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RESUMO 

O trabalho apresentado tem como temática principal à análise das estratégias de reprodução 

camponesa desenvolvidas pelas comunidades de Fundos de Pasto localizadas no município de 

Oliveira dos Brejinhos (BA). Tendo como referência a mobilidade espacial dos membros dessa 

comunidade para o estado de São Paulo, iniciada a partir da década de 1950, buscando identificar as 

relações estabelecidas pela comunidade nos seus territórios em movimento. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta el análisis de las principales estrategias de reproducción campesinas 

desarrolladas por las comunidades rurales de los Fundos de Pasto ubicados en la ciudad de Oliveira 

de Brejinhos (BA-BR). Sobre la base de la movilidad espacial de los miembros de esta comunidad 

con el estado de São Paulo, comenzó a partir de la década de 1950, para identificar las relaciones 

establecidas por la comunidad en sus territorios en movimiento 
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O Fundo de Pasto constitui-se enquanto uma forma camponesa de uso da terra, cujos membros têm 

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

compartilhando, comunitariamente, grandes extensões de terra no semi-árido baiano. A ordem 

moral e a tradição das suas comunidades são transmitidas a partir da oralidade, assim, estão 

                                                           
1 Esse trabalho compõe algumas das reflexões desenvolvidas na tese de doutoramento intitulada “Os territórios dos descendentes de Dionísio entre 
Várzea Grande (BA) e Jardim Ângela (SP): o ficar e o partir como estratégias de reprodução camponesa”. Pesquisa em andamento, pela Pós-
Graduação em Geografia da Universidade de São Paulo. 
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pautados na palavra e nos costumes, ou seja, no direito consuetudinário. Essas comunidades estão 

ligadas por laços de parentesco estabelecidos a partir do matrimônio e das relações de compadrio.  

O código interno criado nos Fundos de Pasto tem por objetivo orientar o processo produtivo em 

inexorável condição de escassez e trouxe consigo o germe da interdependência. O grupo doméstico 

de produção, além de se integrar por laços de parentesco, aliança que dificulta a venda da terra, 

tece, ainda, relações de solidariedade baseadas nas atividades coletivas decorrentes da organização 

produtiva que instrumentaliza este sistema. A unidade familiar mantém o manejo, a comercialização 

dos animais e a agricultura de subsistência nos períodos chuvosos. 

Garcez analisa, assim, este modo de vida tradicional:  

 

[...] o Fundo de Pasto [...] é um costume mais que secular desenvolvido pelo homem do 
sertão, que lhe vem assegurando a sobrevivência como grupo, com suas práticas agrícolas e 
seus valores culturais próprios. [...] As comunidades “pasteiras” configuram um modelo 
singular de posse e uso da terra, cuja expressão social vai além da sua validade como força 
produtiva. Integradas por pequenos produtores ocupados no pastoreio coletivo do gado 
caprino [...] elas asseguram a integração do homem com a terra [...]2 

 

A denominação “Fundo de Pasto” passou a existir quando da intervenção do Governo da Bahia 

dirigida ao reconhecimento jurídico dessa forma de organização social estabelecida em diferentes 

municípios do semi-árido baiano, a partir de 1983. Naquele momento, em seus estudos 

preliminares, os técnicos observaram as casas dos camponeses com seus quintais/terreiros, tendo 

suas criações ao fundo, pastando no bioma da Caatinga; desse modo, surgiu, então, o termo Fundo 

de Pasto. Atualmente, essa designação já está assimilada e difundida entre as comunidades que 

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

de Pasto, as comunidades registradas ou em fase de reconhecimento pelo estado da Bahia, via seus 

órgãos responsáveis para essa política.  

Existe, na Bahia, além do Fundo de Pasto, outra forma de uso comum da terra: o Fecho de Pasto. 

Apesar de aparentemente semelhantes, elas guardam entre si profundas diferenças. As principais 

distinções entre o Fundo e o Fecho de Pasto estão pautadas no ecossistema nos quais estas 

atividades são desenvolvidas, na forma de utilização das terras de uso comum e no animal de 

criação. Contudo, em ambas prevalece a organização social baseada em laços de parentesco e 

compadrio e a baixa monetarização do sistema sócio-produtivo.  

