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RESUMO 

A comunidade de Fundo de Pasto Barriguda, situada em Canudos-BA, vivenciou o processo de 

grilagem de terra e a necessidade de estabelecer a luta na terra em defesa do seu território. Este 

artigo busca, através da compreensão do processo de produção do espaço na comunidade de Fundo 

de Pasto Barriguda, entender a configuração territorial ao longo do tempo resultante da luta dos 

camponeses para se manter na terra. Partido do entendimento de que as condições históricas que 

determinaram o acesso a terra no Brasil sempre tratou de forma desigual os negros, índios e 

empobrecidos, negando-lhes as condições básicas de entrada e/ou permanência na terra, torna-se 

necessário analisar a luta dos camponeses para se reproduzir através do trabalho na terra. Por meio 

desta luta os camponeses reivindicam o direito de não serem expropriados dos seus meios de 

produção e de não se submeter a sujeição ao capital. As comunidades camponesas situadas no 

nordeste do estado da Bahia, denominada de Fundo de Pasto tem, historicamente, lutado pela 

manutenção do território, sendo sua ocupação datada desde o período colonial. O processo de 

valorização do espaço, fruto do desenvolvimento do capitalismo no campo, engendrado de forma 

especial, a partir de 1970, pelo governo militar, foi o elemento responsável que 

possibilitou/promoveu a chegada de agentes externos em busca de terra, gerando o conflito. A luta 

pela regularização fundiária produzida pelo movimento de Fundo de Pasto reflete, no seu 

fundamento, a questão agrária, mercada pela contradição inerente ao modo de produção capitalista.  

 

Palavras chaves: Fundo de Pasto, luta pela terra, comunidade tradicional, questão agrária.  
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MANTENIÉNDOSE EN LA TIERRA: LUCHA CAMPESINA DE LA COMUNIDAD 
FUNDO PASTO BARRIGUDA – BA CANUDOS.  

 

 

RESUMEN 

La comunidad de Fundo de Pasto Barriguda, ubicada en Canudos-BA, experimentó el proceso de 

grilagem de la tierra y la necesidad de la lucha en la tierra en defensa de su territorio. Este artículo 

busca la comprensión a través del proceso de producción del espacio en la comunidad de Fundo de 

Pasto Barriguda , comprender la configuración territorial, en el tiempo, como resultado de la lucha 

de los campesinos a permanecer en la tierra. En el entendimiento de que las condiciones históricas 

que determinan el acceso a la tierra en Brasil siempre tratan de manera desigual a los negros, los 

indios y los pobres, negándoles las condiciones básicas de entrada y / o permanecer en la tierra, es 

necesario analizar la lucha de los campesinos a reproducir a través del trabajo en la tierra. A través 

de esta lucha de los campesinos demanda el derecho a no ser expropiados de sus medios de 

producción y no se sujeitar al capital. Las comunidades rurales ubicadas en el estado nordeste de 

Bahía, llamado Fundo de Pasto, históricamente, ha luchado por el mantenimiento del territorio, y su 

ocupación data de la época colonial. El proceso de valorização de la zona a causa de desarrollo del 

capitalismo en el campo, en particular, generado, a partir de 1970, el bajo gobierno militar, fue 

responsable elemento que permitió / promovió la llegada de los agentes externos en busca de tierras, 

generando conflictos. La lucha por la tierra de asentamientos producidos por el movimiento de 

Fundos de Pasto refleja la cuestión agraria, la contradicción inherente al de modo de producción 

capitalista.  

 

Palabras clave: Fundo de Pasto, lucha por la tierra, la comunidad, la cuestión agraria. 

 

 
 

1 Introdução 

A luta engendrada pelos moradores das comunidades de Fundo de Pasto na Bahia para que sejam 

reconhecidos enquanto residentes que tradicionalmente ocupam a terra e fazem uso comum da área 

para se reproduzir enquanto grupo social tem dado ao espaço agrário baiano, outra configuração. 
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Este artigo busca entender a configuração territorial existente ao longo do tempo no Fundo de Pasto 

Barriguda (FPB), localizado em Canudos – BA (Figura 1) , resultante da luta dos camponeses para 

se manter na terra. A metodologia consiste na análise da formação geo-histórica da área de estudo, 

tendo como base a história oral, privilegiando os momentos de conflito e organização dos 

camponeses para a defesa da terra, meio de produção essencial para a sua reprodução. 1 

O caminho teórico percorrido está pautado na produção do espaço desenvolvidos na Geografia 

Crítica e dentro da Geografia Agrária vincula-se a corrente teórica que defende a existência de 

forma capitalista e formas não capitalistas dento do capitalismo criado pelo próprio modo de 

produção capitalista.  

O campo baiano apresenta uma variedade de formas de apropriação do espaço, realizados pelas 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Comunidades Indígenas, Trabalhadores Rurais Sem 

Terras, Comunidades de Pescadores Artesanais, Comunidades de Fundo de Pasto e tantas outras 

que buscam o direito à terra como caminho para garantir a sua reprodução. Embora tenham em 

comum a luta pelo meio de produção terra, não podem ser nivelados neste processo como iguais, 

trata-se de uma diversidade de formas de luta resultantes de processos sócio-espaciais distintos. 

A base é a questão agrária, entretanto cada grupo social possui sua especificidade que o singulariza 

na relação com a terra. Primeira distinção a ser feita refere-se à origem dos indivíduos que estão na 

luta pela terra, dividindo-os em dois grupos:  

O primeiro grupo, que lutam pela terra, tem um caráter migratório por terem sido expropriados pelo 

processo de expulsão do trabalhador do campo e a formação do exército de reserva nas periferias 

das cidades ou no campo; por serem atingindos por grandes obras que resultou na remoção da 

população local como barragem, hidroelétrica, projetos de irrigação, entre outras.  

