o esteira e o “besouro” (este possui pneumáticos de borracha). O 

primeiro tem a finalidade de derrubar a caatinga e o segundo de arar a terra – depois que esta 

já foi desmatada. Mas, nem todos têm condição de pagar por horas de trator. Vêm pagando 

pelo aluguel de uma hora de trator esteira o valor de R$ 60,00 e por uma hora de “besouro”, o 

valor de R$ 40,00 reais. O pagamento do trator – este geralmente proveniente do povoado de 

Pedra Vermelha – é realizado na maioria das vezes com a venda de animais. Assim, 
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dependendo da época, o morador pode não ter condição de pagar por este instrumento, pois 

nem sempre a quantidade e a situação do rebanho são favoráveis à venda.  

Desse modo, os que não têm condição de pagar por horas de trator realizam todos 

os trabalhos no arado. Mas, ficou explícito que todos preferem utilizar o “besouro” porque 

facilita a plantação e evita o excesso de desgaste físico. Uma das principais reivindicações da 

comunidade é a possibilidade de conseguir um financiamento para a compra de um desses 

equipamentos. O seu uso tem contribuído para uma mudança na forma desses agricultores 

encararem seu trabalho na lavoura. Os comentários de Dona B. explicitam um pouco o que a 

maioria dos moradores falou sobre o assunto: “a gente gasta muito com o trator, mas planta 

muito; antes no braço plantava menos, porque a gente sofria”. E acrescenta: “o plantio hoje é 

melhor porque tem o trator, se tiver dinheiro faz muita terra pra plantar e antes não tinha 

trator”. O uso deste instrumento, de certa forma, inaugura uma nova maneira de lidar com o 

trabalho na terra, pois facilita o trabalho (quantitativamente), evita o “sofrimento” físico e a 

pouca produção e, conseqüentemente, favorece a reprodução familiar, o principal objetivo do 

agricultor/criador.  

Os agricultores de Capivara geralmente não usam agro-químicos nas plantações. 

Mas demonstram ter interesse em utilizar adubo, principalmente nas terras consideradas 

“fracas”, isto é, aquelas terras que “a gente planta e num dá o fruto”, “ nem mesmo capim”, diz 

Senhor G.. O uso do adubo na visão desses agricultores melhoraria a qualidade da terra e 

conseqüentemente facilitaria a produção. Mas não explicitaram a que tipo de adubo se 

referiam, se ao adubo químico ou ao adubo orgânico. Mas, acredito que se referiam 

basicamente (ou também) ao primeiro, inclusive porque comparavam a situação da sua 

produção (não só nas terras ditas “fracas”) com a dos agricultores de outros lugares que 

utilizavam adubo e que produziam muito mais que eles e em bem menos tempo, mesmo em 

terras “fracas”.     

As dificuldades enfrentadas com a criação – as principais dificuldades apontadas são 

doenças, falta de comida e água durante a seca – e com a lavoura são os principais motivos 

que os moradores de Capivara apontam para terem apoio técnico de profissionais. Este tipo de 

apoio, pelos comentários, é praticamente inexistente na comunidade. Segundo Senhor J., os 

moradores receberam há alguns anos dois treinamentos de um órgão do governo (não 

explicitado por ele): um sobre vacinação de animais e outro sobre técnicas de plantio com 

arado. Disse ter gostado do primeiro treinamento por considerar ser importante aprender sobre 
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vacinação, mas não gostou do segundo por que não conseguiu ver nenhuma utilidade. A este 

respeito argumentou o seguinte:  

 
“não [gostei] porque eu tô completando cinqüenta e cinco anos de vida, nasci na 
zona rural, me criei na zona rural, e tudo que eu vi os mais velho fazer eu sei fazer e 
hoje as venda são pouco, por que assim, vamo dizer assim, sei lá, a produtividade da 
terra fraqueou, eu não sei o que é que é, né”.  

 
Ressaltou ainda que não utilizou nenhuma das técnicas que aprendeu e que continua 

plantando “no mesmo sistema velho”. A reação deste agricultor aos treinamentos que recebeu, 

principalmente ao último, sinaliza para uma tentativa de negação de tudo aquilo que, de uma 

forma ou de outra, sinta que não se aproxima da sua realidade local, norteada por regras 

costumeiras e, conseqüentemente, familiares.  

Uma das dificuldades enfrentadas com a plantação é o aparecimento de pragas. Mas, 

é possível notar que onde há o consorciamento de culturas, as pragas pouco atacam, ao passo 

que onde não há, elas destroem a plantação. De acordo com os agricultores, no período da 

seca em que as lavouras “não vingam”, há uma perda das sementes naturais (milho, feijão 

etc.) e assim, precisam comprar outras (na feira da comunidade Pedra Vermelha ou na sede se 

Monte Santo, embora neste local apenas esporadicamente) que, geralmente, são 

geneticamente modificadas. Essas sementes por vezes não se adaptam ao solo, o que faz com 

que esses agricultores percam tanto a produção, quanto o capital investido na compra.  

Quando consideram o ano “bom”, que na sua concepção é o ano que choveu 

consideravelmente e que obtiveram uma safra abundante, costumam reservar uma parte da 

produção para o sustento da família e a “sobra” vendem na feira do povoado de Pedra 

Vermelha. Assim, afirma senhor J.:  

 
“olhe, quando a gente planta que tem uma boa safra que sobra que vê que dá pra 
deixar um pouco pra comer o ano ou até mais, porque o certo do agricultor é ter sua 
casa prevenida de feijão e farinha, porque a mistura é mais fácil, digamos, a gente 
cria galinhas, chega no final de semana que você num tem a mistura da carne, você 
estala uns ovos ou cozinha ele, já mistura o feijão, cê tá entendendo?” 

 

A parte da produção reservada para o sustento da família geralmente é guardada em 

grandes “vasilhas” por um período de até três anos “se não der gorgulho”, afirma Senhor G.. 

Quando o excedente da produção é considerado grande e os moradores não têm condição de 

transportar, estes se dirigem ao referido povoado e o comercializam; assim o comprador vai 

até a comunidade, geralmente com um caminhão, e transporta o produto. Segundo o referido 

morador, esses compradores geralmente “bota uma cangalha no produtor” e somente “a 
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gente” sai no “prejuízo”. Ocorre que muitas vezes mesmo o agricultor tendo um determinado 

custo de produção, ele é forçado a vender sua produção por um valor inferior a este custo. 

Este custo envolve o valor gasto com a “limpa do feijão”, com a compra da semente (quando 

é o caso), – muitas vezes o agricultor compra por determinado valor o saco da semente e 

vende o produto por um valor abaixo deste custo – com o aluguel de trator etc.  

A ação dos atravessadores na comunidade, assim como nas comunidades próximas é 

muito freqüente. É provável que os ganhos dos intermediários na venda dos produtos, pelos 

próprios exemplos dados pelos agricultores, cheguem a margens consideráveis. Alguns desses 

intermediários (todos bastante conhecidos, inclusive pelos nomes) possuem depósito no 

povoado de Pedra Vermelha e por meio deste repassam os produtos para outros 

intermediários; muitas vezes esses produtos são comercializados em outros municípios, como 

Senhor do Bonfim e Feira de Santana. Esses atravessadores, assim, compram desses 

agricultores seus excedentes, vendendo-os em seguida a preços mais caros a outros 

atravessadores, realizando, desse modo, uma acumulação de riqueza que, diferente de uma 

empresa capitalista, não se dá no momento da produção, mas na circulação das mercadorias.  

Mas esta situação é enfrentada também quando da venda de seus animais. Esta 

venda se dá basicamente de algumas maneiras: entre os próprios moradores ou quando o eles 

procuram um intermediário (denominado pelos moradores de “magarefe”) para que este 

compre algum (ou alguns) de seus animais – neste caso o valor é negociando entre ambos; o 

intermediário procura o criador em sua propriedade para comprar o animal. Este pode ser 

vendido vivo ou morto. Caso seja vivo, ele pode ser ou não pesado. A pele é vendida 

separadamente, mas a preços muito baixos. No caso do bode, de acordo com alguns 

moradores, a cabeça e o fato (vísceras) não são vendidos (geralmente os moradores fazem 

buchada de bode com o fato). O restante do corpo é dividido em quatro partes, duas traseiras e 

duas dianteiras, e assim é vendido. No caso do boi vendem pela arroba (unidade equivalente a 

quinze quilogramas). Em muitos casos, o “magarefe” compra este animal, mas só paga um 

mês depois. A este respeito Senhor J. comenta o seguinte:  

 
“se você vender uma rês pra você se manter numa hora de uma agonia, de uma 
doença, se você não achar quem lhe empreste o dinheiro pra você cuidar da sua 
diligência você morre a mingua porque eles [os “magarefes”] só compram nesse 
tipo.” 
 

A exploração do intermediário se dá, assim, de diversas maneiras. O 

agricultor/pastor de Capivara que detém o controle do seu processo de trabalho, por meio do 
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trabalho familiar, fornece seu sobretrabalho a outrem. Isto não ocorre, porém, sem que estes 

sujeitos sejam cônscios desta situação. Frases como “tudo é prejuízo pro agricultor” e “é 

assim que o produtor da roça vive”, pronunciadas exatamente no momento em que relatavam 

o modo como os atravessadores se beneficiavam do fruto do seu trabalho e num tom de 

indignação, a meu ver expressam a sua lucidez sobre os fatos. Por outro lado, esses sujeitos 

parecem não ver outra forma de lidar com esta situação. Sem condição de beneficiarem o seu 

produto e de aumentarem e melhorarem a produção, se vêem impotentes.   

Os alimentos consumidos pelos moradores de Capivara geralmente são comprados 

no povoado Pedra Vermelha: o arroz, o macarrão, os temperos, as verduras etc. Para a compra 

desses alimentos, vendem uma parte da criação. Alguns moradores recebem o auxílio 

governamental do programa Bolsa Família19 e também com este dinheiro compram estes 

alimentos. Parte dos custos das famílias é pago com a venda do excedente da plantação e com 

a venda dos animais, inclusive, como foi dito anteriormente, é com parte deste dinheiro que as 

famílias costumam pagar os custos com a lavoura. As atividades do pastoreio e da agricultura 

são, deste modo, complementares e necessárias para o provimento das famílias.  

É possível perceber no fundo de pasto da comunidade Capivara o comprometimento 

de espécies vegetais que correm o risco de extinção. Muitas vezes os animais se alimentam de 

plantas ainda muito novas e fundamentais ao ecossistema local, como o umbuzeiro e o 

ouricurizeiro (conhecido popularmente como “licuri”). Talvez isto seja explicado pela 

sobrecarga de animais dentro da área, o que não posso afirmar, pois não possuo elementos 

suficientes. Os moradores afirmam que a maioria dos sócios costuma criar poucos animais 

dentro do fundo de pasto, apenas alguns poucos (não afirmaram quantos) criam grandes 

quantidades. Senhor U. Silva, 68 anos, afirmou que tem sócio criando cerca de 500, 600, 

cabeças de bode dentro do fundo de pasto. Apenas uma avaliação da área pode responder qual 

a quantidade animais ela comporta. Portanto, “muito” ou “pouco” deve se relativizado.    

De acordo com este morador, já ocorreu roubos de animais dentro do fundo de 

pasto. Em alguns casos foram pessoas de fora da comunidade, mas já houve um caso de um 

sócio que roubou animais de outros sócios e que por esta razão foi retirado da associação. 

Nenhum outro morador, além de Senhor U., confirmou a ocorrência de roubos. Por outro 

lado, os moradores da comunidade Lagoa do Pimentel, que tem seu fundo de pasto próximo 

                                                           
19 Atualmente, os valores pagos pelo Programa Federal Bolsa Família variam de R$ 15 a R$ 95, de acordo com a 
renda mensal por pessoa da família e o número de crianças. 
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ao de Capivara, afirmaram que já ocorreram diversos roubos de animais dentro da sua área 

coletiva, tanto dos próprios sócios, quanto de pessoas de fora da comunidade.  

Esses são alguns dos principais aspectos levantados sobre o fundo de pasto da 

comunidade Capivara. Tentei mostrar, além das suas características físicas, alguns dos 

principais aspectos referentes à comunidade que nele reside. Procurei mostrar suas formas de 

organização, algumas de suas dificuldades e dos elementos que compõem o seu modo de vida.   

 

 

2.2.2 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E AGROPASTORIL DA FAZENDA CAPIVARA  

 

A Associação Comunitária e Agropastoril da Fazenda Capivara, criada em 1994 e 

registrada em 1995, tem sua diretoria composta de presidente (Senhor L.), vice-presidente, 

secretário, vice-secretário, tesoureiro, fiscal de conta e fiscal de fundo de pasto (Senhor J.). A 

mudança de diretoria ocorre a cada 2 (dois) anos. Hoje esta associação é composta de 26 

(vinte e seis) sócios, dos quais 8 (oito) são mulheres. O voto não é secreto, “é na arribação do 

dedo”, afirma o presidente. Os sócios se reúnem a cada 30 (trinta) dias, uma vez ao mês, 

sempre no último domingo. Esta associação não possui sede e as reuniões ocorrem 

normalmente embaixo de um umbuzeiro, sendo que quando chove, ocorrem na casa de algum 

sócio. Quando julgam ser necessário, realizam reuniões extraordinárias. 

De acordo com alguns moradores, o livro de ata é preenchido obedecendo todas as 

regras oficialmente exigidas. Os sócios assinam este livro em todas as reuniões que 

participam. Mas esta participação, de acordo com alguns sócios, cresce ou diminui conforme 

as expectativas a respeito da obtenção de algum projeto pela comunidade. Estes sócios 

deixaram subentendido que isto ocorre com certa freqüência e que vem prejudicando a 

organização da comunidade. Por outro lado, sócios como Dona B., Senhor J. e Senhor N. 

afirmaram com veemência participar de todas as reuniões e só faltar quando não são 

comunicados. 

A inadimplência de parte dos sócios foi apontada como um elemento prejudicial ao 

bom desempenho dessa Associação. Segundo alguns sócios, algumas atividades deixaram de 

ser realizadas por falta de dinheiro em caixa. Senhor H. comentou que, além deste problema, 

alguns sócios querem “mandar mais que os outros” e que para evitar problemas, o governo 

deveria dividir o fundo de pasto porque “assim será muito melhor”. Esse tipo de opinião a 

respeito da divisão do fundo de pasto foi expressa por outros moradores; as motivações a meu 
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ver para que isto ocorra parecem ser duas: a dificuldade da associação em conseguir projetos 

que beneficiem o fundo de pasto e a roça comunitária (como já sinalizado); e, a existência de 

conflitos internos na associação que têm desmotivado parte dos sócios a continuar com a 

mesma intensidade na organização comunitária.  

A existência desses conflitos parece ser um dos principais motivos para as 

dificuldades de organização da comunidade Capivara. Quando da primeira entrevista ou das 

primeiras conversas com os moradores, existiu nitidamente uma tentativa de negação ou pelo 

menos de “maquiagem” desses conflitos. Na segunda entrevista e nas conversas ulteriores 

(principalmente nas informais) ficou explícito que estes existem e, junto com outros fatores – 

os quais explicitaremos mais adiante –, vêm afetando a mobilização e a organização da 

comunidade.  