Os Fechos de Pasto estão localizados em regiões mais úmidas, com vegetação nativa geralmente 

constituída pelo tipo floresta ombrófila densa ou região de cerrado com a presença marcante de 

água; a organização destes espaços configura-se em pequenas unidades individuais onde se encontra 

                                                           
2 GARCEZ, A. N. R. Fundo de Pasto um projeto de vida sertanejo. Salvador: Interba/UFBA, 1987. p. 15 
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o criatório e a utilização das terras de uso comum se efetiva no período de estiagem quando a 

alimentação se torna escassa para o pequeno rebanho nas terras de uso individual. Normalmente, os 

Fechos de Pasto encontram-se em áreas próximas ao sopé dos morros e aos recursos hídricos, como 

rios e lagoas. Nessas áreas prevalece a criação de bovinos, entretanto esta não é a única fonte de 

renda, pois divide importância com a atividade agrícola. 

Os Fundos de Pasto estão localizados em sua totalidade nas regiões onde prevalece o clima semi-

árido, convivendo com o ecossistema da Caatinga e, conseqüentemente, com a escassez de água. A 

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

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

estratégia de reprodução da vida e manutenção dos seus rebanhos, constituídos, principalmente, de 

caprinos e ovinos e, secundariamente, de bovinos. A renda através destas criações, juntamente com 

a aposentadoria, na atualidade, constituem-se enquanto principal fonte de renda das comunidades.  

No Fundo Pasto, cada família possui uma unidade produtiva que, normalmente, não é cercada, o 

que permite o livre circular dos animais entre uma propriedade e outra. A terra não é comum ao 

grupo; muito pelo contrário, cada família sabe exatamente onde começa e termina a sua 

“propriedade”. O que é comum é o uso da terra, ou seja, como as unidades produtivas não são 

cercadas devido à estratégia utilizada pelo grupo, os animais circulam livres pelas unidades 

produtivas, independentemente de quem seja o dono da terra e dos caprinos.  Desse modo, o espaço 

é produzido a partir de uma casa e uma pequena área cercada, reservada para o manejo dos animais 

e plantação de palma e outras forrageiras destinadas para suprir as necessidades alimentares 

daqueles no auge dos períodos secos, o restante da área é deixada à pastagem natural – Caatinga.  

Vale ressaltar que, dependendo da tradição e da organização social do grupo, alguns pontos são 

considerados de uso comum para a comunidade, a exemplo das aguadas, sopé de morros, lagoas, 

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

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

Sudeste, particularmente para São Paulo, foi e ainda é em algumas comunidades uma constante. Os 

deslocamentos não necessariamente decorreram de conflitos fundiários externos ou internos ao 

grupo; tampouco têm relação com a rigidez da estrutura fundiária, muito menos, estão relacionados 

à mecanização e transformação das relações de trabalho no campo. Nas pesquisas preliminares, 

observou-se que esses deslocamentos estavam vinculados, principalmente, a uma estratégia de 

(re)produção da vida, utilizando-se da migração para o local onde, naquele momento, o capital se 

reproduzia com maior intensidade. Para o membro que partia significava a expectativa, o desafio; e, 

para a família, que ficava representava a garantia de um novo e certo fluxo de renda, acontecimento 

que garantia a reprodução/subsistência dos que permaneciam. Observa-se que esta mobilidade 
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iniciou-se na década de 1950, quando São Paulo iniciava a expansão e modernização das suas 

indústrias. Esses deslocamentos permearam todas as décadas subseqüentes apresentando, hoje, um 

fluxo desacelerado e, em alguns casos, de retorno.  

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

pois sempre estabeleceram diferenciadas relações de mediação e troca. Outro fator que desperta 

atenção é a ocorrência de Fundos de Pasto contínuos, ou seja, onde começa um, térmica o outro, 

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

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

cada comunidade é única, tendo sua própria ordem moral, seus costumes e tradições.  

Com o passar do tempo, as diversas comunidades de Fundo de Pasto que se encontravam dispersas 

na Caatinga no semi-árido baiano durante alguns séculos, vêem-se ameaçadas com a iminência da 

perda de suas terras com o gradativo processo de valorização das mesmas frente aos interesses 

capitalistas. Essa valorização foi motivada por diferentes fatores e em momentos históricos 

diferenciados, contudo, sempre pondo em risco e subjugando essas comunidades tradicionais.   

Esse processo se iniciou na década de 1970, quando os Fundos de Pasto passaram a sofrer enormes 

pressões por meio de diversos agentes. Devido à proposta oficial de modernização da agricultura, 

visando à expansão do capital no campo, inicia-se, nas diferentes regiões do estado da Bahia, o 

estímulo à agricultura e à pecuária, através de créditos subsidiados. Esses volumosos recursos 

creditícios oferecidos pelo Estado financiaram especialmente o cultivo de mandioca, mamona e a 

criação de bovinos. Aliado a isto a construção de infra-estrutura e a criação de acessibilidade, 

favoreceram e motivaram a grilagem nas áreas de Fundo de Pasto em toda a Bahia, colocando em 

risco o sistema social, cultural e econômico dessas comunidades. 