O segundo grupo tem como marca a luta para permanecer na terra, pois passam por pressão 

expropriatória e resistem no local onde estão. Sua presença tem uma relação com o lugar histórico e 

são, geralmente, compostos por grupos étnicos negados que a partir da organização popular 

adquiriram direitos frente a nação e se organizam enquanto cidadão possuidores de direitos 

históricos para permanecerem na terra, onde geralmente se encontram a mais de um século. São eles 

                                                      
1 O conceito de comunidade é algo complexo marcado por debates extensos e com respostas amplas, Assim sendo é 
necessário evidenciar o entendimento do mesmo de forma precisa. Neste trabalho, ele é utilizado como uma 
representação dos próprios agentes sociais estudados. Deseja significar “agrupamentos estruturados com base em 
relações sociais que confirmam acordos de ajuda mútua estabelecidos entre diferentes grupos familiares e entre os 
membros de uma mesma família, em torno de objetivos comuns face ao uso de recursos naturais e face à organização da 
vida social”. (CARVALHO, 2008; 13)  
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Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Comunidades Indígenas, Comunidades de Pescadores 

Artesanais, Comunidades de Fundos e Fechos de Pasto, Geraiseiros, Ribeirinhos, Quebradeiras de 

Coco e tantos outros. Estas comunidades podem ser denominadas em seu conjunto como 

comunidades rurais tradicionais, tendo a terra como um meio de produção fundamental, onde o seu 

valor de uso suplanta o seu valor de troca. Entre estas, destacam-se as Comunidades de Fundos e 

Fechos Pasto, objetos de análise deste artigo. 

As comunidades de Fundo e Fechos de Pasto encontram-se localizadas na parte norte e oeste do 

estado da Bahia. Estas são denominadas enquanto comunidade de Fundo e Fecho de Pasto a partir 

da organização política para reivindicar a regularização da terra frente aos órgãos públicos. Sua 

identidade é construída a partir da luta política que o constitui possuidor/cidadão de direitos com 

base na sua ocupação histórica da terra e no seu modo de vida.  

Garcez (1987) data o surgimento destas comunidades durante o período colonial a partir da 

expansão da criação extensiva de gado para o interior. Inicialmente, se caracteriza pela fronteira do 

gado solto. Enquanto forma esta organização sócio-espacial se concretizou com o abandono das 

terras até então ocupadas no semi-árido. Na Constituição Baiana de 1989, esta organização sócio-

espacial se configurou enquanto forma jurídica. Possuem um modo de vida marcado pelo uso de 

terra comum combinado com parcela de uso individual (Figura 2). A organização sócio-espacial da 

produção se dá de duas formas: no lote individual, onde a capacidade de trabalhar é limitada pela 

capacidade de produzir de cada família, e a área de uso comum, que é apropriada pelo conjunto das 

famílias através do uso. A vida social nestas áreas é regulada pelo direito consuetudinário onde os 

moradores invocam a tradição e o respeito para manter a reprodução da vida. (Figura 02) 

As formas que cada comunidade assume ao logo do processo histórico são diversas, sendo difícil 

estabelecer um conceito que a uniformize.  Em um esforço de traçar elementos que permitam 

compreender esta forma de apropriação do espaço o Fundo de Pasto pode ser entendido como: 

[...] uma experiência de apropriação de território típico do semi-árido baiano 
caracterizado pelo criatório de animais em terras de uso comum, articulado com as 
áreas denominadas de lotes individuais. Os grupos que compõem esta modalidade 
de uso da terra criam bodes, ovelhas ou gado na área comunal, cultivam lavouras 
de subsistência nas áreas individuais e praticam o extrativismo vegetal nas áreas de 
refrigério e de uso comum. São pastores, lavradores e extrativistas. São 
comunidades tradicionais, regulamentados internamente pelo direito 
consuetudinário, ligados por laços de sangue (parentesco) ou de aliança 
(compadrio) formando pequenas comunidades espalhadas pelo semi-árido baiano. 
(ALCANTARA,2006). 
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Assim sendo, o espaço produzido pelos moradores das comunidades de Fundo de Pasto, se torna 

lócus privilegiado para a análise tendo o Fundo de Pasto Barriguda (FPB), enquanto lugar onde se 

manifestam a natureza contraditória da produção do espaço.         

 

2 As terras de uso comum no município de Canudos e no Fundo de Pasto Barriguda (FPB) 

A ocupação da área é anterior a Guerra de Canudos (1896–1897), entretanto o elemento que 

interessa no que se refere à formação do FPB tem como marco essencial o pós Guerra de Canudos. 

Durante a Guerra de Canudos, o povo pobre que não se juntou à luta, fugiu. Escondidos no mato 

assistiram à morte de parentes, amigos, compadres... Após a guerra, alguns abandonaram a região, 

outros foram levados para Salvador. A região ficou com áreas relativamente desocupadas. Os que 

ficaram começam a retomar a organização da vida que fora destruída.  

Quando terminou a guerra os que fugiram voltaram para as suas terras. Antonio 
Conselheiro queria que todo mundo tivesse sua terrinha, sua casa pra morar e eu 
acho que eles aprenderam um pouco com isso. Quando terminou a guerra eu acho 
que eles deviam ter assim já. Quem não tinha terra já ficou junto com aqueles 
outros que tinham a terrinha. (Depoimento da moradora do FPB, de 60 anos, em 
28/04/2006. Canudos/Ba). 

Os que chegavam ocupavam as áreas livres próximas a uma nascente. Na região do Rosário2 já 

existiam fazendas, cujos limites era marcados por uma faixa de terras sem dono. O povo agora 

ocupava estas áreas como também algumas fazendas abandonadas. 

O surgimento da fazenda era muito simples: nascia de um curral, ou caiçara, como se queira 

chamar, e assim ia acontecendo, paulatinamente, o ocupar da região. Com a permanência no local, 

aquela área passava a ser reconhecida como posse do indivíduo.  

Chegavam pessoas de origem indígena, negra, branca, vaqueiros migrando em busca de melhores 

condições de vida. Assim foi com o Sr. Requiel Pereira, índio de Mirandela, que migrou para a 

região logo após a Guerra de Canudos. Começou a sua vida trabalhando com o transporte e venda 

de cereais. Nestas viagens foi comprando animais e depois fundou pequenos currais    

Ele começou a andar pra lá levando os cereais porque no sertão era escasso. Então 
ele levava os cereais, feijão, farinha para vender e então começou a comprar os 
animais e depois começou ter essa visão de terra e ter essa propriedadezinha. Ele 
chegou a até fundar em torno de umas dez pequenas propriedades. (Depoimento 
do morador do Fundo de Pasto Torres, de 49 anos, em 20/09/2006, Salvador/Ba). 

                                                      
2 O povoado do Rosário fica no município de Canudos e o Fundo do Pasto do Rosário faz limite com o Fundo de Pasto 
Barrigudo a sudeste. Ver mapa de localização    
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A idéia de propriedade não pode ser entendida aqui como dono particular de grandes extensões de 

terras, mas de posse. Não se fala na construção de novos latifundiários. Este é o modelo adotado 

pelo capital no seu processo de produção em grande quantidade. Aqui se fala de produção para a 

manutenção da unidade familiar. 