Esses conflitos são de naturezas diferentes e tentarei explicitar alguns deles. Na 

segunda entrevista realizada com senhor J., por exemplo, ele me disse que havia cercado “um 

pedaço” de terra de cinco tarefas, “pegado” à roça comunitária. Disse que cercou esta terra 

por que “devido a gente ficar trabalhando com o trator, ela [a terra] não tava dando mais um 

bom fruto”. Quando indaguei se havia consultado à associação sobre sua intenção, disse que 

consultou uma vez e que os sócios afirmaram que não era pra ele cercar e que, se ele quisesse, 

poderia cercar “no trilho da estrada que vai pra Escola Família Agrícola”, o que foi 

retrucado por este sócio, pois segundo ele, estas terras são “ruim de trabalhar, são dura, 

massapê”. Não tendo o aval da associação, procurou alguns sócios individualmente e 

combinou com estes que iria cercar as terras almejadas. De acordo com a sua versão, estes 

sócios permitiram que ele assim fizesse. E ele fez. 

Pelo que este morador deixou entender, a autorização para que ele cercasse a área 

não foi nem tomada, nem dada coletivamente – ou seja, na presença dos demais sócios. Este 

tipo de atitude parece estar enfraquecendo essa associação e isto pode continuar ocorrendo 

sempre que o poder de decisão do grupo for transferido para os indivíduos isoladamente. A 

recorrência deste tipo de atitude pode diminuir cada vez mais o poder da coletividade (neste 

caso, o poder da associação, enquanto um coletivo) em detrimento de valores individuais, o 

que pode fazer com que a associação perca gradativamente seu poder de mobilização e 

organização.  

Senhor J. é também um dos sócios que opta pela fragmentação do fundo de pasto. 

Apresenta cinco motivos para que isto ocorra: a falta de projetos que beneficiem esta área 
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coletiva; a possibilidade de com esta fragmentação “controlar” melhor o seu rebanho, já que 

este não ficaria solto pela caatinga, mas apenas na sua propriedade; a falta de união e 

compromisso dos sócios (refere-se à não presença dos sócios nas reuniões e à inadimplência 

dos mesmos); a existência de conflitos na associação; e, a dificuldade de organização da 

comunidade. De acordo com este morador, o que vem gerando conflitos na comunidade é o 

que eu estou chamando de “espírito de porquismo”. Assim de acordo ele:  

 
“digamos assim, o A. cercou uma roça pra lá do Z. pra lá, foro e cortaro o arame; eu 
num posso dizer que foi o A, nem o B e nem o C, agora eu tenho um engano que 
num foi outra comunidade, foi gente do grupo [...]; o Z., que é sócio aí dentro, tinha 
um chiqueirinho lá no pé da serra, foro e queimaro; um filho do Z. cercou uma 
rocinha pegada pra culá, foro e cortaro o arame [...]; quer dizer, tudo é coisa que 
desagrada.”  

 

Esses são alguns dos motivos que, de acordo com senhor J., geram “alteração” e 

“briga” nas reuniões da associação. São freqüentes, de acordo com esse morador, os pedidos 

de calma e paciência nessas reuniões. Para Senhor H., como já sinalizado acima, o que gera 

estes conflitos é o fato de uns sócios almejarem “mandar mais que os outros”. Em conversa 

informal com o presidente da associação, Senhor L., ele falou que os conflitos são constantes 

nas reuniões e que tendem a aumentar quando não há, por exemplo, uma pessoa de fora da 

comunidade presente nas mesmas. Fora Senhor N. e Senhor D., os demais entrevistados, 

consideram a associação desunida. Frases como “no início tudo são flores” (Senhor J.), “num 

tem comunidade organizada, não” (Senhor G.) e “sempre é pra fazer a coisa de um jeito, 

[mas] sempre num dá” (Senhor G.) foram entoadas num tom de decepção e de certo 

conformismo com a situação da associação.  

Desse modo, atitudes tomadas individualmente e sem o consentimento da 

associação (atitudes permeadas de valores individuais em detrimento de valores coletivos), o 

“espírito de porquismo” de alguns sócios, a tentativa de mando de outros e a falta de 

compromisso, assumem certos contornos que vêm prejudicando a organização da associação 

e, conseqüentemente, impossibilitando-a de atingir seus objetivos.  

Associado a essas questões, está o desânimo dos sócios frente à quase inexistência 

de intervenção governamental na comunidade. De modo geral, existe uma descrença no poder 

do Estado e nas suas instituições. As representações sobre o “governo” ou os políticos são 

norteadas de imagens negativas e ambíguas. Os políticos são apontados como aqueles que só 

aparecem no município em época de eleição e em busca de voto, “são meio malandros, 
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todos”, afirma senhor J.. Por outro lado, este morador afirma que o presidente Lula por “não 

ter nascido em berço de outro”, é o único que “olhou o lado do pobre”. O “governo” foi 

apontado por todos os moradores entrevistados como aquele que não cumpre o seu papel na 

comunidade. Na sua visão, o papel do governo é o de “ajudar o pobre” (Senhor N.) e de 

“olhar o lado rural” (Senhor J.). Mas, para isto, ele deve: trazer projetos para melhorar a 

criação e a lavoura e melhorar a infra-estrutura local. As principais reivindicações da 

comunidade são: instalação de energia elétrica, construção de aguadas e um trator. O 

comentário de Senhor J. sintetiza a visão apresentada pela maioria dos moradores sobre este 

assunto:  

“o governo nunca fez nada pro bem de nós; até pra medir [o Fundo de pasto] no 
início era o Interba, hoje é a CDA; promete, a gente revive as picada, variante, e vem 
amanhã, vem depois e até hoje nessa espera e nunca governo nem pra isso.” 

 
Este desânimo pode estar relacionado com a quebra de expectativas em relação aos 

projetos que porventura chegariam à comunidade. Os próprios moradores admitem, como 

demonstrado acima, que a freqüência dos sócios nas reuniões aumenta ou diminui conforme 

as expectativas criadas em relação a projetos. Tal desânimo pode está também relacionado ao 

fato dos moradores vêem associações de comunidades próximas – que julgam menores que a 

deles, como a de Posto do Umbuzeiro – que já conseguiram projetos nunca obtidos por eles. 

Este desânimo dos moradores vem de certa forma fazendo com que estes não percebam a 

importância da sua participação no processo de organização da comunidade.  

Na perspectiva dos moradores, o seu papel na associação é de mero incentivador do 

presidente. A este é conferido o poder e o dever de “correr atrás” de projetos e soluções para 

os problemas enfrentados pela comunidade. Aos demais moradores cabe simplesmente 

incentivar e cobrar do presidente a busca por resultados. Parte deste depósito de expectativas 

no presidente parece estar relacionado com o desânimo anteriormente comentado, mas 

também a uma determinada concepção de liderança (neste caso do presidente) que permeia a 

lógica desses moradores. Assim, os papéis são invertidos: o presidente sai da condição de 

incentivador para a condição de incentivado. Os depoimentos a seguir elucidam 

significativamente esta questão: 

 
 “a gente tá confiante que o Carlinhos [o novo presidente da Associação] desenvolva 
alguma coisa, vê se ele vai nessas entidades aí cobrar” (Senhor J.) 

 
“estou satisfeita com a Associação, só não é melhor por que entra uns presidente que 
não faz nada como foi dois aí” (Dona B.) 
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 “a Associação tava parada, o presidente não corria atrás de nada; a gente espera 
que agora melhore” (Dona C.) 
 
“não estou satisfeito com o desempenho da Associação por causa do presidente que 
não corre atrás dos projetos” (Senhor H.) 

 
 A participação feminina na Associação da comunidade Capivara, como sócias 

efetivas, ainda é pequena, se comparada a dos homens. Como demonstrado acima, dos 26 

(vinte e seis) sócios, 8 (oito) são mulheres, sendo que apenas duas moram nesta comunidade: 

Dona B. e Dona R.. Quando perguntei ao presidente da associação o motivo de na maioria das 

vezes os homens serem sócios e não as mulheres, ele me respondeu que é porque “são os 

homem que trabalha”. A sua referência de trabalho, como a dos demais entrevistados homens, 

é basicamente o trabalho na roça, em especial a plantação e a criação de animais. O trabalho 

realizado pelas mulheres em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos animais próximos à casa 

etc. não é encarado como “trabalho” por esses moradores, mas como uma obrigação reificada.  

As mulheres geralmente trabalham no período de colheita, mas este trabalho é 

normalmente tido como “ajuda”, concepção que pareceu ser partilhada tanto pelos homens 

quanto pelas mulheres, que também foram socializadas a encarar o seu trabalho desta 

maneira. A única mulher que disse trabalhar em todas as etapas da lavoura foi Dona R.: “eu 

planto, limpo, faço tudo”, disse esta moradora. Esta moradora se associou apenas depois que 

se separou de seu marido, Senhor U.; antes era ele o associado da família. Foi principalmente 

depois da separação que Dona R. passou a realizar todas as etapas da lavoura, antes cuidava 

mais dos filhos e da casa e “ajudava menos” na roça e com a criação; disse não criar animais 

dentro do fundo de pasto porque não tem condição financeira de comprar, mas cria galinhas e 

algumas cabras nas suas 5 tarefas de terras.  

Há, desta maneira, uma divisão de tarefas dentro das famílias. As mulheres 

geralmente realizam todos os trabalhos domésticos e cuidam dos filhos. “Ajudam” o marido 

durante a colheita e criam peru, algumas cabras e ovelhas e galinhas no terreiro de casa. 

Quando perguntei a Senhor J. se ele criava galinha ele sorrio e disse que “as mulher cria 

galinha”, fazendo referência à sua esposa, Dona A., 52 anos. Todos os homens apontaram as 

mulheres como as principais criadoras de galinhas. Dona B. comentou que não cuida da 

criação e que só a prendia à noite, quando seu filho F., ex-estudante da EFASE, estava na 

escola. Pelo que percebi, se referia basicamente ao gado de grande porte (bovino) e as cabras 

e ovelhas criadas mais distantes da casa – a casa de Dona B. fica localizada dentro do fundo 
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de pasto e as galinhas, perus e porcos são criados principalmente nas cinco tarefas de terra que 

sua família tem direito ao redor da casa.  

Esta moradora além de realizar essas atividades, trabalha numa escola localizada na 

comunidade Posto do Umbuzeiro, nos turnos matutino e vespertino, como merendeira e 

servente geral. Seu ritmo de trabalho durante o dia é bastante intenso: ela arruma a casa, faz e 

serve o café da manhã para o marido e os filhos, em seguida vai para a escola, volta na hora 

do almoço para fazer e colocar a comida do marido e dos filhos, retorna à escola e só volta 

para casa no final da tarde. Depois faz e serve o jantar para todos. Na época de colheita vai 

para a roça nos finais de semana etc. Essas são apenas algumas das atividades realizadas por 

esta moradora durante o dia. O ritmo de trabalho das demais moradoras é muito parecido com 

o dela, mas nenhuma das outras trabalham fora de casa. 

Um dos motivos apontados para a pequena participação feminina na associação é o 

fato referente à possibilidade de efetivação de algum projeto/financiamento para a 

comunidade, via associação, pois somente um dos cônjuges tradicionalmente tem o direito 

oficialmente a receber. Como na maioria das vezes são os homens que são associados, as 

mulheres geralmente preferem não se associar para não ter que pagar a mensalidade. Não há 

nenhuma espécie de questionamento (nem por parte dos homens, nem por parte das mulheres) 

a respeito de serem sempre os homens e não as mulheres os associados. A resposta a isto 

parece ser a já comentada acima, ou seja, são os homens que trabalham e não as mulheres. A 

hierarquia familiar, em que pai (o homem) ocupa a posição mais elevada, é reificada. Assim, 

o que parece desagradar tanto os homens, quanto às mulheres é menos quem recebe os 

benefícios, mas o fato de apenas um dos cônjuges ter o direito a recebê-los. Desse modo, as 

questões econômicas parecem ser sobrepostas às questões de gênero aí implícitas nas 

relações.  

Os jovens da comunidade Capivara tem o seu tempo dividido entre ir para a escola e 

ajudar a família. Conversei com 6 jovens, um do sexo masculino e cinco do sexo feminino. 

As meninas costumam ajudar as mães nas tarefas de casa e com os animais criados ao redor 

da casa. Os meninos costumam ajudar os pais na roça e com a criação do fundo de pasto. O 

único jovem que disse gostar e ter interesse em trabalhar na roça foi F. (15 anos), filho de 

Dona B. e Senhor G.. F.,  e assim como sua irmã E. (13 anos), possui alguns animais. Ele 

estudava na EFASE e com base na pedagogia da alternância, ficava quinze dias em casa e 

quinze dias na escola. O fato de ficar tantos dias fora de casa fez com que, segundo ele, seus 
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animais não estivessem sendo cuidados devidamente, já que seus pais não tinham tempo. 

Assim, por meio de um consenso familiar, ele saiu desta escola para cuidar de seus animais e 

ajudar a família. Hoje ele está estudando junto com a sua irmã E. numa escola no povoado de 

Pedra Vermelha.  

Esta, por sua vez, não obstante possuir alguns animais, disse não gostar do trabalho 

na roça. Uma outra filha de dona B. – que é casada e mora na sede de Monte Santo e que está 

indo morar e trabalhar em São Paulo –, a filha de Senhor J. e a filha de Senhor N. também 

disseram não ter interesse em trabalhar na roça. Todas estudam numa escola no povoado de 

Pedra Vermelha e falaram que gostariam de conhecer outras cidades, como São Paulo e 

Salvador e, se possível, trabalhar nestas cidades. A filha mais velha de Dona B. (21 anos), que 

é casada e tem um filho, e que hoje mora no Assentamento Santa Luzia, foi a única jovem que 

disse gostar do trabalho na roça e ao contrário dos outros, falou não gostar de estudar. 

Na visão de senhor J., os jovens de hoje “são preguiçoso” em comparação ao 

“modo” como ele foi criado. Segundo este morador, nos momentos em que seus filhos têm 

folga da escola e são convidados a trabalhar na roça eles dizem que não podem porque “tem 

uns deveres” da escola pra fazer. Para senhor J., ele não pode “deitar a madeira e bater” 

porque senão os professores vão dizer que ele tá “matando” seus filhos na roça de tanto 

trabalhar. Falou que tem hora que fica chateado e diz aos filhos que eles “vão é morrer de 

preguiça”, mas como explicação a esta situação, este morador diz: “o que é que há de fazer? 

É todos.”.   

Alguns moradores, como Dona R. e Senhor N., disseram que a educação da escola 

pública não traz melhoria pra comunidade, principalmente por que os jovens não têm uma 

educação voltada para o campo. Para Dona B., o tempo gasto pelos jovens no deslocamento 

de casa para a escola e vice-versa inviabiliza sua maior presença nos afazeres domésticos e 

nas atividades realizadas na lavoura e com as criações. Segundo Senhor N. o estudo da escola 

pública impede o trabalho na roça por que diminui a mão-de-obra da família e além disso, 

“não vai ter emprego pra todo mundo”. Para Dona R., antes os jovens não estudavam por 

conta do trabalho que tinham que executar na roça, hoje os jovens estudam, mas não têm 

condição de trabalhar porque não têm tempo. Todos, sem exceção, consideram o ensino da 

EFASE bom por que é voltado para uma convivência no campo.  
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Abrirei agora um parêntese para falar de algo que me chamou atenção na 

comunidade e que tem haver com o modo como tem ocorrido o relacionamento entre os 

moradores.  