Como as comunidades de Fundo de Pasto ocupavam terras devolutas e não possuíam documentos 

que comprovem, assim, a sua posse legal, observavam-se as mais diversas situações: escritura de 

posse, formal de partilha, comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) junto ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), dentre outras modalidades de 

documentos que comprovam o uso, mas não a propriedade da terra.  

Estas áreas passaram a ser rapidamente ocupadas, não para sua utilização econômica, mas para 

serem guardadas apenas como reservas de valor e fins especulativos. Nesse mesmo período, muitos 

Fundos de Pasto sucumbiram devido ao enfraquecimento de suas organizações internas, envolvendo 

perdas, vendas de terra e migração em alguns casos. Outros Fundos de Pasto, orientados pela força 

de seu arranjo interno, organizaram-se para resistir, buscando na origem a confirmação dos seus 

direitos. Direito para criar o bode solto e direito ancestral sobre a terra – o qual seria confirmado 

pela origem e estaria pautado em um saber retido e transmitido oralmente pelos membros mais 
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velhos do grupo social. Assim, nessas comunidades os anciões são os guardiões do saber, da 

história, dos costumes e das tradições, possuindo uma importância significativa para o grupo, 

juntamente com os migrantes que experimentaram novos saberes. Esses últimos, no decorrer dos 

anos, foram chamados a fortalecerem a luta e também tiveram um papel fundamental na 

organização da resistência. 

Seria ingênuo acreditar que as comunidades de Fundo/Fecho de Pasto estavam ocultas, fora do raio 

de percepção do Estado e dos agentes do capital. Ao contrário, sempre estiveram sob o jugo e a 

lógica desse monopólio. As mesmas estavam e ainda estão no circuito das “relações não 

capitalistas” de produção, como formula Oliveira: 

 

[...] temos que entender que o capital cria relações contraditórias, ou seja, o camponês é 

produto das relações não-capitalista, criados pelo capital para sua própria sobrevivência, 
pois o capital apropria-se da renda da terra sem retirar o camponês da terra, então o 
camponês, assim como o latifúndio é de dentro do capitalismo e não de fora. 3 
 

A resistência dessas comunidades provém de grande influência da Igreja Católica, que iniciou a sua 

inserção nas comunidades de Fundo de Pasto com a organização das Comunidades Eclesiásticas de 

Base (CEB’s) na segunda metade da década de 1960. Convém registrar os principais fatos 

motivadores dos conflitos nesse período, bem como as estratégias desenvolvidas pelos camponeses 

para resistirem.  

Mediante o avanço das cercas efetivado pelos novos donos das terras, o conflito estava estabelecido. 

Na década de 1980, ocorreu um fato inusitado: o legislativo de muitos municípios baianos, apoiado 

no judiciário, privilegiou os interesses dos grileiros/latifundiários emergentes ao embasarem-se no 

Código Civil de 1916, artigo 588 – o subsídio legal que faltava para desarticular a lógica do sistema 

produtivo das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto – fazendo surgir a “Lei dos 4 Fios” ou 

“Lei do Pé Alto”. 4 Cabe salientar que cada município fez cumprir a Lei de acordo com o campo de 

força configurado naquele momento histórico, ora por decreto do Juiz da Comarca Regional, ora 

por lei municipal. 

O objetivo dessa Lei era normatizar e legitimar o uso de cercas com quatro fios de arame. Não 

obstante, estas cercas seriam suficientes para conter apenas o gado (Pé Alto); os animais pequenos – 

                                                           
3 OLIVEIRA, A.  U. de.  Modo de Produção Capitalista e Agricultura. São Paulo: Ática, 1998. p. 35 
4 Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil; Capítulo II; Da propriedade imóvel; Seção V; Dos direitos de vizinhança do uso nocivo da 
propriedade; Do direito de tapagem. 
Art. 588.  O proprietário tem direito a cercar, murar, valar, ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, conformando-se com estas 
disposições:  
§ 2o  Por "tapumes" entendem-se as sebes vivas, as cercas de arame ou de madeira, as valas ou banquetas, ou quaisquer outros meios de separação dos 
terrenos, observadas as dimensões estabelecidas em posturas municipais, de acordo com os costumes de cada localidade, contanto que impeçam a 
passagem de animais de grande porte, como sejam gado vacum, cavalar e muar.  
§ 3o  A obrigação de cercar as propriedades para deter nos seus limites aves domésticas e animais, tais como cabritos, porcos e carneiros, que exigem 
tapumes especiais, cabe exclusivamente aos proprietários e detentores. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919) 
(Grifo da autora) 
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criação miúda, como são chamados pelos camponeses – penetravam com facilidade nas grandes 