Eles não tinham ambição pela propriedade, se torna dono da terra eles queriam o 
uso da terra então a terra podia ser comum era para o pasto, né, assim as pequenas 
roças eram individuais. O curral podia ser coletivo que até hoje ainda existe isso. 
Os fundo de pasto têm um a área que é para todos os animais que queiram.(...) foi 
criando essa visão, não com intenção de tomar a terra, mas com essa visão de 
andar, mudando os animais de local para outro de fazer. É tanto que a família 
ficou praticamente com pequenas áreas ele não se preocupava com grandes 
extensões.  A intenção dele era ter a área coletiva. ((Depoimento do morador do 
Fundo de Pasto Torres, de 49 anos, em 20/09/2006, Salvador/Ba). 

Áreas de aguada, locais de barreiro, fontes em minadouros, apesar de ter sido fruto do trabalho 

individual do vaqueiro que se instalava com a sua família, não se constituíam áreas de uso exclusivo 

daquela unidade familiar. Eram áreas de uso comum. As pequenas propriedades tinham pequenas 

roças de palma, batata, abóbora, o curral, o tanque e a casa, feita, na grande maioria das vezes, de 

enchimento de barro com madeira. 

Nesta primeira fase, o processo migratório foi intenso com mudanças locais constantes. 

Construíam-se benfeitorias e passava-se para um grupo familiar. Nesta época, as famílias se 

constituíam cedo. Jovens de dezoito anos já assumiam responsabilidades de pai, e meninas de doze 

anos tornavam-se mães. 

No quadro de mudanças que seguirem a Guerra de Canudos, aparece a forma de organização, na 

época denominada de “terra solta” que mais tarde vem a ser conhecido como “Fundo de Pasto”. 

Moradores se agruparam em pequenos núcleos familiares, próximo a fontes de água, e, no entorno, 

uma ou duas áreas comuns, preservando assim um “modo de vida” que respeite o ciclo natural e que 

permita a sobrevivência do grupo social.  

 

E eles conversavam entre eles. Olha vai casar o meu filho, mas não vai construir a 
casa longe daqui para não invadir a área de Fundo Pasto. (...) Primeiro eles 
queriam está juntos, né, amor, aquela convivência e aí depois eles entendiam que 
uma casa adentro da área de Fundo de Pasto ia perturbar os animais, né, o bode, a 
vaca, porque era comum cada família ter um cachorro se você for fazer a casa lá... 
Dentro da área de Fundo de Pasto vai ter gente, vai ter cachorro e os animais vão 
se aretirando aí a tendência era espalha mudar o clima, a convivência até dos 
animais domésticos. (...) era isso faço a casa aqui, mas, nada de mexer na área de 
Fundo de Pasto. Fundo de pasto para ele era intocável. Era um lugar. (Depoimento 
do morador do Fundo de Pasto Torres, de 49 anos, em 20/09/2006, Salvador/Ba). 
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A definição dos limites trazia consigo a imprecisão herdada das antigas grandes fazendas com seus 

limites fluidos. Os limites destas propriedades não serão diferentes. Serão demarcadas, tendo como 

ponto de referência, um elemento natural, tais como um pé de umbuzeiro, o leito de um rio, um 

morro e assim sucessivamente.  A imprecisão de limites era tanta que muitos falam que não havia 

divisão. 

Eu cansei de ver meus pais falar e eu ainda alcancei as terras sem dividimento 
nenhum. Eles se dividiam assim. Saiam fora na porta e aí olha, pra onde ficasse 
mais perto das casas, que as casa eram assim umas pertos das outras. Não eram 
distante não, né? Ta mais perto daqui é meu e aquele dali é de meu primo e aquele 
ali é do meu cunhado. Bem assim que eles dividiam. Que eu sei. (Depoimento da 
moradora do FPB, de 60 anos, em 28/04/2006. Canudos/Ba). 

 

Se a noção de terra dividida não existe, e se a experiência do Belo Monte reforçou a coletividade, 

como é que se resolve a questão do lote individual?  Um primeiro ponto importante é que a 

produção do espaço comunal não é marcada pela apropriação coletiva, mas sim, pela apropriação 

familiar dos bens produzidos. O segundo ponto relembra que é através da unidade produtiva 

familiar que emprega seu tempo e força produtiva no trabalho que se consegue garantir as 

necessidades básicas da família e por fim a organização político-social-administrativa sertaneja é 

marcada pela solidariedade da coletividade durante o trabalho reconhecendo o que é seu e o que é 

do outro, suando o espaço conjuntamente, não se apropriando de bens alheios.  Limitar o tamanho 

da propriedade individual era um desafio, uma vez que o morador recebia sempre um local para 

construir sua casa, fazer seu curral e plantar, pois para ocupar sempre tinham de receber uma 

concessão de alguém: pais, parentes ou moradores mais antigos. O que acabou determinando o 

tamanho da propriedade individual era a capacidade de trabalho, a força produtiva existente para 

fazer roça, e construir curral, Por fim eles se auto-limitavam de acordo com a necessidade e 

capacidade de produzir. A manutenção das propriedades se deva pelo direito consuetudinário. A 

experiência vivida, e os acordos fechados são garantidos pelo respeito à tradição e à historia 

comum.  

 

3 A valorização do espaço e o surgimento do conflito 

A valorização do espaço é realizada ao longo do tempo histórico sobre vários aspectos. Se durante o 

um período foi o Estado o responsável pelas alterações na relação de valor existente nestes 

municípios, através da construção de infra-estrutura ou com políticas que favoreçam a pressão 

expropriatória sobre a terra, por outro lado o embate não se dá diretamente com o Estado, mas como 
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os beneficiados pela ação do Estado. Ao construir obras como açudes, estradas que possibilitam o 

acesso à água em uma região de semi-árido e a circulação de mercadoria com maior velocidade e ao 

estabelecer políticas de créditos a exemplo do Projeto Sertanejo, o Estado cria as condições para 

que o capital adentre áreas que autora não se fazia presente.   