Há alguns anos, Senhor N. esteve sob acusação da morte de seu tio, irmão de 

Senhor J.. Os motivos deste crime não são claramente explicitados, mas segundo este 

morador, existia uma certa disputa entre seu irmão e Senhor N., uma disputa por liderança, 

uma disputa por poder. Senhor N. foi preso e solto em seguida, mas oficialmente nunca 

existiu nenhuma prova contra ele. Para a comunidade, entretanto, não parece existir dúvida de 

que foi ele que matou o seu tio. Este é um assunto que todos evitam falar, mesmo nas 

conversas informais. A única pessoa que falou neste assunto, e com muito ressentimento, foi 

justamente senhor J., irmão da vítima. Disse que jamais porá os pés na roça de Senhor N. 

enquanto for vivo – a roça simboliza uma intimidade, uma proximidade. Falou também que 

de vez em quando este morador o pede a benção, ele o abençoa, mas não quer nenhum outro 

tipo de contato com ele. Embora não possa avaliar em que medida este fato atingiu (ou atinge) 

a comunidade, já que não possuo elementos suficientes para isto, é perceptível o 

constrangimento dos demais moradores, quando Senhor J. toca no assunto.   

Creio que já foi possível perceber que a maioria dos moradores da comunidade 

Capivara é ligada por laços de parentesco e proximidade. Vejamos alguns exemplos: Senhor 

G. e Senhor L. são irmãos e ambos são filhos de Senhor U.. Este, por sua vez, foi casado 30 

anos com Dona R., que é irmã de Senhor J. e tia de Senhor N. e de Senhor V.. Dona C., 

esposa de Senhor L., é tia de senhor Benedito. A filha de Senhor N. namora o filho de Senhor 

J. etc. Poderia continuar tecendo esta teia de parentesco durante algum tempo, mas não é 

preciso. O que desejo ressaltar é que, a despeito dos conflitos existentes dentro da associação 

(praticamente todos os sócios são parentes), parece que esses laços se não impedem, pelo 

menos (no caso desta comunidade) amenizam os efeitos de tais conflitos. Em alguns 

momentos das entrevistas, por exemplo, Senhor N. se referiu a Senhor J. como seu parente e 

vice-versa. A meu ver, o laço de parentesco que os une os forçou, mesmo que não quisessem, 

a se referir um ao outro. Hoje que seus filhos estão namorando, talvez isto venha a ocorrer 

ainda mais.  

Aparentemente os moradores de Capivara mantêm uma relação relativamente 

tranqüila cotidianamente. Na época de plantio e da colheita, por exemplo, um morador 

costuma ajudar o outro quando este precisa. Costumam fazer a “farinhada”, atividade 
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realizada coletivamente na casa de farinha da família de Dona C.. Presenciei na casa de Dona 

R. suas filhas e netas quebrando cocos de ouricurizeiros juntas. Também presenciei 

moradores se visitando para “prosear”. Estas situações compõem e constituem a teia de 

relações existente na comunidade Capivara. Tais situações além de sinalizarem para um 

entendimento entre essas pessoas, são formas de ajustes criadas pelas mesmas, algumas vezes 

em situações adversas.  

A respeito dos benefícios alcançados pela Associação Comunitária Agropastoril da 

Fazenda Capivara, foram citados os seguintes: no ano de 1997, um projeto para compra de 

animais, financiado pela Cáritas20; conseguiram um projeto para construção de cisternas 

individuais, mas nem todos os sócios foram beneficiados (não souberam definir o ano e quem 

financiou tal projeto); em 1998, conseguiram a reabertura de um poço artesiano pela 

prefeitura de Monte Santo; em 2000, também pela Cáritas, conseguiram um motor e neste 

mesmo ano, também por esta instituição, um projeto para compra de caprinos e ovinos; entre 

2000 e 2002, 9 (nove) dos associados conseguiram, via associação, um financiamento pelo 

Banco do Brasil para compra de caprinos e ovinos.  

Houve alguns projetos que, entretanto, não deram certo: em 2005 a Empresa 

Bahiana de Desenvolvimento Agrário – EBDA realizou um cadastramento dos moradores 

para a sua participação no programa Cabra Forte, mas até hoje este órgão não deu retorno à 

comunidade; houve uma tentativa de conseguir um projeto para a instalação de energia 

elétrica, que não deu certo; no ano 2001, tentaram conseguir um projeto para a instalação de 

uma barragem com a utilização de 1.500 horas de trator, mas também não deu certo por que a 

prefeitura teria desviado os recursos.  

 

 

2.2.3 INFRA-ESTRUTURA DA COMUNIDADE  

 

As condições infra-estruturais da comunidade Capivara não atendem as demandas 

dos moradores. Nesta comunidade não há energia elétrica, instalações sanitárias nas casas (vi 

pelo menos três casas com instalações, somente para banho), telefone público, uma sede para 

a associação, aguadas suficientes, assistência técnica etc., além de não possuir uma estrutura 
                                                           
20 A Cáritas Brasileira faz parte da Rede Caritas Internationalis, rede da Igreja Católica de atuação social 
composta por 162 organizações presentes em 200 países e territórios, com sede em Roma. Organismo da CNBB 
- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi criada em 12 de novembro de 1956 e é reconhecida como de 
utilidade pública federal.  
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viária satisfatória. Mensalmente um agente de saúde do povoado Pedra Vermelha aparece na 

comunidade.  

A comunidade Capivara possui as seguintes fontes de água: cisternas individuais de 

captação de água (que nem todos os moradores possuem), cuja água é utilizada para beber; 

uma barragem, que muitas vezes quebra; uma lagoa artificial construída após intensas 

reivindicações à prefeitura de Monte Santo que acabou disponibilizando 180 horas de trator; 

dentro da roça comunitária possui uma nascente que paulatinamente vem perdendo o volume 

d’água e um poço artesiano, em decorrência da carência das matas ciliares. Em outro local da 

referida roça existe um poço artesiano desativado.   

Na comunidade Capivara há também uma casa de farinha, localizada no fundo de 

pasto, pertencente à família de Dona C.. No momento da “farinhada” os moradores utilizam 

esta casa de farinha e pagam a esta família uma percentagem de 12% da produção total ou 

dando as cascas da mandioca para a alimentação dos animais. Algumas vezes, segundo Dona 

C., sua família dispensa o recebimento desta percentagem. Esta casa de farinha foi construída 

com recursos próprios adquiridos quando a família desta moradora residia em São Paulo.  
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CAPÍTULO  3 

ASPECTOS DA MEMÓRIA DA COMUNIDADE CAPIVARA  

 
 

“Aí eu sei que pouco mais tava em casa, um pouco sossegado, 
sozinho, e chega aquele monte de trabalhador mandado pelo 

fazendeiro, [...]. Aí, então...”  
(Senhor Tiago, 45 anos) 

 
 

E assim como quem acordou de um sonho, daqueles que se espera nunca acordar, a 

situação que antes parecia – mesmo que realmente não fosse, e provavelmente não era – um 

estado de tranqüilidade para os primeiros moradores da comunidade Capivara21, pelo menos 

dentro das possibilidades oferecidas até o momento, começa a mudar. E que situação era esta? 

É isto que tentaremos primeiramente esboçar. 

Os bisavôs, os avôs, os pais, os filhos e agora os filhos dos filhos. Gerações inteiras 

vivendo e ao mesmo tempo criando modos muito peculiares de lidar com a terra, com a 

natureza de maneira geral. Tudo, porém, poderia, a princípio, ter continuado como sempre foi, 

sempre dentro das expectativas, se o transcurso da vida e da história não os tivessem 

reafirmado que vivemos em sociedade. E isto implica em dizer que o transcurso da vida não 

depende (somente e principalmente) dos nossos desejos, mas das condições objetivas, das 

correlações de forças e de poder etc. estabelecidas em dado momento histórico. 

O que mostraremos logo abaixo foi o que ouvimos e percebemos das conversas e 

entrevistas realizadas com os moradores de Capivara. Vamos expor um pouco da história 

desta comunidade, uma história não escrita, porém, registrada nas lembranças, por vezes 

fragmentadas, desencontradas, de cada um desses moradores. Mesclaremos as nossas 

percepções com a voz dos nossos informantes porque entendemos que, pelo menos 

inicialmente, não poderia ser de outra forma.  

No tempo dos antigos, bisavós e avós (foram estas as gerações comentadas pelos 

moradores) as terras em Capivara, assim como em todas as comunidades próximas a exemplo 

de Lagoa do Pimentel, Lagoa da Ilha e Posto do Umbuzeiro etc. as terras eram soltas, o que 

implica dizer, por conseqüência, que não eram cercadas. As cercas se apresentam como uma 

espécie de símbolo para a comunidade, que vê na instalação delas o marco da sua opressão. 

                                                           
21 Segundo deduzem os moradores, esta comunidade recebeu este nome por que haviam muitas capivaras que 
habitavam uma serra (Serra da Capivara) e uma lagoa existentes no local (Lagoa da Capivara).  
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Estavam lá os primeiros moradores, aparentemente tranqüilos (e provavelmente 

eram, considerando que ainda não haviam sido importunados por quem quer que fosse) na sua 

condição de posseiros. Eram famílias que moravam na área e não tinham nenhum documento, 

e na verdade, não se preocupavam com isso, pois a lógica de que a terra pertence a quem nela 

trabalha e vive, imperava em seus pensamentos e em suas ações. Simplesmente viviam na 

terra, caçavam, criavam seus animais e ainda de maneira incipiente, plantavam em pequenas 

roças próximas as casas. Mas esta situação começa a mudar. 

Por volta dos anos 1930 e 1940, a Igreja Católica, representada pelo padre M. B., 

compra uma terra, a chamada Fazenda Pedra D’água, localizada próxima a uma serra 

conhecida como Serra da Pedra D’água. Tanto esta Serra como as Serras da Capivara e da 

Santa Cruz, – esta, localizada na sede do município de Monte Santo, local de grandes 

Romarias no final de cada ano – são espécies de logradouros, e servem como referências 

espaciais para os moradores, assim como as lagoas presentes na comunidade Capivara: a 

Lagoa da Capivara e a Lagoa da Maria Preta.  

Padre M. B. ao comprar a dita Fazenda grilou uma parte das terras das 

proximidades. Naquela época, é importante frisar, o cartório da cidade pertencia à Igreja, o 

que nos leva a crer que não foi difícil este padre conseguir registrar neste cartório muito mais 

terra do que ele realmente havia comprado. Embora tenha cercado, ou melhor, grilado mais 

terras do que realmente havia comprado, este padre não as cercou. As terras continuaram sem 

cercas e os animais dos antigos moradores continuavam sendo criados soltos pela caatinga.  

Por volta de 1945 e 1947, a Igreja Católica constrói o Hospital de Monte Santo, na 

sede da cidade. Em seguida, não se sabe ao certo o ano, vende parte das terras, – que segundo 

alguns moradores equivalia a 1.200 hectares – para o fazendeiro, M.C., que residia no 

município. Este fazendeiro registra, porém, em cartório o equivalente a 14.000 hectares. Ao 

aumentar “suas” terras ele atingiu a área de antigos moradores da área. E, desse modo, “suas” 

terras passaram a atingir a Fazenda Pedra D’água, a Lagoa da Ilha, Pimentel, Capivara, até o 

extremo com o Jabucunã, uma localidade próxima à Capivara. Em 1970 estas terras já 

estavam em domínio de M. C. Já nos anos 80 os moradores da Lagoa da Ilha se mobilizam e 

conseguem ganhar na Justiça o direito sobre suas terras.  

Embora este fazendeiro tenha grilado “o mundo com o fundo” (ou seja, “muita 

terra”, de acordo com Senhor J.) ele não chegou a cercar todas as terras. A Fazenda Pedra 

D’água foi a área de M.C. que realmente ficou cercada, porém, as demais, ainda caatingas 
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fechadas, receberam os “aceros”, “variantes”, ou “picadas”, mas não chegaram a serem 

cercadas. Estas expressões são denominações locais que significam “a prática de abrir 

picadas, para avançar as cercas sobre as terras de pastoreio livre” (GARCEZ, p.34). Dessa 

maneira, as terras anteriormente desocupadas e acessíveis ao pastoreio comunitário, onde os 

animais circulavam livremente, passam a ser “aceradas”, “variantadas” ou a receberem as 

“picadas” para posteriormente serem cercadas.  

No período que as terras dos primeiros moradores de Capivara estavam sobre o 

domínio de M.C., aceradas, mas não cercadas, estes continuavam de certo modo, com o 

mesmo ritmo de vida anterior. Senhor G., 45 anos, expressa bem como era o ritmo de vida da 

época: “quando era de M.C. ainda era boa que tinha o fundo de pasto, né, o pessoal criava, 

[...] caçava licuri, qualquer coisa, tirava assim uma madeira pra cercar [uma pequena roça]”. 

Até aquele momento, a grande dificuldade enfrentada eram as secas freqüentes que 

prejudicavam a criação, a plantação e a alimentação dos moradores. Esta situação que 

poderíamos chamar de relativamente “tranqüila” já que aparentemente até o momento não 

haviam sido importunados por quem quer que fosse, tampouco por M.C., começaria a mudar 

um tempo depois. E realmente muda. 

É importante ressaltar que os moradores de Capivara têm em mãos uma antiga 

escritura, que remonta a 1801, da chamada Fazenda Cassucá. Essa escritura é resgatada pelos 

moradores como se fosse (mais) uma garantia e/ou uma “prova” de que as terras onde vivem 

são realmente suas. Segundo esta escritura, a Fazenda Cassucá tinha a seguinte demarcação:  

 
[...] as terras parte com a Pedra d’Água pela Serrinha da Umidade, Saco dos Tubis, 
Oiteiro da Bôa Vista, partindo dom a Santa Rosa pelo Itapicurús, Saco do Moura, 
Lagoa do Jundo, Coroa do Frade, Malhada do Gravatá, Lagoa do Caramujo, Lagoa 
do Mandú, Lagoa da Capivara, Lagoa do bom fé. [grifo nosso] 

 
É com base nesta delimitação que os moradores de Capivara se afirmam “donos da 

área” onde moram. “Somos cassucazeiro”, “ esses terreno é terreno de Cassucá, nós morava 

dentro da área”, fala Senhor N. (45 anos). Esta escritura é resgatada pelos moradores numa 

tentativa de reforçarem o seu direito sobre a terra, direito conquistado desde quando passaram 

a morar e a trabalhar sobre ela.  Poucos sabem falar sobre a história desta Fazenda, mas todos 

falaram sobre a existência desta escritura. Embora hoje ao que parece não tenha nenhum valor 

legal, permanece no imaginário desses moradores como uma espécie de símbolo, símbolo da 

luta pela terra e do seu direito sobre ela. Na próxima seção voltarei a falar neste assunto.  
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Em 1976, M.C. vende parte de suas terras para o fazendeiro S. M., este de Salvador. 