Em Canudos, na década de 50, iniciou as obras de infra-estrutura para o açude do Cocorobó. Em 

1969, a barragem cobriu o Vaza-Barris em 20 km², inundou as ruínas da cidade conselheirista, e 

provocou a remoção dos moradores do segundo arraial. A construção do açude provocou mudanças 

profundas na vida da região. As melhores terras que ficava no leito do rio para a plantação foram 

inundadas com a barragem, as terras próximas ao açude passaram a ser de responsabilidade de 

União.  

Durante a construção instalaram-se construtoras em Canudos. As empresas que trabalharam direta 

ou indiretamente no projeto, realizavam o pagamento dos trabalhadores em espécie, monetarizando 

a economia local. Para os trabalhadores recrutados para a obra, o tempo destinado ao trabalho na 

roça ficou diminuto, levando os pequenos proprietários a pagar pela diária na roça, invés de trocar 

dias de trabalho. 

Pagava, ele pagava a diária. Meu pai trabalhou no DNOCS aí ele pagava a diária 
para os que vinham trabalhar (...) Eu ainda alcancei minha mãe pisando milho no 
pilão pra fazer angu pra trazer para uns 20 trabalhadores que trabalhavam aqui 
nesta roça. . (Depoimento da moradora do FPB, de 60 anos, em 28/04/2006. 
Canudos/Ba). 

Outra consequência da construção do açude foi a migrações de população em busca de terra, que 

não respeitava o direito consuetudinário. Os mais idosos ressalta um grupo denominado de Procope, 

oriundo de Chorrochó. O grupo tentou impor-se pela força, resultando em mudanças na circulação 

dentro da comunidade, e afetando as relações comunitárias.  

Com a criação do açude, a comunidade do Trabubu  perdeu suas terras e soltou seu rebanho na área 

pertencente hoje ao FPB, relativamente distante do local de moradia da comunidade do Trabubu, e 

separado por propriedades individuais e a estrada. Moradores tradicionais foram aos poucos se 

inserindo na pesca, tornando-se pescadores profissionais, resultado de uma mudança de função 

determinada pela instalação de um fixo na paisagem. O açude gerou uma forma diferenciada no 

espaço levando a uma nova organização sócio-espacial. 

 

4 O Projeto Sertanejo e o surgimento da grilagem 
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O Projeto Sertanejo, criado em 1976, tinha como objetivo aumentar a residência dos 

estabelecimentos agrícolas contra os efeitos da seca. Germani (1993) aponta que esta concepção de 

desenvolvimento reflete a lógica do presidente em exercício, para quem a única forma de salvar a 

agricultura brasileira seria levar a mentalidade empresarial ao campo. Assim sendo, o Projeto 

Sertanejo tinha com meta modernizar a agricultura via o sistema de crédito, o apoio ao 

cooperativismo e as obras e infra-estrutura contra a seca. Para isso, foram selecionadas áreas para 

desempenhar o papel de Polo de Desenvolvimento, tendo como referência, as experiências dos 

perímetros de irrigação e do POLONORDESTE.  

Na sua análise do Projeto Sertanejo, Germani (1993) conclui que o Estado como promotor do 

processo de modernização acelerada, ampliou efetivamente as fronteiras do POLONORDESTE, 

tanto em nível social, como da organização técnica e social da produção, mas, ao mesmo tempo, 

houve um assalariamento crescente da força de trabalho, a diminuição da produção de alimento para 

o auto-consumo, o aumento nos preços dos alimentos, o crescimento demográfico no Sertão como 

um todo, e, por fim, o aumento das migrações temporárias e a concentração de uma população 

marginalizada nas favelas dos centros urbanos.  

Em Canudos, o açude do Cocorobó possuía a estrutura necessária para a implantação do Projeto 

Sertanejo. O açude passou a ser gerenciado dentro da lógica do Projeto que buscava valorizar o 

espaço com implantação de fixos que permitam a circulação de fluxos3, atraindo migrantes. Para ter 

acesso aos investimentos públicos, era necessário ser proprietário de terra. Assim motivados, 

iniciou-se a grilagem das terras dos pequenos produtores, principalmente pela colocação de cercas 

nas áreas usadas de forma comunal para a criação em regime extensivo. 

 

Com o projeto Sertanejo, a grilagem de terra foi oficializada literalmente. Você 
tinha um investimento do governo na região e estes investimentos geraram corrida 
às terras e esta corrida fez com que muita gente comprasse uma pequena 
quantidade e cercasse uma quantidade maior e depois ia a cartório regularizar a 
terra grilada do Fundo de Pasto através da correção e retificação de quantidade de 
terra. (Depoimento do morador do Fundo de Pasto Fazenda Torres, de 49 anos, em 
11/04/2004, Canudos/Ba). 

 

No início da década de 80, chegaram à região vários grileiros. Com novos atores, iniciam-se 

conflitos por terra na região. Um dos mais emblemáticos é o do Alto Redondo cuja comunidade 

teve suas terras cercadas. O conflito parou na justiça. O povo ganhou a causa, mas a terra nunca foi 

                                                      
3 Sobre a questão de fixos e fluxos, ler Milton Santos (1985). 
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restituída ao povo. “Colocamos e tivemos a liminar, mas nunca pra nós isso teve validade” (75 

anos, moradora do Fundo de Pasto Alto Redondo; 11/04/2004, Canudos/Ba). 

Desta foram é importante destacar o papel do Estado que agem transformando o espaço, a serviço 

do capital estabelecendo políticas que desfavorecem aos pequenos produtores que ao longo da vida, 

quando Estado estava ausente, buscou criar forma de sobreviver frente aos intempérie da vida no 

semi-árido    

5 Mantendo-se na terra: uma luta camponesa 

O primeiro conflito remonta ao inicio da década de 1980, mais precisamente em 1983, com 

Benjamin Ferreira Gama, o genro de Joaquim Morais. Joaquim Morais era um fazendeiro de 

Ribeira do Pombal, criador de gado com muitos vaqueiros. Morou na fazenda que ocupou logo após 

a guerra de Canudos, mas quando envelheceu, se afastou de Canudos, deixando seus negócios aos 

cuidados de seu filho, Leopoldo Morais.  

Em 1948, Joaquim Morais solicitou um pedaço de terra para colocar um curral na propriedade José 

Vicente da Costa, morador do FPB, com a justificativa de que esta área ficava mais perto das terras 

soltas próximas a sede do município. José Vicente da Costa cedeu a terra e Joaquim instalou um 

curral, uma casa e uma roça de palma, para legitimar sua posse frente à comunidade.  