A situação dos moradores, então, é modificada. Assim, se antes perdurava um relativo 

“sossego”, a partir deste momento é instaurado um estado de tensão entre os moradores e o 

fazendeiro. Aos olhos desses moradores, S. M. foi para a comunidade uma espécie de 

“terrorista”, como assinalado por senhor J.. Este fazendeiro assim que comprou as terras 

“acerou” e cercou uma grande extensão de terra, abarcando, inclusive, as das comunidades 

Capivara e Lagoa do Pimentel (que faz divisa com Capivara), “num foi nem aos pouco, ele 

comprou, acerou e foi começado até o dia de terminado” (Senhor G.). Ao cercar, atingiu as 

terras dos antigos moradores, principalmente as utilizadas no pastoreio e no roçado.  

Ilustraremos esta situação com um caso sempre citado pelos moradores de 

Capivara: quando S. M. cercou as terras desta comunidade ele dividiu ao meio, com cercas, a 

casa de um antigo morador e toda a sua área utilizada na plantação ficou dentro da área 

cercada por este fazendeiro. Embora S. M. tenha em seguida comprado a roça desse morador 

e pago pelas benfeitorias já realizadas, isto não removeu das lembranças dos moradores de 

Capivara este fato, talvez por que represente o marco da sua submissão. Na época, além deste 

morador, teve mais um que foi atingido diretamente com a atitude deste fazendeiro, pois suas 

casas e roças ficaram dentro das cercas de S. M. Um deles foi morar em uma outra localidade, 

já que não tinha mais condição de plantar e criar como antes, e o outro, segundo depoimento, 

“choqueou-se por causa que o fazendeiro tomou a área” (Senhor. N.), a ponto de falecer 

pouco tempo depois. Este fato é contado com muita tristeza por seu neto, Senhor. N., que 

atribui a esta atitude do fazendeiro a responsabilidade pela morte do seu avô. 

Embora as casas dos demais moradores não tenham ficado do lado de dentro das 

cercas, estes também ficaram sem condição de trabalhar na terra como antes. Alguns foram 

morar em outras localidades e outros migraram para grandes cidades, principalmente para São 

Paulo à procura de emprego e de uma vida melhor. Dos entrevistados (12), seis disseram que 

migraram para São Paulo, mas voltaram. Dois, marido e mulher, passaram 10 anos em São 

Paulo e retornaram há três anos, deixando dois filhos naquela cidade. Com os recursos 

adquiridos em São Paulo, construíram uma casa de farinha dentro do fundo de pasto que hoje 

é utilizada por todos os moradores. Os demais (4 entrevistados) viajaram algumas vezes para 

esta cidade somente para conseguir alguns recursos e retornar em seguida. Destes, três 

deixaram filhos morando em São Paulo. Tiveram moradores, porém, que migraram e nunca 

voltaram.  
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Senhor G. (que já migrou para São Paulo à procura de emprego) e Senhor N. (que 

nunca migrou) apresentam, respectivamente, dois pontos de vista, não excludentes, sobre a 

migração para São Paulo: 

 

“Foi muita gente que foi prejudicado nesse tempo. Muita gente mesmo, muita gente 
mesmo foi pro São Paulo, nessa época, arrumou emprego por lá e teve gente que 
nunca veio; tem um pessoal lá mesmo da estrada por outro lado, nessa época foi pro 
São Paulo e tão por lá já num vem mais por que já arrumaro serviço, dero sorte, né, 
já arrumaro serviço, já tão aposentado ou quase aposentado, a família toda lá pelo 
mundo, não vem mais mesmo.” 
 
“a gente só via o pessoal indo pra São Paulo que nem um desses aí mesmo foi pra lá 
trabalhar [e] morreu há poucos tempo acidentado. Em São Paulo só dá violência [...]. 
O cara chega lá, não acha emprego, as vez dá pra roubar, dá pra bandido ou, então, 
naquela correria, de qualquer maneira só o final.”  

   

Depois que o fazendeiro S. M. grilou as terras dos moradores de Capivara a 

migração passou a ser muito freqüente. Nenhum deles percebeu, em si ou nos demais 

moradores, alguma mudança de pensamento ou de conduta depois que retornaram de São 

Paulo, mas um caso me chamou atenção: Dona C., 41 anos, em longa conversa, comentou que 

antes de viajar para São Paulo com seu marido, Senhor L., não era feliz em seu casamento por 

que ele era muito machista com ela. Depois que foram morar em São Paulo, entretanto, ele 

passou a tratá-la melhor, após ter percebido a maneira como os maridos daquela cidade 

tratavam suas esposas. Dona C. disse que hoje se sente muito feliz em seu casamento. Ainda 

que seu marido, em entrevista, tenha dito não reconhecer em si nenhuma mudança, de 

mentalidade ou de comportamento, relacionada a sua morada em São Paulo, ela atribui 

justamente a isto a sua mudança. Essas mudanças se apresentam muitas vezes de maneira 

muito sutil, embora seus efeitos não sejam tão sutis assim.  

Diferente de M.C. que criava seus gados soltos pela caatinga, principalmente dentro 

da Fazenda Pedra D’água, S. M. quando cercou as terras, começou a criar gado (de grande e 

pequeno porte), plantar capim e sisal. Senhor J., por exemplo, mesmo sendo expulso de suas 

terras, chegou a trabalhar para este fazendeiro, inclusive fazendo cercas. S. M. chegou a 

colocar pistoleiros e jagunços em sua propriedade para ameaçar os moradores dizendo que 

mataria seus animais caso entrassem em suas terras, o que acabou acontecendo algumas 

vezes. Na comunidade Pimentel, por exemplo, chegou a ocorrer conflitos armados entre os 

moradores e os pistoleiros dos fazendeiros E. P. e S. P. (dois irmãos), o que resultou na morte 

de dois empregados deste fazendeiro. Este é um assunto que os moradores tanto de Capivara 
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quanto de Lagoa do Pimentel falam com muita cautela e receio. Quando S. M. comprou as 

terras de M.C., em seguida as denominando de Fazenda Nossa Senhora do Rosário, ordenou 

que fossem construídas cercas de sete e quatro fios de arame.  

Antes de prosseguirmos é importante situar o leitor sobre a posição da Fazenda 

Nossa Senhora do Rosário, na visão dos moradores de Capivara. Façamos um exercício de 

imaginação. A referência é a serra da Pedra D’água. Assim, explica senhor G: “por que tem a 

serra da Pedra D’água, pra cá é a Fazenda Rosário, como a gente chama, né, ficou a 

Fazenda Rosário, que é essa, né, e do outro lado é a Fazenda Pedra D’água”. Esta Fazenda 

fica na serra da Pedra D’água só que “pro lado de lá” (para o leste) e a maior parte da 

Fazenda Rosário, que fica “pro lado de cá” (para o oeste desta serra), fica próxima a esta 

serra. A comunidade Pimentel fica mais próxima da serra da Capivara, o que leva senhor J. a 

fazer o seguinte comentário:  

 
“pra começar, nós aqui fizemos muito errado, essa comunidade nossa merecia ser o 
nome de Pedra D’água, porque a [nossa] terra é na Pedra D’água! Foi uma coisa que 
nós fizemos muito errado, porque a serra da Capivara tá ao lado de Pimentel, toda, 
toda completa no terreno do Pimentel”   

 

Mesmo que o exercício de imaginação não tenha dado certo, é necessário dizer 

ainda que o fundo de pasto de Capivara faz divisa com o fundo de pasto de Lagoa do 

Pimentel, ambos são separados apenas por um “acero”. É necessário dizer também que 

próximo à Fazenda Rosário tem uma outra Fazenda, chamada Quixaba. Esta Fazenda 

pertencia ao fazendeiro O. que havia comprado uma parte de terra e tentado grilar uma outra 

que fazia parte do fundo de pasto da comunidade Lagoa do Pimentel. Terra esta que já havia 

sido ganha pelos moradores desta comunidade na Justiça para o fazendeiro R. C., no mesmo 

ano em que O. tentou grilá-las, em 1988. Os moradores de Pimentel também ganharam na 

Justiça de O. o direito de usufruto de suas terras.  

Para impedir que seus animais entrassem na grande propriedade, os moradores de 

Capivara tiveram “que tirar e vender ou fazer o que quis fazer [com os animais] porque num 

tinha onde botar, num tinha outra propriedade, num tinha outra roça pra... era aqui mesmo, 

né, que criava” (Senhor. G.). Mesmo pessoas que haviam comprado suas terras de moradores 

mais antigos, tiveram suas terras griladas por S. M. Dificuldades, desse modo, não faltaram 

nesta época, de acordo com os depoimentos. Cada família, a seu modo, criou suas estratégias: 

umas migraram para localidades próximas, outras para grandes cidades, outras trabalharam 

para o grande fazendeiro etc.  
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Mas é importante frisar que o modo como cada morador pensa a situação vivida na 

época é demasiadamente complexo. Os mesmos moradores que atribuem adjetivos negativos 

a S. M., como “ruim” “ excomungado” e “terrorista”, são os mesmos a dizerem que não têm 

“bronca dele não” porque se ele “comprou e pagou [pela terra], o direito é seu [do 

fazendeiro]” (Senhor J.). Este mesmo morador chegou a afirmar que “o perigoso [mesmo] foi 

o M. C. que grilou o mundo todo [de terras]”. Outro morador falou que “[este] fazendeiro só 

por que era poderoso de dinheiro tomou os terreno do pessoal tudo de quem nasceu e se 

criou, né, só por causa do dinheiro” (Senhor G.). E outro ainda disse que diferente dos 

demais fazendeiros que não plantaram e criaram “muito”, “ S. M. trabalhou muito aqui.” 

(Senhor N). 

A atitude de S. M. de ter plantado e criado na terra parece amenizar, aos olhos 

destes moradores, o fato dele ter grilado suas terras. E isto se deve basicamente ao fato deste 

fazendeiro ter atribuído a terra não apenas o seu valor monetário, mas o seu valor de uso, por 

meio do trabalho. Na lógica desses moradores (camponeses) é o trabalho humano que valoriza 

a terra e por causa disso o homem “não pode usurar” (Senhor N.) por ela. É por este motivo 

que condenam a atitude do fazendeiro de ter grilado suas terras “só por causa de dinheiro”. 

Assim, pode-se afirmar que as representações, ou imagens, sobre os fazendeiros, são 

ambíguas, contraditórias; há um reconhecimento da opressão, do autoritarismo, mas também, 

há um reconhecimento quanto aos “direitos” estabelecidos pela relação de posse pela compra. 

Por volta dos anos de 1980, S. M. vende as terras para R. C., também de Salvador. 

Este continua com as cercas e diferente de S. M. criava poucos gados. De acordo com alguns 

depoentes, este fazendeiro havia comprado a terra para especulação imobiliária, servindo 

apenas para garantia de empréstimo. No início da década de 1990, este fazendeiro já não 

criava nenhum animal, mas ainda mantinha as terras cercadas. As terras compradas e griladas 

por R. C. envolviam as comunidades de Capivara, Carneiro, Pimentel, Fonseca, Paus Verdes, 

Lagoa Grande etc. Embora não tenha aqui a intenção de expor a história de cada uma dessas 

comunidades, é mister frisar que suas histórias em muito estão relacionadas.  

Neste período, anos 1980, as famílias enfrentavam dificuldades cada vez maiores 

para se manter, inclusive (também) por causa do aumento do número de filhos: “a gente num 

tinha de que viver, aí a gente pensou assim, a terra só tem os mato, né, os arame, ele num tá 

nem criano nem nada aí o pessoal decidiu”, afirma senhor G.; “a gente tá aqui oprimido, sem 

ter um trabalho, sem conseguir um pau de madeira, o que nós faz? Vamos partir pra 
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agressão, aí?”, comenta senhor J. É com base nesta situação que os moradores de Capivara 

justificam o início de sua organização no início da década de 1990. Assim, um grupo de mais 

ou menos 15 moradores – envolvendo tanto antigos moradores, quanto os filhos e netos 

destes, – decide iniciar a derrubada de cercas da Fazenda Nossa Senhora do Rosário. Nesta 

época, os moradores da comunidade Lagoa do Pimentel já haviam ganhado de R. C., na 

Justiça, o direito de usufruto de suas terras. Foram, por este motivo, grandes incentivadores 

dos moradores de Capivara, inclusive por que se estes também estivessem mobilizados 

dificultaria a ação dos fazendeiros, o que beneficiaria ambas comunidades.  

É preciso ressaltar que alguns dos antigos moradores de Capivara já residiam em 

outras localidades e que nem todos aceitaram participar da mobilização que se iniciava. Esta 

consistiu, primeiramente, na derrubada de cercas e tiradas de variantes “até na serra da Pedra 

D’água”, afirma senhor J. Quando indagado sobre o ano em que se deu início a derrubada das 

cercas, este morador falou que não se lembrava direito porque na época todos estavam com 

medo do que poderia acontecer com eles. Entretanto, embora não lembrasse o ano, lembrava o 

exato dia em que iniciaram: “num dia de todos os santos, primeiro de novembro, eu lembro 

como se fosse hoje”. Ora, que significado teria exatamente aquele dia para este morador? Era, 

simbolicamente, o marco da superação das dificuldades e da sua opressão. Numa história que 

é fragmentada, diluída, aparentemente dispersa entre depoimentos significados e 

resignificados, os dias, ou mais precisamente um dia, como o de todos os santos do calendário 

oficial, reforça a lembrança e a sua localização temporal, bem como organiza as experiências, 

orientando-as quanto ao “antes” e o “depois”. 

A derrubada das cercas representou, e ainda parece representar, para os moradores 

de Capivara, a possibilidade de construção de uma vida melhor, pautada, principalmente, na 

liberdade de criar seus animais e plantar em suas roças. Derrubar as cercas representa, antes 

de tudo, para esses moradores, a possibilidade de superação da subordinação imposta pelo 

fazendeiro: o dono das cercas. 

Ao comentarem sobre a derrubada das cercas e retirada de “variantes”, os 

moradores frisaram que só retiraram “a parte” da terra que os interessava, ou seja, “a parte" 

que ocupavam antes das cercas dos fazendeiros e onde criavam seus animais e plantavam em 

suas roças.  A este respeito senhor J. comentou o seguinte:  

 
 “reunimos um grupo e aí tiremos um variante, como a gente trata, dali do canto da 
roça de G. pra serra; nós só tiremo um pedaço de terra, nós num queria tudo, aquele 
pedaço achava que dava pra nós como deu, deu que tá dando, né.”.  
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O “pedaço de terra” que os interessava era o local pelo qual a família se realizava 

por meio do trabalho. Para uma família camponesa, é o trabalho que valoriza a terra. E isto 

independe da forma de acesso à mesma, que pode ser, inclusive, por meio de compra. 

Inclusive alguns dos antigos e atuais moradores de Capivara, tiveram acesso a terra desta 

maneira. O pai de senhor J., por exemplo, comprou uma área de um antigo morador, Senhor 

S., pai da sua esposa, Dona A.. Esta área também foi grilada por S.M., mesmo não fazendo 

parte das terras compradas por este fazendeiro. Parte das terras individuais de Senhor N., por 

exemplo, foi comprada nas mãos dos filhos de um outro fazendeiro da área, P., que também 

havia grilado “muita terra, era outro ladrão, virado a cega”, afirma Senhor N.. Outros 

moradores também compraram ou tiveram terras cedidas por demais moradores. Contudo, não 

foi o ato da compra que foi ressaltado pelos moradores – embora em nenhum momento este 

ato tenha sido recriminado – mas o seu trabalho realizado na terra. A importância atribuída à 

“ terra”, ao “terreno” ou a “área”, nas suas próprias palavras, está imbuída de seu valor 

simbólico e não puramente monetário. 

Um outro fazendeiro muito citado pelos moradores de Capivara é P.. De acordo 

com eles, este fazendeiro foi um grande grileiro da região que em 1976 já possuía muitas 

terras próximas à comunidade Capivara, muitas delas griladas e cercadas. Senhor N. chegou a 

afirmar que parte das terras que hoje constitui esta comunidade já pertenceu a este fazendeiro, 

inclusive parte das suas terras individuais, como dito acima. De acordo com senhor J., “ele 

comprava, digamos, essa tampa de terra e quando cercava ele ia pelo povoado porque tinha 

condições, se uma pessoa pobre chegasse e dissesse: “fulano, isso aqui não cerque, não, que 

é o lugar que eu carço [ele dizia]: “ah, colé carço”. Outros exemplos foram dados a respeito 

da ação deste grileiro na região. De todos os fazendeiros citados, foi um dos mais criticados 

pelos moradores de Capivara.  

A fala de Senhor N. a respeito de como se sente depois que conseguiu ocupar 

novamente suas terras, ilustra bem a importância conferida pela família camponesa a terra: 

“graças a Deus eu me sinto uma pessoa bem feliz sobre isso, porque se não o que [seria] 

desses filhos meu, tavam tudo se arrastando, não tinham nem se criado, não tinha terra pra 

trabalhar [...]”. A terra aparece aqui como elemento essencial à reprodução familiar. É por 

meio dela que a família é constituída por meio do trabalho: do trabalho na roça, do trabalho 
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com a criação. Daí que o valor conferido a terra pelos camponeses de Capivara não ser 

meramente econômico.  

A leitura realizada pelos moradores a respeito da grilagem de terras, demonstra a 

sua lucidez a respeito dos fatos. Desse modo, afirma senhor J.:  

 
“mas o sistema desses poderosos naquelas época, eu quero que você me entenda, 
olhe, a terra era muito vazia, desocupada, aí o cara tinha o dinheiro, aí ele chegava 
em você, um exemplo, ele comprava 10 ha de terra, você tá entendendo, ele 
comprava 10 ha [e] le pagava, aí fazia um documento, quando era pra ele cercar, 
sabe o que ele fazia, ninguém, todo mundo acomodado, num dizia nada, ele cercava 
duzentos ha [...] O que é que o pobre ia fazer nas mãos de uns poderosos?”  

 

Ao mesmo tempo, porém, que este morador expõe com clareza como ele acredita 

funcionar “o sistema desses poderosos naquelas época”, aponta para uma situação de 

acomodação dos moradores diante da ação “desses poderosos”. A opinião de outros 

moradores corrobora e justifica o porquê desta “acomodação”: “naquele tempo o pobre não 

tinha vez, hoje a coisa já é devagar quanto mais naquele tempo” e complementa: “se o 

pessoal fosse pra Justiça num tinha vez” (Senhor G.), “o pobre daquela vez era cachorro na 

frente de rico, pior que hoje, né.” (Senhor N.). A dificuldade de mobilização do “pobre” 

daquela época, exposto como uma espécie de sujeito passivo, é justificada pela sua “real” 

impossibilidade de conseguir lutar contra os poderosos. A “Justiça” e os “poderosos” juntos 

constituíam um entrave para os interesses do “pobre” que nada podia fazer para mudar esta 

condição, já que tal condição não lhe era favorável.  (Como será que vêem isso hoje?) 

É perceptível, por outro lado, em algumas falas, principalmente nas relacionadas ao 

processo de mobilização e organização da comunidade, que o “pobre”, antes passivo de diante 

de forças poderosas, passa a assumir uma posição de sujeito ativo. O depoimento de senhor G. 

ilustra bem esta questão: “hoje o pessoal tão reconquistando as terra de volta, doa a quem 

doer”. Outros depoimentos, embora não tão expressivos, apontam para a participação dos 

moradores no processo de organização da comunidade para o alcance de objetivos.  

Além do apoio dos moradores de Lagoa do Pimentel, que também tiveram suas 

terras griladas por R. C., os de Capivara também contaram com o apoio de pessoas ligadas à 

Igreja Católica (padres, leigos) do município de Monte Santo. Posteriormente, também 

tiveram ajuda (como até hoje ocorre) de monitores da EFASE (Escola Família Agrícola do 

Sertão). (No início da mobilização esta escola ainda não existia). Os moradores de Capivara 

se referem a tais pessoas como grandes incentivadoras do seu processo de organização. Além 
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da admiração que demonstram nutrir por elas, admitem que muito não teria sido possível sem 

a sua ajuda.  

Em 1995, fundam a Associação Comunitária e Agropastoril da Fazenda Capivara. 

Embora, segundo senhor J., anteriormente a este ano já tivessem criado uma associação de 

moradores – logo no início da ocupação – foi a partir da assessoria dessas pessoas que 

iniciaram o processo de documentação da mesma, com a criação do estatuto e do CGC. Foi 

neste período que foram orientados a criar uma roça comunitária e a deixar uma área livre (e 

coletiva) para a criação de animais (o fundo de pasto). Também foram orientados a colocar 

pessoas para morar dentro do fundo de pasto para impedir que novas invasões fossem 

realizadas por fazendeiros e para “reforçar a luta”, afirma senhor J.. 

Como os moradores pretendiam preservar suas terras soltas e considerando que a 

regularização das comunidades de fundo de pasto já vinha ocorrendo desde os meados da 

década de 80, foram também orientados a regularizar suas terras como sendo de fundo de 

pasto. Os moradores disseram que passaram a chamar suas terras com esta expressão depois 

que foram assessorados a regularizá-las desta forma. Antes “a gente já chamava o pasto”, 

comentou senhor J.. Embora não denominassem anteriormente suas terras de Fundo de pasto, 

só foi possível tentar regularizá-las desta forma justamente por que suas características eram 

próprias de comunidades de Fundo de pasto.   

Em 1994, R. C. vende para T. o restante da Fazenda Nossa Senhora do Rosário. 

Anteriormente a esta venda, um secretário de R. C. procurou os moradores de Capivara para 

tentar realizar um acordo com eles. Tal acordo consistia na divisão das terras entre ambos – 

moradores e fazendeiro –, sendo que os moradores ficariam com 1.000 tarefas documentadas, 

o que não foi aceito pelos mesmos pois consideravam que “a terra como toda a vida foi da 

gente” (Senhor N.).   

Posteriormente, foram procurados novamente por este secretário que perguntou se 

não tinham interesse no que restou da Fazenda Rosário; os moradores na época disseram que 

não, mesmo cônscios de que por direito (termo utilizado pelos próprios moradores) as terras 

eram suas. Nesta mesma ida à comunidade, este secretário indagou se R. C. poderia vender a 

referida terra, obtendo uma resposta afirmativa dos moradores que ressaltaram ser 

imprescindível que o novo comprador não ultrapassasse os limites das suas terras. E assim em 

1994, R. C. vende para T. esta parte das terras. (Vale salientar que senhor J. foi o único 

morador que disse ter dúvidas quanto a ter sido T. o comprador subseqüente à R. C.. Para ele 
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“parece” que já havia tido um outro comprador antes deste fazendeiro, mas não soube afirmar 

quem teria sido.).  

Uma parte das terras R. C. vendeu para os irmãos E. P. e S. P.. De acordo com 

alguns moradores de Lagoa do Pimentel e alguns de Capivara, estes irmãos, que também eram 

“sócios” – termo atribuído por Senhor N. – tentaram grilar uma parte das terras dos moradores 

de Lagoa Pimentel. Depois de ameaças, por parte destes fazendeiros, e depois de conflitos 

(envolvendo inclusive, como já comentado, segundo alguns moradores, a morte de um 

tratorista e um pistoleiro que trabalhavam para estes fazendeiros), estes moradores, que já 

vinham se organizando desde o fim da década de 1980, ganham suas terras na Justiça para E. 

P. e S. P.. Tiveram, para tanto, ajuda da Igreja Católica de Monte Santo, por meio da CPT 

(Comissão Pastoral da Terra), padres, freiras, leigos, e posteriormente monitores da EFASE.  

Embora T. tenha comprado apenas uma parte da Fazenda Rosário, recebeu o 

documento de quando esta Fazenda ainda não havia sido fragmentada, o que incluía as terras 

já anteriormente ocupadas pelos moradores de Capivara. Por este motivo, este fazendeiro 

começa a pressionar os moradores dizendo que era dono de todas as terras indicadas na 

escritura. Sabendo desta situação, estes moradores procuraram este fazendeiro com o intuito 

de que ele assinasse um documento como “confrontante” de suas terras, o que não foi aceito 

pelo mesmo; alegou que “não ia assinar documento no que era dele”, afirma senhor J.. Este 

morador disse também que “ele não veio com agressão, não, só teve conversa, ele não quis 

agredir ninguém, nem reagir, só não quis assinar”. 

De acordo com senhor G., R. C. havia solicitado a uma pessoa que avisasse aos 

moradores de Capivara que não vendeu todas as terras e que “só vendeu do acero pra frente 

que se o T. quisesse mexer com alguém num tinha vendido encrenca pra ninguém; mas daí o 

T. quis bulir com a gente”. Ou seja, T. quis “bulir” com a “terra da gente”. A relação entre 

“ terra” e “quem trabalha e vive da terra” é apontada como uma relação complementar, na 

medida em que só “existem”, ou melhor, só adquirem um valor, antes de tudo um valor 

simbólico, quando um significa e dá sentido ao outro. 

É possível perceber isto também quando de outra fala de senhor G.: “[T.] ainda veio 

dando prejuízo a nós aqui com a criação, os bicho entrando assim na área da gente; foi, 

ainda comeu o feijão de algumas pessoas, só que pagou o prejuízo, né, mas ainda deu”. A 

atitude de pagamento do fazendeiro pelo “prejuízo” dado com a criação e a plantação, embora 

tenha amenizado o “prejuízo”, não conseguiu remover o seu significado. Isto porque para os 



 73

trabalhadores camponeses da comunidade de fundo de pasto de Capivara, a criação e a 

plantação – atividades realizadas junto a e na terra – são patrimônios da família a partir dos 

quais a família se faz, ou melhor, se reproduz socialmente.  

Embora nos critérios de T. ele tenha comprado a Fazenda Rosário em toda sua 

extensão, querendo, por este motivo, se apossar dela como um todo, numa atitude de 

“ganância”, de acordo com senhor J., “ele [T.], pra ser sincero, não era mal vizinho, ele 

nunca abusou ninguém”, argumenta este mesmo morador. Uma postura muito parecida é 

apresentada por Senhor N. a respeito de R. C.:  

 
“foi na mão desse R. C. foi que a gente foi e pegou a terra de volta e falar a verdade 
a gente saiu agradecendo bem a Deus e [a] ele também que ele, vamo supor, tomou a 
saber como foi essa terra aqui, ele pegou, voltou pra traz e nenhuma intimação 
entregou pra nós e até hoje tamos aqui.”.   

 

Outras falas, de outros moradores, e deste tipo, poderiam ser resgatas, inclusive em 

relação a outros fazendeiros, mas estas por si, acredito, são suficientes para demonstrar o 

quanto é precipitada e abusiva a atitude de considerar a relação entre fazendeiros e moradores, 

como sendo simplesmente “de ódio” mútuo; os depoimentos levam a crer que é uma relação 

complexa. Ora esses moradores atribuem adjetivos negativos aos fazendeiros (como 

demonstrado anteriormente), ora falam deles com uma certa atitude de respeito; esta atitude 

de respeito talvez esteja relacionada ao fato de considerarem que nunca houve conflito na 

comunidade associado a atitudes dos fazendeiros. (Não é negado, porém, que hoje ocorram 

outros tipos de conflito na comunidade, como conflitos de interesses, de idéias etc.). Por outro 

lado, consideram que os fazendeiros nutrem um certo “ódio” por eles. A fala de senhor J. 

demonstra o quanto é complexo entender esta relação:  

 
“olhe, histórias [sobre conflitos na comunidade envolvendo os fazendeiros] sai 
muitas, mas graças a Deus, ninguém foi ofendido aqui nem com uma pedra, pior com 
outro tipo de coisa. Agora, eles ficam é com aquele ódio na gente, num sabe, é uns 
sem terra, é uns bandido, são uns bandido, bandido sendo eles, que só querem ver os 
pobre debaixo dos pés deles e todos nós precisa da agricultura porque tem fábricas 
pra fazer tudo enfim, agora, feijão, arroz, carne, é, é, tomate, milho, é, outros tipos de 
produto, né, a própria massa do pão, ela vem do, do, tudo é produto da terra, né.” 

 

Depois de alguns anos que T. havia a comprado a referida terra de R. C. um grupo   

decide ocupar a Fazenda Rosário: “foi o tempo que os animais de [T.] foram passando de lá 

pra nossas terras, a família crescendo, todo mundo criando, a terra foi ficando pequena; aí a 

gente decidiu conquistar o outro pedaço”, afirma senhor D.. É preciso ressaltar, entretanto, 
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que apenas um pequeno número de moradores (menos de 10 pessoas) de Capivara de fato 

ajudaram no processo de ocupação do que restou da Fazenda Rosário.  

Senhor J., por exemplo, disse que embora tenha sido convidado a fazer parte desta 

ocupação, não aceitou por considerar a quantidade de terras que possui suficiente para seus 

interesses e da sua família, e que não acredita que as pessoas que decidiram ocupar estas 

terras tenham “tamanha necessidade porque tinha terra pra se trabalhar”. Para este morador, 

pelo menos 7 pessoas de Capivara participaram do processo de ocupação da Fazenda Rosário. 

Senhor G. falou que as pessoas que participaram desta ocupação “tava tudo prejudicado pelos 

pais” e avós que haviam perdido suas terras para os fazendeiros. Muitas dessas pessoas já 

moravam em outras localidades.   

Em março de 2002, depois de derrubadas as cercas e as construções existentes na 

sede da Fazenda Rosário, a ocupação foi realizada. Como nesta época T. já tinha o documento 

desta Fazenda, o que dificultaria a regularização da área como sendo de fundo de pasto (como 

vinha ocorrendo desde 1986) os ocupantes optaram por solicitar ao INCRA a desapropriação 

da área e a regularização da mesma em forma de assentamento, o que ocorreu no final de 

2002. Há 1 ano conseguiram, via INCRA, um projeto de habitação e no momento algumas 

casas ainda estão sendo construídas.  