Pai dizia que ele veio e pediu permissão pra pai e nos já morávamos aqui. Ai ele 
veio e pediu permissão a meu pai se podia fazer aquela casa. Ele falou que sim, 
que podia. Ai ele fez a casa. Ele fez a casa, depois ele fez um curral, fez um 
tanque de água pra pegar água, e ai assitiou de gado e criação. Ai ficava colocando 
vaqueiros, pessoas pra cuidar dos rebanhos ne? Eu alcancei a roça, muita palma, 
muita fruta, nos ia tirar fruta de palma. Ai ele foi ficando velho, velho... ai os 
filhos: Leopoldo, não eram os outros não, era Leopoldo quem mais vinha pra aqui. 
Só este filho que mais vinha era quem ajudava. É, os outros eram mais pra cidade. 
(Depoimento da moradora do Fundo de Pasto Barriguda, de 60 anos, em 
28/04/2006, Canudos/Ba). 

No mesmo ano, Joaquim contratou um vaqueiro de Uauá, cujo filho, Osvaldo Lima de Souza, mora 

ainda hoje no Fundo de Pasto.  Ao realizar o inventário depois da morte de Joaquim e sua esposa 

em 1970, a família concordou que esta propriedade passasse a pertencer a filha de Joaquim, esposa 

de Benjamin Ferreira Gama. Ferreira Gama, o novo dono da fazenda, apossou-se das terras, 

tomando posse também de lugares próximos ao Fundo de Pasto. Comprou outra posse de um dos 

filhos da família dos Ernesto.  

A outra posse adquirida por Ferreira Gama era da família Procope, imigrantes que haviam chegado 

com a construção do Açude do Cocorobó.   
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José Wilton Valença (Zito Valença), morador da cidade de Canudos, e da família do primeiro 

prefeito do município, tinha um tio conhecido com Mané de Zeca que fez uma roça, respeitado o 

padrão da comunidade, próximo à estrada, em uma área ao lado do FPB. Colocou um membro da 

família Procope para trabalhar como vaqueiro. Mane de Zeca sempre aparecia para ver como 

andava a roça e o seu rebanho. Com o envelhecimento, a sua ausência tornou-se cada vez maior. 

Não se sabe dizer se as benfeitorias foram compradas ou simplesmente a roça abandonada, o fato é 

que os Procope instalaram-se de vez. 

Os Procope lançaram mão na terra solta, indo além do que era de costume. Entretanto os conflitos – 

assassinato e roubo e relação conflitiva com a comunidade – levou os Procope a vender sua 

benfeitoria para Ferreira Gama e sair da região. 

Esta nova propriedade adquirida Ferreira Gama estava localizada próximo ao serrote de Zé Wilton 

(filho de Zito Valença). Era uma área plana de capoeira, situada na margem direita da estrada de 

Bendegó para a sede municipal. Tendo comprado uma posse de 5ha, Ferreira Gama iniciou o 

cercamento de 50ha, alegando que era costume da região se dizer dono de uma dada área desde que 

não houvesse ninguém em frente ou no fundo. Tomando a casa como referência, a propriedade se 

estendia sempre no sentido longitudinal, (Figura 3) 

Foi aí que Ferreira começou a comprar a terra e quando ele começou a comprar a 
terra aqui. (...). Eu falei que comprava 5 hectares e lançava 50, 100 desde que não 
tivesse ninguém na minha frente. (...) foi isso que eu acho que Ferreira Gama fez. 
Ferreira Gama chegou a lançar um variante daqui até chegar em Canudos até 
encontrar lá com a roça de Zé Wilton. Aí, quando a gente foi abrindo os olhos que 
hoje eu estou aqui, se não talvez hoje eu estivesse de baixo da ponte. (Depoimento 
da moradora do Fundo de Pasto Barriguda, de 60 anos, em 28/03/2006. 
Canudos/Ba). 
Ferreira Gama comprou uma casinha ali de frente na onde está hoje Pedro de Tuté 
e lançou um aceiro direto no raso para vim encontrar com esta outra fazendinha 
aqui perto do serrote de Wilton que é dele também. Aí emendou os aceiros aqui 
até chegar lá em Canudos, pra área ficar circulada só pra ele. (Depoimento do 
morador do Fundo de Pasto Barriguda, de 55 anos, em 27/03/2006, Canudos/Ba). 

 

Em reação, todos começaram a abrir variante4 dentro da área comum para garantir uma ampliação 

da sua propriedade, mas logo perceberam que não teriam condições de cercar toda a área, nem 

teriam braços para lavrar a terra. De qualquer forma, eram vaqueiros que faziam roça de 

subsidência, e perceberam que lavrar não era suficiente para manter a família. Mesmo estando 

próximo ao açude, não dispunham de técnicas nem acesso a água. Perceberam que seu modo de 

vida estava em crise, mas mesmo assim não houve uma reação da coletividade dos que usavam a 
                                                      
4 Picada aberta na caatinga usada para estabelecer limites. 
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área. Por aceitarem o costume enquanto uma expressão do modo de vida, e por respeitar a posse 

adquirida pelo trabalho enquanto elemento limitador do tamanho da propriedade, e por entenderem 

que aquelas terras eram soltas, sem dono, não reagiram de imediato. 

A reação se deu por parte de um morador da cidade que possuiu terra na estada entre Trabubu e a 

área do Fundo de Pasto Barriguda. 

  

Quando o Zito Valença (José Wilton Valença) se mobilizou com outras pessoas, 
outros criadores que criam mais fora sabe? Aí resolveram acerar a área toda pro 
modo de defender a terra. Aí ele cercou ainda. Cercou um pouco aí o Zito foi e 
derrubou o arame e impediu de prosseguir. Depois veio e falou com a gente para 
tirar os aceiros. Os aceiros da Toca da Araras quem tirou foi o Zito Valença. Não 
foi nem nós daqui. . (,Depoimento do morador do Fundo de Pasto Barriguda, de 
55 anos, em 27/03/2006, Canudos/Ba). 

 

O conflito parou na ”delegacia de terra”, como os trabalhadores referiam ao INTERBA. Realizaram 

uma reunião com os moradores antigos. Ferreira Gama assinou uma carta se comprometendo a não 

grilar a área de uso comum. Sem poder se apropriar das terras de uso comum, Ferreira Gama 

vendeu suas posses a Zé Wilton, o filho de Zito. 