Vale ressaltar que neste processo de ocupação, senhor D., que na época era 

presidente da Associação de fundo de pasto de Capivara, foi preso pela polícia com a 

alegação de que ele estava comandando a ocupação. De acordo com senhor J.: “a família de 

T. ficou de olho no D., [dizia]: deixasse estar eu um dia passava a mão dele. Aí quando é um 

dia ele vem de Pedra Vermelha, numa moto, quando chegou no beco da Lagoa da Capivara a 

polícia encontrou com ele de testa”. Este morador ficou preso um dia e foi solto com a ajuda 

de um monitor da EFASE, M.. Neste momento, embora a ocupação da Fazenda Rosário já 

tivesse sido realizada, o INCRA ainda não havia desapropriado.  

Hoje esse assentamento, denominado Assentamento Santa Luzia, tem associação 

própria – criada em 2002 – e possui 16 famílias residentes. Destas famílias, algumas vieram, 

do povoado de Pedra Vermelha e da comunidade Queimadas. De acordo com Dona B., cinco 

pessoas que moravam antes em Capivara, e que ajudaram na ocupação da área, passaram a 

morar neste assentamento. Ainda de acordo com esta moradora, existem moradores de 

Capivara que mesmo não tendo ajudado na ocupação, tem parentes neste assentamento, como 
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filhos, sobrinhos etc. Embora esta área tenha sido regularizada como assentamento, suas 

características são próprias de uma comunidade de fundo de pasto. 

Na visita realizada a este assentamento, inclusive no dia em que estava sendo 

realizado um mutirão para a construção da casa de senhor D., os moradores disseram que 

estavam gostando de viver lá, mas que precisam de investimentos do governo nas áreas de 

saúde, alimentação e produção. Argumentaram que “ter terra e não conseguir nada disso não 

adianta; viver numa região e não produzir nada é o mesmo que a terra tá na mão do 

fazendeiro”. E foram incisivos ao afirmar que o governo deve investir recursos para que o 

agricultor tenha condição de trabalhar na terra, “isto é direito da gente e dever do governo”.   

Terminada esta tarefa, passarei agora a discutir alguns dos aspectos que mais 

chamaram a minha atenção quando da realização do trabalho de campo. 
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CAPÍTULO  IV 

CAPIVARA : UMA RELAÇÃO ENTRE O DIREITO CONSUETUDINÁRIO E DIREITO 

POSITIVO  

 

Neste capítulo discuto aspectos referentes à relação estabelecida entre, de um lado 

as normas consuetudinárias, historicamente construídas e ressignificadas pela comunidade 

Capivara, e de outro, o conjunto de leis, de caráter universalizante, criado pelo Estado 

brasileiro que pretende, de forma racionalizada, ordenar a sociedade como um todo. A 

discussão aqui proposta vislumbra compreender a natureza desta relação por meio de alguns 

elementos percebidos quando da realização do trabalho de campo.  

Como foi possível perceber, a história da comunidade Capivara parece ser marcada 

por uma saga de ocupações e/ou grilagem de terras. Um conjunto de sujeitos, cada um a sua 

maneira, compuseram e conferiram dinamicidade às relações engendradas naquele espaço de 

reprodução social. As atitudes desses atores – moradores, grileiros, igreja – foram norteadas e 

motivadas por uma gama de idéias, necessidades e interesses (individuais e coletivos).   

Tentei demonstrar que os moradores da comunidade Capivara formam um grupo 

social que pelas características apontadas – quais sejam: predominância da utilização do 

trabalho familiar; detenção da maior parte dos instrumentos de trabalho; produção direta de 

parte dos meios necessários à subsistência, produzindo alimentos tanto para autoconsumo, 

quanto para a venda; e a posse do principal meio de produção, a terra. (COTRIM, 1997) – 

possuem características próprias de camponeses. Entretanto, diferente dos demais 

camponeses, os residentes em comunidades de Fundo de pasto, assim como os da referida 

comunidade, lidam com a terra de maneira coletiva.  

Lidar com a terra desta maneira, entretanto, não implica dizer que isto ocorra de 

maneira harmônica. Os conflitos de idéias e interesses internos também constituem as 

relações dos membros das comunidades de fundo de pasto. A natureza e a intensidade desses 

conflitos devem ser avaliadas considerando as especificidades de cada comunidade e as 

correlações de forças que as conformam e mantém. No caso da comunidade Capivara, como 

tentei demonstrar, conflitos internos fazem-se presentes, assim como também a existência de 

solidariedade e ajuda mútua. A natureza e a intensidade desses conflitos devem ser avaliadas 

considerando a complexidade das relações estabelecidas nesta comunidade.  
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Os conflitos existentes na comunidade Capivara são geralmente relacionados ao uso 

do fundo de pasto e à Associação. Não obstante terem sido criados para atender as 

necessidades e interesses da coletividade, por meios de acordos e princípios de convivência, a 

existência de necessidades e interesses individuais também reivindica espaço na comunidade. 

Esta relação entre individualidade e coletividade não se dá, entretanto, sem tensão e sem 

atrito.  

Já apresentei alguns exemplos de como certos valores individuais vêm perpassando 

as relações entre os “capivarenses”. Assim como há o reconhecimento dos moradores a 

respeito da existência desses valores, há também o reconhecimento de que nem sempre eles 

foram tão fortes. O início da organização da comunidade, na década de 1990, é apontado 

como o momento de maior união entre eles, momento em que “a voz de um era a voz de 

todos”, afirma senhor J.. Esta união de outrora está relacionada primordialmente aos 

interesses e necessidades comuns que arregimentavam os moradores em torno de um único 

objetivo: a retomada de suas terras das mãos dos grileiros.  

 Aliam-se a este objetivo, indubitavelmente agregador, os laços de parentesco e 

proximidade. Assim, uma história de vida comum, construída num espaço também comum, 

com pessoas de ascendência igualmente comum, todos esses elementos (ao lado dos interesses 

e necessidades sinalizados), nos leva a crer, que confluíram e proporcionaram a 

arregimentação de forças naquele momento.    

Na verdade, sem esta agregação de forças muito não teria sido possível e os 

moradores admitem isso. Os exemplos dados pelas comunidades de Lagoa da Ilha e Lagoa do 

Pimentel quando da sua organização e retomada de suas terras, além da assessoria da igreja 

naquele momento, demonstravam aos moradores de Capivara que apenas o somatório de 

forças possibilitaria o alcance do seu objetivo. Desse modo, reunir forças não era uma simples 

questão de escolha, mas uma decisão fundamental. Sem ela, dificilmente conseguiriam 

reconquistar suas terras.  

Deve-se ponderar, no entanto, que não significa dizer que no início da organização 

da comunidade certos valores individuais não estivessem presentes ou mesmo que 

inexistissem, pelo contrário, chamo atenção apenas para o fato de que naquele momento                                                                          

tais valores simplesmente não podiam ser priorizados. Pois se assim o fossem, os objetivos 

coletivos almejados pelo grupo provavelmente não seriam alcançados. Isto também não quer 

dizer que hoje inexistam interesses coletivos na comunidade ou que tenham diminuído, mas 
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apenas que dada as condições históricas do momento os interesses individuais ganharam força 

e disputam espaço com aqueles.  

Os motivos apresentados para a existência de conflitos na comunidade – quais 

sejam: a inadimplência de parte dos sócios, o que impede a realização de algumas atividades 

pela associação; a falta de assiduidade nas reuniões por parte de alguns deles, o que prejudica 

as discussões e a tomada de decisões pelo grupo; a tentativa de mando de alguns sócios, que 

acreditam ter lutado mais do que os outros; e, finalmente, o que chamei de “espírito de 

porquismo” – são invocados para justificar o desejo pela fragmentação do fundo de pasto. 

Somam-se a isto, a inexistência de projetos para a área coletiva e a possibilidade de melhor 

controle do seu rebanho. 

É interessante observar que os poucos projetos e financiamentos que alegam terem 

recebido só foram possíveis de serem efetivados por causa da existência desta área coletiva, 

mesmo que esses projetos não tivessem sido direcionados necessariamente para ela. Isto por 

que é a existência do fundo de pasto que torna possível para a maior parte dos moradores criar 

seus animais e plantar seus alimentos. Sem esta área os financiamentos e os projetos 

direcionados para criação e plantação praticamente não atingiriam seus objetivos. Neste 

sentido, o fundo de pasto, assim como a roça comunitária, se apresenta como elemento 

agregador da comunidade. De certa forma, tanto um quanto outro, aproximam as pessoas na 

medida em que, conjuntamente, necessitam e usam estes espaços. E é justamente estes 

elementos agregadores que alguns sócios almejam que seja dividido 

A associação comunitária e agropastoril que foi criada primordialmente para lutar 

pelos interesses da comunidade como um todo e para lutar pela preservação do fundo de pasto 

e da roça comunitária, também se apresenta como um elemento, a princípio, agregador. Pelo 

que foi comentado pelos moradores, é neste espaço onde as pessoas se reúnem, discutem e 

expõem suas demandas, críticas, problemas, chateações etc. Por outro lado, da mesma forma 

que as reuniões tendem a agregar os moradores – de certa forma os impelem a isto, na medida 

em que cada membro também possui seus interesses particulares – também se constituem 

num espaço de tensão e conflito principalmente quando alguém se sente ofendido ou percebe 

que seus interesses estão sendo feridos. Contudo, embora seja nas reuniões onde esses 

conflitos se acirram, eles remontam na maioria das vezes a um conjunto de questões, 

interesses e necessidades anteriormente existentes dentro do grupo e que provavelmente 
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atingem as relações cotidianamente, como, por exemplo, a luta por poder (ou seja, por 

liderança) e o “espírito de porquismo” da parte de alguns sócios. 

Isto não quer dizer, como dito anteriormente, que as relações cotidianas são 

marcadas constantemente por esses conflitos (de interesses, de idéias), há também espaço para 

gestos solidários, ajuda mútua, troca de favores etc. que junto aos fortes laços de parentesco, 

compadrio e proximidade, suavizam as tensões e os conflitos que por vezes possam estar 

existindo.  

De qualquer maneira, a emergência de valores individuais e os referidos conflitos 

vem prejudicando a organização da comunidade na medida em que as pessoas se sentem 

desmotivadas a participar das reuniões, voltando-se mais para seus interesses particulares. O 

poder e o dever que atribuem ao presidente de “correr atrás” de projetos e melhorias para a 

comunidade, colocando-se apenas na condição de meros incentivadores do mesmo, atribuindo 

muitas vezes a pouca ação deste membro o principal motivo para a falta de melhorias na 

comunidade, apresenta-se como mais um entrave à organização comunitária. A desmotivação 

de parte dos moradores e a concepção de liderança perpassada nos seus discursos aumentam 

ainda mais o poder dado ao presidente. Tal concepção, a de que ao líder cabe buscar 

melhorias para a comunidade e resolver os problemas do grupo (e pelo grupo), imbuída nos 

discursos e práticas, é muito freqüente, principalmente quando se consideram os exemplos 

apresentados em seção anterior.  

Ao mesmo tempo em que esta concepção é perpassada nos discursos, é freqüente 

(talvez, contraditoriamente, com a afirmação anterior) os moradores discorrerem sobre a 

necessidade de participação na associação. O que almejo de fato salientar é que paralelamente 

a estas duas concepções, talvez exista uma dificuldade no trato a esta forma de organização 

comunitária (associação). Embora pareçam perfeitamente ajustados a ela, no que se refere aos 

trâmites legais, talvez a dificuldade esteja não forma deste trato, mas em seu conteúdo. Ou 

seja, os elementos que podem compor idealmente quaisquer tipos de organização comunitária: 

a participação efetiva de seus membros em todos os momentos possíveis e exigidos, 

respeitando, indubitavelmente, as singularidades existentes dentro do grupo.  

Sobre a organização da comunidade em forma de Associação é preciso considerar 

ainda outras questões. Em 1989, com a introdução do Artigo 178 na Constituição Estadual e o 

reconhecimento do Fundo de pasto, os agricultores que tradicionalmente viviam desta forma, 

procuraram se organizar em forma de Associação, conforme os parâmetros legais, para desse 
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modo agilizarem o processo de Titulação de suas terras, assim como sinalizava o referido 

Artigo. Estas titulações, no entanto, praticamente não ocorreram devido à morosidade do 

Estado baiano, com seus excessos burocráticos, inicialmente por meio do INTERBA 

(Instituto de Terras da Bahia) e posteriormente pelo CDA (Coordenação de Desenvolvimento 

Agrária). Isto acelerou o problema de grilagem das áreas coletivas, colocando constantemente 

em conflito os interesses de empresas, políticos, fazendeiros e posseiros22. 

No caso da comunidade Capivara, a criação da sua associação, como já sinalizado, 

se deu em 1994 e a sua legalização em 1995. A assessoria da Igreja e o apoio de membros de 

outras comunidades, como foi o caso da comunidade Lagoa do Pimentel, foi fundamental para 

que isto ocorresse. Na verdade, a criação desta associação de modo algum se apresentou como 

uma opção para esta comunidade que, se assim não fizesse, não se enquadraria nos 

parâmetros legais que a partir daquele momento (1989) passaram a ser exigidos pelo Estado. 

Sem a criação da referida associação, a comunidade Capivara não teria a base de acesso aos 

benefícios estatais, dentre eles, a titulação de suas terras e subseqüentemente o acesso a 

projetos e/ou linhas de créditos oficiais (quando estes existem), que só são concedidas 

mediante apresentação de documento, neste caso, o título. Desse modo, se ajustar à nova 

situação foi uma estratégia utilizada pela comunidade para continuar vivendo em suas terras e 

de acordo com seus costumes.  

Dessa maneira, a criação desta associação introduzia certos elementos de mudança 

na comunidade na medida em que teve se ajustar a esta nova forma de organização: criando e 

publicando estatuto, elegendo e renovando sua diretoria e conselho fiscal, utilizando livro de 

ATA (obedecendo todas as regras oficialmente exigidas), realizando assembléias etc.. Assim, 

as normas tradicionalmente construídas pela comunidade tiveram de ser ajustadas, 

ressignificadas e enquadradas às exigências burocráticas estatais (pautadas em leis). A opção 

pelo não enquadramento a estas exigências exigiria a sua abdicação do recebimento do título e 

conseqüentemente dos benefícios que porventura pudesse obter por meio dele. Nesse sentido, 

se as escolhas existiam, estavam localizadas num campo de possibilidades previamente 

estruturado.  

A primeira intervenção do Estado nas áreas de Fundo de pasto, como já assinalado, 

foi através do Projeto Fundo de pasto Nordeste, na primeira metade da década de 1980. Este 

projeto que tinha como pretensão conter as tensões e conflitos emergentes na região Nordeste 

                                                           
22 Documento: “O fundo de pasto que queremos”, 2003. 
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da Bahia (especialmente na sua porção norte), provocados pelos especuladores e 

açambarcadores de terra, pretendia, a princípio, realizar titulações individuais de terras, o que 

não foi aceito pelos agricultores/criadores que há anos viviam nestas áreas coletivas (fundo de 

pasto). Estes agricultores reivindicavam que esta titulação respeitasse o seu costume 

tradicional de uso coletivo da terra. A opção pela sociedade civil, dessa forma, foi a 

alternativa jurídica encontrada para viabilizar este tipo de titulação. (COTRIM, 1997).   

Assim, consoante o Artigo 20 do regulamento da Lei de Terras do Estado da Bahia, 

o INTERBA, procedeu, timidamente, com a discriminação de terras devolutas e de domínio 

particular existentes na região e o cadastramento da respectiva população. A saída encontrada 

por esse órgão, depois deste trabalho, foi o estabelecimento de uma parceria com a 

Corregedoria do Estado numa tentativa de se proceder com o levantamento cartorial, para, 

desse modo, com a criação dessas Associações a regularização fundiária coletiva ser 

conseguida23.  

Desse modo, algumas associações chegaram a ser criadas e/ou a receber algum tipo 

de acompanhamento do Estado através do INTERBA, pois estavam enfrentando litígios e 

conflitos de terra, como foi o caso de comunidades presentes no município de Uauá, Monte 

Santo, Senhor do Bonfim e Curaçá24. Entretanto, em conseqüência do excesso de 

burocratização e da desarticulação dos órgãos responsáveis pela execução deste projeto, como 

apontado, dos 120 fundos de pasto identificados, apenas 2 foram efetivamente identificados e 

das 1.540 unidades familiares individuais, somente 69 receberam o título de propriedade, na 

época (Idem, Ibidem). Até o ano de 2004, apenas 10 associações possuíam o título do fundo 

de pasto25.  

Pode-se dizer que a maior parte das associações comunitárias e agropastoris26 

surgiram da convergência de três fatores, quais sejam27:  

 
A necessidade para os sítios e comunidades de dotar-se de representação jurídica, no 
caso específico dos fundos e fechos de pasto baiano para criarem um ente jurídico 
capaz de receber o título coletivo das terras nos idos de 1984-87, conforme artigo da 
constituição baiana de 1988; a intervenção de atores externos à comunidade: igreja, 
Ong’s, órgãos de extensão, projetos públicos; a existência de ajudas e 
financiamentos reservados a projetos associativos ou comunitários (p. ex. no caso da 
seca).  
 

                                                           
23 Idem. 
24 Idem.  
25 Idem. 
26 Hoje apenas 10 associações detêm o título das áreas coletivas. 
27 Idem. 
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Todos esses sujeitos e instituições, de uma maneira ou de outra, contribuíram a seu 

modo e cada qual com seus objetivos, para as comunidades de fundo de pasto se ajustarem às 

novas exigências apresentadas (e/ou impostas) pelas novas condições. A criação desta 

representação jurídica (a associação) se mostrava como a porta de entrada para o recebimento 

do título de terras. A Igreja e as Ong’s tiveram um papel fundamental no assessoramento 

dessas comunidades para o encaminhamento de decisões políticas. Em grande medida foram 

responsáveis – principalmente a Igreja que também tinha um objetivo evangelizador – pela 

introdução de certas concepções, dentre elas, as concepções de organização, participação, 

liderança etc. nessas comunidades. Estas instituições constituíram-se grandemente num 

elemento “mediador” entre as comunidades de fundo de pasto e o Estado, promovendo, 

dependendo das diferentes influências e posturas, um impacto nas mesmas.  

Em Capivara, a Igreja não se afastou da sua linha de assessoramento, já implantada 

em outras comunidades, como foi o caso de Lagoa do Pimentel (Monte Santo). Segundo os 

moradores de Capivara, os padres (ao que parece da Ordem das Consolatas28) começaram a 

realizar missas na comunidade e aos poucos junto com outras pessoas ligadas à igreja 

começaram a falar sobre a necessidade de mobilização e organização da comunidade. Uma 

pessoa muita citada nas entrevistadas realizadas com esses moradores é M., hoje 

coordenador/monitor da EFASE. Para estes moradores, a sua assessoria foi (e continua sendo) 

decisiva para a comunidade. A admiração e agradecimento a este monitor foram expressas 

constantemente nas conversas, principalmente quando se fazia referência à mobilização e 

organização da comunidade. De acordo com esses moradores foi especialmente M. que os 

orientou acerca da criação da Associação e da roça comunitária.  

É importante ressaltar neste contexto, que o título da terra, ao lado da Associação, 

representa para as comunidades de Fundo de pasto a Lei do Estado. Sendo comunidades 

camponesas e por isso, geralmente ocupantes ou posseiras de terra, elas tradicionalmente não 

possuíam o título de propriedade. Isto, no entanto, nunca representou um problema, pois 

sempre se consideraram donas de suas terra por causa do trabalho que realizavam nelas. 

Como já comentado, foi com a criação da Lei de Terras de 1850 que o Estado brasileiro 

passou a exigir o referido título, alegando que a partir daquele momento somente quem 

tivesse condição de pagar poderia obter terras no Brasil.  
                                                           
28 A devoção a N.S. Consolata (ou consoladora dos aflitos) surgiu em Turim, Norte da Itália na metade do século 
V. No Brasil surgiu em 1937 com a chegada dos missionários Consolata. Fonte: 
www.imconsolata.org.br/consolata.htm. Acessado em: 05 de janeiro de 2007. 
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No caso das comunidades de Fundo de pasto, geralmente localizadas no semi-árido, 

e, portanto, terras consideradas durante muito tempo sem valor (monetário), a criação desta 

Lei de Terras não causou, a princípio, um grande impacto em tais comunidades. Foi a partir 

das décadas de 1960 e 1970, entretanto, que isto começa a mudar, com o processo de 

valorização das terras da região sertaneja e a subseqüente ação dos grileiros nas terras 

comunitárias.  

Esta mudança passa a exigir destas comunidades um processo de mobilização para 

não perderem suas terras. Nesse contexto, a aquisição do título de terra passa a ser encarado 

como uma forma de assegurar o seu domínio sobre a terra. Não obstante ainda se 

considerarem donos de suas terras, independente de não possuírem o título, a posse deste 

documento possibilitaria a sua continuidade em suas terras. A Igreja e algumas Ong’s, como 

sinalizado, tiveram um papel  fundamental no processo de mobilização e assessoria dessas 

comunidades. Nesse sentido, a luta pela aquisição do título surgiu menos de um simples 

desejo de possuir um documento legal de sua terra, do que pela necessidade e as condições 

objetivas daquele momento.   

Embora possuir o título seja fruto de uma determinação do Estado e não uma 

escolha das comunidades de fundo de pasto, dado que elas se consideram donas de suas terras, 

independente de possuírem este documento, pode-se afirmar que no caso da comunidade 

Capivara, não existe nenhum tipo de repulsa ou indignação com relação ao fato de terem de 

possuir o título se quiserem ser reconhecidas oficialmente como donas de suas terras. Pelo 

contrário, os moradores de Capivara vêem no título a possibilidade de conseguirem melhorias 

para a comunidade e garantir para seus filhos a continuidade em suas terras. Desse modo, este 

documento representa para o morador de Capivara segurança e tranqüilidade.  

Por vezes é perceptível na fala de alguns moradores, uma sobrevalorização deste 

documento. Ficou subentendido em algumas falas que possuir o título por si só é garantia de 

recebimento de projetos pela comunidade. Esta concepção, atrelada às dificuldades de 

organização da comunidade, pode vir a prejudicar ainda mais esta organização. Contudo, 

mesmo este documento sendo encarado desta maneira, e não como instrumento de luta, a 

comunidade não tem se organizado no sentido de pressionar os órgãos competentes, neste 

caso, a CDA (Coordenação de Desenvolvimento Agrário), para que este agilize a medição e a 

titulação de suas terras. Ainda que a última medição do seu fundo de pasto tenha ocorrido em 

2002, até hoje ela não conseguiu o seu título. Talvez por isto, os “capivarenses” comentem 
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com freqüência possuir a antiga escritura da Fazenda Cassucá. Provavelmente, o resgate desta 

escritura está associado a uma tentativa de reafirmação do seu domínio sobre suas terras, 

mesmo sabendo que ela já não possua, oficialmente, nenhum valor.  

Como salientado, a desconfiança e descrença no poder do Estado e nas suas 

instituições é um outro fator que contribui para a desmotivação e dificuldades de organização 

da comunidade. De modo geral, os moradores mostram-se convictos de que o governo não 

vem cumprindo o seu papel, que na sua visão é o de realizar melhorias na comunidade. 

Investir na preservação do fundo de pasto, na criação e na agricultura, além de melhorar a 

infra-estrutura da comunidade, trazendo escolas, energia elétrica, casa de farinha, uma sede 

para a associação, trator, aguadas (represas, poços artesianos) etc., todos esses elementos, 

somados a outros, constituem o que para a comunidade é o papel ou dever do governo.  

Parte das reivindicações dos moradores, como energia elétrica e trator, é fruto de 

uma nova maneira de experienciar e lidar com seu espaço de vivência, além de ser resultado 

da introjeção de novos valores (externos) pela comunidade. Ainda que usem candeeiro, a 

maior parte dos moradores se mostra incomodada em ter de usá-lo. O desejo de ter uma 

televisão, geladeira, liquidificador é muito freqüente, por isso não possuir energia elétrica é 

um entrave a estes desejos. A única casa que possui este tipo de energia, a casa de Dona C., 

tem televisão, geladeira, aparelho de DVD e liquidificador. Pelo que percebi, uma das 

principais distrações da família desta moradora é assistir televisão. O desejo pela instalação da 

energia elétrica é, assim, a porta de entrada para a elaboração de novas necessidades. O trator, 

por exemplo, é visto como facilitador da produção, pois diminui o seu tempo e evita o excesso 

de desgaste físico.  

O fato dessas reivindicações não serem atendidas engendra de um lado indignação 

e, de outro lado, resignação nos moradores. Parte deles já não acredita que essas melhorias 

serão concretizadas na comunidade. Essa descrença no poder do Estado se estende aos 

políticos (que julgam corruptos, desonestos e interesseiros) aos órgãos públicos (que julgam 

morosos, em especial o INCRA e a CDA que até hoje não agilizaram a entrega do seu título) e 

ao ensino público (que produz um ensino não voltado ao campo). A despeito das imagens 

negativas que demonstram ter dos políticos, parte dos moradores se mostra confiante nos 

novos governos estadual e federal ao passo que criticam o governo anterior de Paulo Souto29. 

A expectativa de que o novo governo Federal implemente melhorias na comunidade, está 

                                                           
29 Governador do estado da Bahia pelo período de 2002 a 2006.  
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associado à imagem que têm do presidente Lula, um homem que na sua visão veio de família 

pobre e trabalhou muito para chegar ao poder. Por essas características da vida do presidente 

Lula os moradores se mostram identificados com ele, associando a sua história, também de 

“pobre” e “trabalhador”, a daquele.  

Conquanto não possua elementos suficientes, acredito que a expectativa e confiança 

neste presidente também decorrem de que nos últimos anos parte dos moradores recebeu ou 

está recebendo o auxílio governamental do Bolsa Família. O dinheiro recebido parece ser 

muito benquisto pelos moradores, principalmente por que contribui para a manutenção da 

família. Parte dos alimentos não produzidos por eles é comprada com o dinheiro que recebem 

deste programa. Contudo, existe uma preocupação por parte dos moradores de que este 

auxílio não continue sendo pago pelo governo, isto por que alguns deles já deixaram de 

recebê-lo e, aparentemente, sem nenhum motivo. Além disso, se queixaram do excesso de 

burocracia existentes para o recebimento desta bolsa.  

Ainda que reconheçam a importância de seus filhos estarem estudando, 

principalmente por que não tiveram condição de estudar como eles, não se mostram satisfeitos 

com o tipo de ensino que vêm recebendo nas escolas públicas do estado. Na sua concepção, o 

ensino público prejudica o trabalho na roça na medida em que seus filhos, por um lado, não 

adquirem uma educação de qualidade e, por outro, não tem tempo suficiente para ajudá-los na 

lavoura e a com a criação. O tempo de deslocamento gasto entre a comunidade e a escola é 

um outro fator que inviabiliza a maior presença dos jovens nos afazeres domésticos e nos 

demais trabalhos30. Além disso, as estradas de acesso são precárias, situação que é agravada 

em período de chuva. Neste período, fica difícil, ou impossível, os ônibus escolares 

trafegarem, o que dificulta a ida dos alunos às escolas, estas geralmente localizadas no 

povoado de Pedra Vermelha ou na sede de Monte Santo.  

De modo geral, a escolaridade dos adultos que vivem em comunidades de fundo de 

pasto é baixa31. Em Capivara, embora não tenha identificado a escolaridade de todos os 

moradores, verifiquei que a maior parte dos entrevistados não chegou a freqüentar a escola e 

os que a iniciaram não concluíram nem o ensino primário. Alguns dos motivos apresentados 

para não terem estudado são: dificuldades de acesso à escola na época em que eram mais 

jovens e a não permissão dos pais para que estudassem, julgando que tinham que trabalhar na 

                                                           
30 Documento “Tecnologias apropriadas para agricultores familiares em biomas do estado da Bahia” – 
UFBA/FFCH NUCLEAR.  
31 Documento: “Fundo de pasto que queremos”, 2003.  
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roça. O fato de não terem conseguido estudar, os faz se sentirem muito felizes de verem seus 

filhos estudando. Por outro lado, como sinalizado, não se sentem satisfeitos com o ensino 

público. E em contrapartida, têm no ensino da EFASE um exemplo de educação para seus 

filhos, por que é voltado para a sua realidade. Dona B. chegou a comentar que parte das 

técnicas que sua família utiliza hoje na criação dos animais é proveniente do ensino que seu 

filho F. obteve na EFASE.  

Dentre as dificuldades enfrentadas pelas comunidades de fundo de pasto – a saber: 

ausência de uma política agrária que atenda as suas singularidades; a falta do título de terra 

que as impossibilita de terem acesso a crédito oficial (as poucas linhas de crédito que 

poderiam ser acionadas – como é o caso do Programa Nacional de Agricultura Familiar- 

Pronaf –desconhecem as necessidades dessas comunidades); falta de assessoria técnica para 

os fundos de pasto; e, falta de incentivo ao melhoramento da produção, ao agregamento de 

valor aos produtos (com beneficiamento primário) e à comercialização32 – ainda sofrem com a 

ação dos atravessadores. Em Capivara, isto não é diferente. Os moradores se sentem reféns 

dos atravessadores (os “magarefes”). Mas não é sem indignação que falam da dificuldade de 

modificar esta situação. A criação de uma cooperativa para beneficiamento de seus produtos 

foi cogitada como uma possível solução para este problema, desde que com o apoio 

governamental na área.  

As dificuldades e/ou interesse do Estado em lidar com as comunidades de Fundo de 

pasto é patente. No caso de Capivara, é visível que embora o Estado defina leis e regras 

(criação de associação, título da terra, Artigo 178) que a princípio deveriam estar a serviço 

dessas comunidades, ele se mostra ineficiente no momento de torná-las de fato um benefício 

para as mesmas. De acordo com a Articulação Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto33, além 

da uma morosidade, há um desinteresse dos responsáveis dentro do governo em realizar a 

discriminação e titulação das terras de fundo de pasto. Esta responsabilidade do governo é 

transferida a terceiros, por meio de empresas terceirizadas, que desconhecem absolutamente o 

que significa Fundo de pasto, o que vem gerando descontentamento entre as comunidades34.  