Nesta descrição alguns pontos precisam ser evidenciados. Primeiro, a Comunidade não entendia 

esta tentativa de tomada de terra como grilagem de área comum porque não se sentia dona da terra. 

De herança vaqueira, olhava a terra como lugar do uso para o sustento da vida e não enquanto 

propriedade. A relação de posse se definia pelo espaço de trabalho; segundo ponto é que Ferreira 

Gama lançou mão apenas do que era de uso comum. A Comunidade viu-se ameaçada na sua 

sobrevivência, no seu modo de vida, mas se sentia impotente por não saber o que fazer e que 

possuía direito sobre a terra.  

Ao relatar esta primeira fase do conflito, uma frase comum foi: “a gente era tolo, sem experiência; 

pensava que o povo da cidade é que era sabido...” não se sentiam donos da terra de onde tiravam o 

seu sustento. Fora a partir dos conflitos começaram os primeiros momentos da reflexão sobre a 

dimensão do direito de posse e uso a partir de uma coletividade.  

Entretanto, não foi esta coletividade que reagiu, em primeira instância, mas um pequeno grupo. A 

ação deste pequeno grupo serviu a reflexão sobre o modo de vida e para firmar as bases necessárias 

que depois orientaram os trabalhos desenvolvidos por um grupo da Igreja Católica ligado à 

Teologia da Libertação, ajudando a Comunidade a se ver enquanto Comunidade de Fundo de Pasto.  
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6 Segundo conflito e o “abrir dos olhos” 

A ação de Benjamin Ferreira Gama, haviam despertada nos moradores uma necessidade de entender 

o seu modo de vida. Em Canudos, estas bandeiras foram assumidas pela nova equipe paroquial. 

Iniciaram visitas e acompanhamento das comunidades. As comunidades de Fundo de Pasto são 

marcadas pelo catolicismo popular. As rezas e reuniões periódicas reúnem o povo e a presença de 

religiosos reforçou estas atividades. O trabalho religioso incluiu a dimensão da transformação 

social. A catequese embaixo do umbuzeiro, a formação das lideranças comunitárias através do 

estudo da Bíblia, e a leitura popular pautada na análise sociológica e histórica, trabalhos 

relacionados com a vivência prática das comunidades e suas dificuldades, resultaram na formação 

de grupos de interesse. Surgiu a Associação de Mulheres Carentes de Canudos para trabalhar as 

necessidades e a questão de gênero. O trabalho mexia com as mulheres de todas as formas tocando 

na sua racionalidade a partir da afetividade. A reflexão da vida era contada, versada, sentida... 

O trabalho era centrado mais na área rural, de onde vinham os maiores problemas: a questão da 

grilagem da terra, o problema da água, o resgate da história. Um aspecto importante deste trabalho 

foi o resgate da historia de Canudos5em seminários, debates, encontros e a Romaria anual de 

Canudos. 

A Comunidade foi percebendo que seu modo de viver e a sua história estava ligados com o uso da 

terra, e que era necessário defender a terra coletivamente. Na terra que haviam sido griladas os 

grupos refletirem sobre o que havia ocorrido, possibilitando o intercâmbio de informações no norte, 

nordeste e sudoeste de Bahia.  

Em 1988, houve um novo conflito, agora com o Zé Wilton. Após de comprar as posses de Ferreira 

Gama, resolveu ampliar sua área individual cercando a área de uso comum. A reação foi de toda a 

comunidade, lutando conjuntamente pela manutenção do espaço comunal contra a ampliação 

indevida da área individual.  

E foi aí onde o povo já tinha consciência, porque em 86 para 87 foi fundado 
o sindicato e ai as pessoas foram vendo como eram os direitos... tinha muita 
gente inteligente, (...) e foi descobrindo que a gente tinha direito nesta 
terras, que era fundo de pasto e que não podia ser cercada. Mas (...) Zé 
Wilton veio e cercou. (Depoimento de uma moradora do Fundo de Pasto 
Barriguda, de 60 anos, em 28/03/2006. Canudos/Ba). 

                                                      
5 A presença da Igreja foi muito importante naquele período de formação.  
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Junto, o povo derrubou a cerca: “Foi lá uma ventania (...) Um mutirão para tirar o arame. Pra 

derrubar a cerca”. (Entrevista realizada no dia 28 de março de 2006. Canudos/Ba). O conflito 

terminou novamente na delegacia Esta vez estava o povo organizado lutando pelo direto à terra 

livre. Na delegacia foi relembrado o acordo feito entre Zito e Ferreira Gama. 

 

Foi ótimo porque ele tinha feito, assinado um negócio na delegacia. Parece 
que ele tinha assinado e quando o povo foi lá viu que o primeiro a dizer não 
tinha sido o pai dele e depois quando era o filho Zito disse sim. Cercou até 
aquela pedreira depois que fizeram o acordo com os trabalhadores daqui, 
muitos trabalhadores. Era com sindicato, associação, aí já foi muita gente 
pra lá. Aquele serrote não devia ser cercado não. Aquele serrote era dos 
pobres tirar pedra pra vender. E aí você sabe muita gente daqui, dali, 
deixaram o serrote por debaixo. (Depoimento de uma moradora do Fundo de 
Pasto Barriguda, de 60 anos, em 28/03/2006. Canudos/Ba). 

 

No final, Zé Wilton conseguiu manter a propriedade no Serrote da Pedra de Amolar, mas teve que 

deixar a área livre. O povo sai vitorioso. 

No dia 1º de julho de 1986, pelo decreto nº 33.333 do Governo João Durval Carneiro, foi criado o 

Parque Estadual de Canudos. Com uma área de 1.321 hectares de terras. A criação do parque 

despertou outro conflito de terra. O parque é uma área onde não se pode desenvolver atividade de 

caça, nem extração de madeira. Seu intuito é a conservação. No caso do Parque de Canudos, seu 

caráter histórico acentua a lógica de conservação. 

No primeiro momento, falou-se em cercar a área para limitar o acesso. A cerca significava a perda 

de terra para a circulação dos animais. Além de afetar as comunidades dento do perímetro do 

parque, a Barriguda, que já havia tido um aumento dos animais na área, em função da perda da área 

do Trabubu, teria agora de receber os animais da área destinada ao Parque.  

No acordo final, a comunidade conseguiu garantias que a área não fosse cercada, com direito a livre 

circulação. Em contra partida, o Estado determinou que  não seriam permitidas construções 

particulares além das existentes. Desta forma as famílias residentes teriam que ao poucos ir 

abandonado seu local de moradia. 

 

7 O conflito e a Associação 
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Amparados pela Lei do Fundo de Pasto na Constituição Baiana de 1988, fruto da mobilização, e 

organização das comunidades rurais, os usuários do Fundo de Pasto Barriguda defenderam a terra. 

em nome da sua presença na terra e do seu uso através do trabalho.  

O tamanho do Fundo de Pasto original era muito maior. Inicialmente, Barriguda e Angico eram 

uma única área (CAR, 1987).  A área comum de Barriguda tinha comunicação com a do Trabubu e 

fazia limite com a do Rosário. O Trababu foi separado pela estrada e pelas pelas cercas de 

propriedades particulares. O Angico, a Barriguda e o Rosário passaram por outros processos com 

caráter de defesa e legalização da terra. Desde o primeiro conflito até o ano de 2001, a comunidade 

defendia o seu direito a terra através da luta sindical junto com Pastoral Rural. A partir desta data, a 

organização social muda e passa a ser em forma de associação 

Neste período, o padre Leroy Paul Ehle morava e atuava na Paróquia de Canudos. Com muitas 

visitas e reuniões, estimulou a criação de associações de Fundo de Pasto. 

 

É criaram uma associação aqui no Trabubu.  (...) padre Paulo veio pra aqui 
e disse “Temos de criar uma associação de Fundo de Pasto para garantir a 
terra pra vocês criarem seus animais”. Aí já era participado de muita gente. 
(...) De fundo de pasto também, né? Só que não abrangia está área aqui não. 
(Depoimento de uma moradora do Fundo de Pasto Barriguda, de 60 anos, em 
28/03/2006. Canudos/Ba). 

 

Durante os encontros para fundar a associação da Barriguda, surgiu um novo problema em relação a 

ONG, Fundação Biodiversitas, situada na Toca das Araras.  

A Fundação Biodiversitas é uma organização não-governamental ambientalista, brasileira, com sede 

em Belo–Horizonte. Dedica-se ao estudo e preservação de espécies em extinção. Encontrou na área 

do Fundo de Pasto do Rosário e da Barriguda a arara-azul-de-lear. Iniciou na área um programa de 

conservação in situ da arara-azul-de-lea, com atividades de educação ambiental, pesquisa biológica 

e uma intensa fiscalização contra o contrabando da espécie. 

Em 1990, com o auxilio de uma médica radiologista, americana, aposentada, Judith Hart, comprou 

a área de D. Marciana, hoje falecida. Com isso a Comunidade viu a surgir a possibilidade da 

grilagem da um aparte da área de uso comum pela fundação.  
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No site da fundação Biodiversitas6, consta que a área adquirida possui 160ha. Em entrevista, a 

bióloga da Fundação em Canudos, nos informou que inicialmente a área era de 60ha, e depois 

foram adquiridos mais 100ha.   

A fixação dos limites é difícil. A área da Toca é muito maior que 160ha. A área usada para o Fundo 

de Pasto inclui a base do canyon onde ficam as araras. Uma porteira próxima a estrada do Rosário 

parece indicar a área da Fundação começa dali. A bióloga foi categórica em afirmar que não sabe 

onde estão os limites específicos. Fez algumas afirmações estimativas. A localização estaria 

próxima à estrada do Rosário, mas longe do Fundo de Pasto.  

Segundo ela, as terras da Fundação eram poucas, mas havia um funcionário que possuí uma 

quantidade maior de terra, entretanto afirma que estas terras existentes entre a estrada do Rosário e 

a toca pertençam a Fundação para preservar de depredação e assim manter o local protegido. 

Finalmente, ela afirma que as terras da Fundação estavam contidas nas terras do Fundo de Pasto da 

Barriguda.  

 

A parte da fundação é muito pequena. Na verdade a parte maior é deste 
funcionário nosso o Caboclo. Então o que é que a gente faz para poder preservar. 
Porque tem gente má em todo canto. Eles querem derrubar para carregar a 
madeira, então quando a gente diz que é da fundação, como a gente trabalha em 
parceria com o IBAMA, a gente impõe mais o respeito Então tem área que é de 
Cabloco a gente diz que é da fundação. (...) Isso na porteira, não é da Fundação. 
Essa da porteira é de Cabloco. É da estrada do Rosário misturada com a da 
Fundação. A área da Fundação está contida na área da Barriguda, mas foi através 
do Cabloco (o funcionário). Nós nunca tivemos problemas. Muito pelo contrário, 
são nossos amigos, nos avisam quando tem gente diferente na área. (Depoimento 
da Bióloga da Fundação Biodiversita, de 40 anos, 24/03/2006. Canudos/Ba). 

Olhando a Figura 4, percebe-se que a estada do Rosário passa pelo Fundo de Pasto, indo até o 

canyon. Esta oscilação nas informações levanta a suspeita de que a relação da Fundação com a 

Comunidade não é pacífica. Segundo a própria bióloga houveram três acordos feitos ao longo dos 

tempos. O primeiro acordo foi, em 1989, na aquisição da propriedade para limitar a área e não 

entrar no Fundo de Pasto. O segundo acordo ocorreu, em 2002, com o auxilio do Pe Paulo Ehle, 

pois a fundação queria cercar área que dava acesso a Toca das Araras. Este segundo acordo resultou 

na colocação da porteira na entrada dado caminho que leva a toca na estada do Rosário sem, 

contudo, efetivar a cercamento e o terceiro acordo envolvendo o IBAMA que resultou na 

                                                      
6 http://www.bu.ufsc.br/cac/virtualcac.html. Acesso em 16 dez. 2006. . 
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confirmação destas terras soltas. Porém na entrevista com o funcionário, este iniciou dizendo que 

aquelas áreas eram deles, entretanto fora doada a associação de Fundo de Pasto.  

Segundo José Wilton Valença, o referido funcionário não possuía terra na Toca das Araras e esta 

nunca teve cerca. Conforme José Wilton, Caboclo passou a ser posseiro na região somente a partir 

de 1990. Por sua vez este vem adquirindo terras na área de uso comum comprando dos moradores 

antigos o que resultará, no futuro, em uma propriedade privada e, por conseguinte, desaparecerá a 

área de lote individual próximo a Toca das Araras.  