Além disso, conforme esta Articulação, muitas vezes quando os títulos saem são 

utilizados como instrumentos de barganha política. A situação se agrava quando se considera 

                                                           
32 Idem. 
33 Organização dos trabalhadores rurais, que tem como um dos seus intuitos, servir como um espaço de debates 
sobre a situação enfrentada pelas comunidades de fundo de pasto e fecho de pasto.     
34 Idem. 
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a lei que descentraliza a titulação, já que a maior parte dos prefeitos não se mostra interessado 

na demarcação e titulação de terras para associações. 

Não obstante o reconhecimento destas comunidades através do citado Artigo, elas 

enfrentam, como já foi possível perceber, sérios problemas para continuar mantendo o seu 

modo de vida. Assim, segundo a referida Articulação, “é premente, portanto, aos 

trabalhadores rurais uma assessoria jurídica nos processos de constituição e registro de 

associações, capacitação em matéria de posse, propriedade e regularização fundiária [...]” 

(p. 10). Hoje são necessárias ações voltadas à sensibilização do poder judiciário e Ministério 

Público no sentido de que se atentem para as peculiaridades desta forma “de ocupação de 

terra em relação ao conceito tradicional de posse no Direito Brasileiro, objetivando o 

reconhecimento jurídico das áreas de Fundo de pasto.”35 (p.10).  

Foi considerando este quadro de dificuldades que as cerca de 300 associações 

agropastoris hoje existentes, decidiram se organizar para defender esta forma de ocupação de 

terra. Objetivam, portanto, entre outras coisas, tornar possível a legalização das terras 

coletivas, conquistar “linhas de crédito e acompanhamento técnico apropriados para 

viabilizarem-se enquanto sistema econômico sustentável”. (p.10). De acordo com a citada 

Articulação, existem hoje cinco micro-regiões homogêneas que criaram suas centrais de 

associações para lutar pela preservação das comunidades de fundo de pasto. 

E possível perceber pelo que foi dito até aqui, o quanto é complexo entender a 

relação aqui proposta na comunidade Capivara. O Estado (e as suas instituições) que ao 

mesmo tempo se mostra distante, descuidado, moroso, desinteressado pelas questões e 

demandas desta comunidade etc. e que “se mostra” condescendente com a situação enfrentada 

por ela, é também o Estado que, por falta de alternativa, ela anseia por mudanças e melhorias. 

Mas o que objetiva de fato é, idealmente, um Estado diferente, que crie leis diferentes e que 

respeite as suas singularidades, seus costumes, seu modo de lidar com a vida. Os 

“capivarenses” são lúcidos em perceber que não é fácil cotidianamente lidar com essa 

situação adversa em que diversos interesses, de diferentes sujeitos (internos e externos à 

comunidade) estão postos.  

A desesperança, a desmotivação, o cansaço etc. caminham juntos com esperança e o 

desejo de mudanças. Capivara é uma comunidade onde convivem diversos anseios, alguns 

mais próximos do que chamei de interesses (valores) individuais e outros mais próximos do 

                                                           
35 Idem. 
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que chamei de interesses (valores) coletivos. Se por um lado esses interesses se destacam e/ou 

se chocam em alguns momentos é por que eles lutam para adquirir espaço e poder na 

comunidade.  

As regras de convivência, expressas nos papéis e na orientação das práticas das 

pessoas, parecem que nem sempre são suficientes para conter os impulsos e as motivações de 

parte dos moradores. Os conflitos, resultado do conjunto de questões já levantadas, 

aparentemente, não conseguem ser desintegradores, como pode sugerir a descrição do 

cotidiano. Mas não por que seus efeitos não sejam nocivos à comunidade, mas por que outros 

aspectos, como os laços de parentesco, vizinhança, compadrio e proximidade que os une, 

além da necessidade de troca de favores (ou ajuda mútua), confluem e suavizam o impacto 

que eles posam vir a causar. 

Desse modo, o Direito Positivo peca quando, pela sua própria natureza, ou seja, de 

ser geral e extensivo a todos (caráter universalizante), desconsidera a complexidade desta teia 

de relações. Sem que nasça da realidade desses sujeitos, dificilmente conseguirá dá conta das 

suas demandas e peculiaridades. O Direito deve refletir os interesses dos diversos grupos que 

compõem a sociedade, assim como ficou previsto no Artigo 216 da Constituição Federal 

brasileira. Pode-se dizer que, a princípio, a introdução deste artigo foi um avanço para os 

diferentes grupos que reivindicam seu espaço e reconhecimento. No entanto, ainda não é 

suficiente para dar conta das singularidades e necessidades desses grupos.  

Assim, no caso das comunidades de fundo, em especial Capivara, o que se vê é uma 

constante tensão entre o Direito tradicionalmente construído e ressignificado por tal 

comunidade e o Direito Positivo do Estado brasileiro. Tensão esta que se faz presente nas 

práticas e nos discursos dos “capivarenses” e dos outros sujeitos envolvidos no processo: 

Igreja, Estado, latifundiários, associação etc. Mas se esta tensão é patente, deve-se considerar 

também que por vezes ela é mesclada por formas de ajustamento às intervenções estatais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo de comunidades de fundo de pasto me parece um campo fecundo a 

investigações, considerando a multiplicidade de questões que podem ser discutidas. Este 

trabalho procurou, além de apresentar apenas um olhar sobre o fenômeno estudado, dada a 

complexidade do mesmo, focalizar somente uma dessas questões, qual seja: compreender a 

relação entre o Direito Consuetudinário e o Direito Positivo, numa comunidade de Fundo de 

pasto: Capivara, localizada no município de Monte Santo, Bahia.  

Em se tratando de um estudo de caso, gostaria de salientar que o resultado deste 

trabalho não deve ser tomado como representativo estatisticamente, considerando o universo 

das trinta e quatro comunidades de fundo de pasto presentes em Monte Santo, tampouco deve 

ser estendido para as demais comunidades localizadas em outros municípios do semi-árido 

baiano.  

Tentei demonstrar que a luta da comunidade Capivara não é “apenas” por 

reconhecimento do Estado, mas por um reconhecimento (de fato) que venha acompanhado 

por condições de vida compatíveis com seu modus vivendi. Pois sendo trabalhadores 

camponeses, os “capivarenses” construíram um modo de vida ligado ao trabalho na terra e à 

utilização dos recursos naturais nela existentes. A plantação e a criação de animais (atividades 

permeadas de lógicas e simbólicas grupais) são as principais atividades realizadas por esses 

trabalhadores familiares; portanto, pode-se afirmar, são elas os principais componentes 

definidores da identidade desse grupo.  

Mas é mormente a realização dessa segunda atividade, a criação de animais (dentro 

e fora do fundo de pasto) que define o seu ritmo de vida (a rotina) desses trabalhadores, 

dando-lhes condições de reprodução social (econômica e cultural) da família. É com o 

dinheiro obtido com a venda de animais que esses trabalhadores compram, na maioria das 

vezes: os alimentos não produzidos por eles; utensílios; animais para o aumento da produção 

(quando têm condições); sementes para a plantação (quando é o caso) etc. Além disso, é com 

esse dinheiro que eles alugam horas de trator para o trabalho na lavoura. É, pois, pela 

centralidade que esta atividade exerce na comunidade, e nas vidas das famílias, que esses 

trabalhadores reivindicam a preservação do fundo de pasto.  

É por isso que a utilização de cercas no fundo de pasto é “símbolo de morte porque 

impede o acesso dos animais às pastagens”. (EHLE, 1997). A criação solta, principal 
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característica dessas áreas, é realizada desde tempos imemoriais. O resguardo desta 

característica, desse modo, parece ser fundamental para a preservação desta área coletiva e, 

consequentemente, para continuar possibilitando a esses criadores o exercício desta atividade. 

Contudo, para que os moradores das comunidades de fundo de pasto continuem “criando seus 

animais” precisam de investimentos estatais (políticas públicas) na área (como os já 

assinalados anteriormente) que não sejam meramente pontuais. Os “capivarenses” deixam 

explícito que não é preciso grandes ações governamentais para que isto ocorra, mas ações 

simples, contudo, planejadas e sistematizadas, que reflitam e respeitem as necessidades e o 

modo de vida do (s) grupo (s).  

Para dar conta dos objetivos aqui propostos, procurei apresentar alguns dos 

elementos que mais me chamaram atenção quando da realização do trabalho de campo. 

Conversei com alguns monitores da EFASE e alguns moradores da comunidade Lagoa do 

Pimentel com o intuito de obter informações a respeito da conformação daquele espaço 

(fundo de pasto). Com estes moradores procurei saber a história da sua comunidade e da 

comunidade Capivara para entender até que ponto suas histórias se entrelaçavam. A opção por 

conversar com os monitores da EFASE decorre do trabalho de assessoria que esta escola vem 

desenvolvendo nas comunidades de fundo de pasto de Monte Santo e pelo fato dela estar 

localizada dentro de duas áreas coletivas, Lagoa do Pimentel e Capivara. Essas conversas, 

todas muito valiosas, além de me ajudarem a compreender melhor a conformação desse 

espaço, me apresentaram um leque de questões e visões sobre a comunidade Capivara. Tentei 

resgatar neste trabalho todas as questões que de uma forma ou de outra poderiam contribuir 

para a resolução da questão norteadora deste estudo.   

Assim, para atingir meu primeiro objetivo, construí o capítulo denominado 

“Características gerais da comunidade Capivara”, onde mostrei, além de dados quantitativos e 

qualitativos, alguns aspectos da organização dessa comunidade, considerando como fonte 

principal as falas dos próprios informantes. Conquanto tenha dividido este capítulo em três 

tópicos: fundo de pasto, associação agropastoril e infra-estrutura, não é possível compreender 

estes três aspectos/elementos de maneira dissociada. O resultado do trabalho de campo 

mostrou que a comunidade Capivara enfrenta problemas de organização, resultantes, em 

parte, dos conflitos sinalizados e em parte pelo desânimo e descontentamento derivados das 

dificuldades que têm para conseguir suas demandas. Embora almejem o contrário, os 

“capivarenses” não vêem e nem percebem “os políticos”, os órgãos estatais e o “governo”, 
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“próximos” deles. Na sua visão, estes não têm cumprido o seu dever, que é o de trazer 

melhorias para a comunidade. Entendem por melhorias: o recebimento do título de terra, a 

preservação do fundo de pasto, construção de aguadas, acompanhamento técnico, acesso a 

crédito, energia elétrica etc. 

Os moradores de Capivara possuem uma relação muito intensa e estreita com o 

povoado de Pedra Vermelha. É neste povoado (durante a feira) onde vendem seus animais e 

os excedentes da produção, geralmente aos atravessadores. É lá também onde compram os 

alimentos não produzidos por eles, assim como utensílios, remédios etc. É também nesta 

localidade onde estudam seus filhos, onde vive o agente de saúde que atende a comunidade, 

onde alugam o trator etc. A princípio, acreditava que era com a sede de Monte Santo que os 

“capivarenses” estabeleciam essas relações, mas com o tempo fui percebendo que se repetiam 

e aumentavam as referências àquele povoado. Embora não tenha tido tempo de investigar com 

maior profundidade o “por quê”  e o “como” dessa relação, é possível notar que ela integra a 

rotina e a memória coletiva do grupo. Resta saber como o relacionamento com esse povoado 

(e por que não com a sede do município?) passou a se constituir num elemento importante 

para a estratégia de reprodução desse grupo.  

Para atingir o segundo objetivo, busquei perceber nas falas dos informantes os 

elementos (mais e menos) repetidos, com o intuito de identificar as incoerências. A maior 

parte das mulheres não aceitou contar a história da comunidade por julgar não conhecê-la 

perfeitamente. Algumas delas ficam acanhadas diante dos maridos, os quais se julgam saber 

mais do que elas sobre a história da comunidade por estarem “mais” engajados na luta. De 

fato, são os homens os mais envolvidos na associação, mas sem dúvida, pelo que percebi, são 

as mulheres que dão suporte para que isso aconteça. Procurei, então, mudar de estratégia e 

tentei incentivá-las a falar sobre outras questões, como a atual situação da comunidade, suas 

ocupações diárias, o uso e sentido do fundo de pasto, a organização atual da comunidade etc. 

Foi, então, sempre por meio de conversas informais, que algumas delas falavam sobre 

questões do seu cotidiano familiar e comunitário. Mas algumas informais foram dadas de 

maneira sigilosa. Dona B. foi a moradora que mais se sentiu a vontade para falar, mas talvez 

isto resulte dela ser associada e ter participado desde o início da associação. Desse modo, a 

versão da história da comunidade aqui exposta é contada basicamente pelos homens.    

De qualquer forma, esta história é contada de maneira viva pelos moradores 

(homens em sua maioria). Minúcias sobre a grilagem e a retomada de suas terras são contadas 
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como se tivessem ocorrido há pouco tempo. Isto porque a terra é para esses trabalhadores 

camponeses o bem mais precioso que possuem; ela é um patrimônio da família; é nela onde 

por meio do trabalho este grupo se reproduz material e simbolicamente. Por isso, a perda 

deste patrimônio significa para eles a impossibilidade de continuarem mantendo o seu modus 

vivendi. Não foi sem motivo que a retomada de suas terras foi o fato mais comentado por eles, 

com orgulho e satisfação. Mas ao mesmo tempo em que frisavam este fato, também 

salientavam, sistematicamente, que recuperaram somente as terras que ocupavam antes da 

grilagem. Mas por que era tão importante para esses trabalhadores camponeses salientar esse 

fato? Porque, como afirma Senhor N., “O homem não pode usurar pela terra” ; isto é, ele não 

pode querer mais terra do que tenha condição de cuidar, de trabalhar. Eis o sentido da terra 

para esses trabalhadores; ela é um patrimônio, um bem precioso e fonte de riqueza (material e 

simbólica), e, como tal, deve ser preservado.  

Por fim, este estudo de caso demonstrou a dificuldade, limitação (e/ou falta de 

interesse político) que o Legislador brasileiro (e baiano) tem de dar conta das singularidades 

que envolvem as comunidades de fundo de pasto. Tentei demonstrar que a relação entre as 

normas consuetudinárias criadas e ressignificadas pela comunidade Capivara e as normas do 

Direito positivo é uma relação tensa que, por vezes, envolve ajustes. Tensão esta por vezes 

expressa através da insegurança, incerteza e descontentamento em relação às ações pontuais 

do estado baiano na localidade.  

De um lado, essa comunidade tenta reafirma-se enquanto um espaço de reprodução 

social, permeado de regras costumeiras, historicamente construídas, e de outro o estado tenta 

afirmar o seu poder de legislar “para o bem de todos”. O exemplo dos “capivarenses” mostra 

o quanto o estado baiano (e brasileiro) através da sua Legislação e Instituições ainda se mostra 

incapaz de lidar com esta forma de organização coletiva da terra. Ainda que a criação do 

parágrafo único do Artigo 178 tenha sido um avanço (jurídico e político) para essas 

comunidades, as correlações de forças e interesses diversos que envolvem e constituem essa 

instituição não permitiram que muito mais tenha se avançado a este respeito. Assim, mesmo 

tendo conseguido recuperar suas terras das mãos dos grileiros/fazendeiros, a situação atual da 

comunidade Capivara mostra que a luta dos “capivarenses” ainda não terminou, uma luta por 

melhores condições de vida sobre sua terra, uma terra para criar e plantar, isto é, uma terra 

para viver.  
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