Esta imprecisão mostra que o processo do limite não está claro e, no futuro próximo, a comunidade, 

poderá perder mais terra para a Fundação. Além do mais, o funcionário (Cabloco), por ser criador, 

tornou-se sócio da Associação de FPB, e a Fundação, na pessoa da bióloga, também. Não se sabe 

que base legal possui a bióloga para poder associar enquanto Fundação, na verdade ela se diz 

membro enquanto esposa do Caboclo, e é este o entendimento que possuem os sócios em relação a 

sua participação. 

Na verdade o Cabloco é meu marido, aí como ele era possuidor de um grande lote 
de terra ele foi se associar. Aí a fundação ela teve de se associar porque ela está na 
área da Barriguda. Aí eu liguei pra lá e eles disseram que estava tudo bem. Porque 
nós não temos problema com o Fundo de pasto não. Na verdade fundo de pasto 
ajuda a proteger (...) Porque aqui tinhas terras que era de ninguém. Então tiveram 
a idéia de colocar como de Fundo de Pasto pra não chegar latifundiário e carregar 
nossa terra. Porque de qualquer maneira, qual interesse da fundação? Além de 
proteger a nossa, logicamente, a gente não ganhou o titulo da terra, porque só 
estava dando a pessoa física, até o rapaz me indicou o processo e tal. A gente só 
está esperando comprar mais algumas áreas dessas que os donos se mostraram 
interessados em vender que aí a gente faz uma RPPN maior, já protege uma área 
maior e aí as áreas que ficaram pra Fundo de Pasto e aí está tudo protegido. 
(Depoimento da Bióloga da Fundação Biodiversita, de 40 anos, 24/03/2006. 
Canudos/Ba). 

Outra questão se levanta quando se estuda uma nova função que esta área pode vir adquirir como 

resultado deste processo de apropriação. O objetivo da Fundação, segundo a bióloga e o 

funcionário, é transformar a área em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (ver anexo 

III). Neste caso, não será mais permitido exercer a atividade secular dos criadores de pastorear de 

foram extensiva. Uma vez que uma RPPN trata-se de uma reserva privada.  Para tanto tem de haver 

apropriação privada da área o que só é possível mediante grilagem da área. 

Aí a gente compra por quê? Porque é uma maneira de esta se virando. Porque 
como a gente vai transformar em RPPN ainda que outra pessoa herde ou compre, 
tem a função de manter a RPPN. Porque uma vez decretada RPPN é perpetuo. É 
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vendável. Você pode vender, revender, mas tem essa obrigação. (...) Atividade de 
turismo, zona de uso, de cativeiro, mas jamais pode ser caprino, ovino, suíno. Não 
pode vir morar outra pessoa antes as que ali habitavam. (...) Não é na nossa área 
que eles criavam não. Se um dia a gente criar uma RPPN é só cercar. Não tem 
problema nenhum. (Depoimento da Bióloga da Fundação Biodiversita, de 40 anos, 
24/03/2006. Canudos/Ba). 

Outra coisa curiosa é o fato de a estada que leva os visitantes da Estada do Rosário até a Toca das 

Araras acaba na porteira, ou seja, inicio da propriedade de Caboclo. 

A relação com área comunal não é de propriedade e de uso. Isso ficou claro no ano de 2002, quando 

se travou um debate intenso sobre o uso de cerca em Fundo de Pasto. A cerca pode decretar o fim 

da criação em regime extensivo. Concluiu-se que o sentido da uma associação não era cercar a área 

como propriedade da associação, mas de deixar a terra livre para todos. Por isso, o conflito com a 

Biodiversita continua embora latente, lento e camuflado.  

Em 30 de abril de 20001, foi fundada a Associação Agropastoril dos Pequenos Criadores da 

Fazenda Barriguda. Para a comunidade a criação da associação tem um valor especial, pois permitiu 

se aproximarem mais. 

 

O que mudou é que antes se tivesse uma grilagem aqui no meu lote, eu sozinha era 
quem ia resolver e hoje não é mais assim. Se tiver uma grilagem nós temos de 
juntar o grupo (...) Ah! Ela ajudou na união, ajudou a gente a conhecer o direito e 
até a gente a se querer mais bem. (...) Ah! Por que sempre tem que está se reunido 
de dias em dias.  (...) As vezes tem aquela discussão lá na reunião. Eu acho muito 
bom quando tem essa discussão porque a gente entende mais as coisas. É isso aí a 
explicação. (60 anos moradora do Fundo de Pasto Barriguda; 28/03/2006. 
Canudos/Ba). 

Ao ser criada a Associação às discussões sobre a área a ser administrada foram intensas e a 

comunidade se pós a refletir sobre qual o tamanho possível de administra. Os agricultores 

perceberam que seria muito difícil manter a vigilância e o cuidado com uma área daquela extensão e 

como o Fundo de Pasto do Rosário estava mais próximo ficou a critério desta associação cuidar da 

área.  

Desta forma a área que se estendia da base do canyon até a estrada da Petrobras foi cedida, ficando 

agora sobre a administração da Associação de Fundo de Pasto do Rosário (Figura 05). Não foi uma 

perda ou redução de terra, mas uma troca de administradores visto que as terras continuam abertas 

para a pastagem.  
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Percebe-se que agentes distintos lutam pelo controle da área. O espaço produzido dentro de uma 

lógica histórica de manutenção do ecossistema através da caprinocultura extensiva em criatório 

comum encontra-se ameaçado. A disputa pela apropriação de fração deste espaço coloca os 

moradores do Fundo de Pasto Barriguda em constante pressão, mas a comunidade continua 

organizada, tendo como meta, a regularização fundiária. Um morador do Fundo de Pasto da 

Barriguda, conta que a sua esperança é: “Que a gente possa ficar mais tranqüilo, sabendo que 

ninguém vai invadir nossa área.“ (Entrevista realizada no dia 10 de abril de 2004).  

 

 

Conclusão 

Neste trabalho percebeu-se que o processo de formação do FPB é marcado pela construção histórica que é 

vista ao longo da produção do espaço através do conflito e marca a sua geohistória. Os resultados apontam 

três elementos distintos: a relação com a terra por estes agentes é marcada pelo valor de uso que 

suplanta o valor de troca; a valorização do espaço durante o processo de produção é quem 

determina a chegada do agente externo em busca de terra; por fim a consciência de uma forma 

diferenciada de se apropriar do meio de produção tendo como foco principal o uso e não a 

propriedade é um resultante de uma identidade construída na luta pelo direito de se manter na terra.  
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