“propriedades” dos grileiros/latifundiários, assim como penetravam nas pequenas unidades 

produtivas de algumas famílias das comunidades que tinham obtido créditos para o cultivo de 

mandioca ou mesmo para a criação de bovinos. Quando esse fato ocorria os animais eram 

perseguidos, maltratados e mortos, em muitas situações. E assim, os conflitos ganhavam 

diversificadas dimensões: camponês x grileiros/latifundiários e seus aliados políticos; camponês x 

camponês.  

Ressalta-se que, em muitos municípios, devido à “Lei dos quatro fios”, a criação solta – o que 

caracterizava, como já foi mencionado, os Fundos de Pasto – desapareceu por completo. Este fato 

foi muito prejudicial para as comunidades localizadas ao norte da Bahia que viram o rápido 

processo de cobiça sobre suas terras, instalando-se os conflitos, principalmente nas comunidades de 

Fundo/Fecho de Pasto registradas na região Oeste do estado, no processo inicial de levantamento 

das comunidades existentes. O que aconteceu, em especial, no município de Correntina que em 

quase sua totalidade das áreas de Fundo de Pasto sucumbiram frente aos interesses do capital, 

conforme evidenciam os estudos preliminares. O desaparecimento dessas comunidades está 

associado à valorização ocorrida no espaço regional, motivada pelos investimentos estatais e 

vinculada aos grandes projetos de irrigação, ocorridos a partir dos anos de 1980, que trouxeram 

consigo a valorização das terras com a chegada da água e das infra-estruturas subjacentes ao 

processo em curso. 

Como pode ser observado, se muitos conflitos eclodiram a partir da implementação dessa Lei, por 

outro lado, a mesma permitiu a estruturação de novas estratégias de resistência dos camponeses. 

Nesse período, os conflitos foram “acalmados” em alguns locais, com a ação do Governo do Estado 

da Bahia, através do Projeto de Regularização de Fundo de Pasto, que iniciou sua implementação 

em 1983 por meio de um convênio entre o extinto Instituto de Terras da Bahia (Interba), a 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Social Regional (CAR), a Superintendência de 

Desenvolvimento de Nordeste (Sudene) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD). 

Este Projeto iniciou-se através de estudos exploratórios na tentativa de entender o sistema sócio-

cultural do Fundo de Pasto e foi realizado nos municípios de Uauá, Curaçá, Juazeiro, Jaguarari, 

Monte Santo, Senhor do Bonfim e Canudos. A partir desse estudo elaborou-se o Projeto Fundo de 

Pasto (piloto), que atendeu a algumas comunidades.  Todavia, a maioria dos conflitos existentes em 

comunidades de Fundo de Pasto em disputa, obteve pouca repercussão e visibilidade e, em muitos 

casos, os impasses estendem-se até os dias atuais. Destacam-se, nesse mesmo período, os conflitos 

ocorridos na região do Médio São Francisco (BA), particularmente, no município de Oliveira dos 

Brejinhos, cujas comunidades de Fundo de Pasto rejeitaram a proposta do “plano piloto” 
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implementado na região norte/nordeste da Bahia e, assim, criaram novos precedentes e 

possibilidades para o reconhecimento das áreas de Fundo de Pasto, questões que serão apresentadas 

no decorrer deste projeto. 

A lei que legitima o modo de vida do Fundo/Fecho de Pasto é a Constituição da Bahia, promulgada 

em 1988, no seu artigo 179, Parágrafo Único – instituído por força de emenda popular. No entanto, 

não há instrumento legal que viabilize a titulação das terras destinadas ao uso comum pelas 

comunidades, ou seja, na Constituição baiana 1988 está reconhecida a sua existência:  

 

Art. 179, Parágrafo Único 
No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, se considerar 
conveniente, poderá conceder o direito real de concessão de uso, gravado de clausula de 
inalienabilidade à associação legalmente constituída, especialmente nas áreas denominadas 
de Fundos de Pasto ou Fecho e nas ilhas de propriedades do Estado, vedada a este 
transferência do domínio. 

 

Entretanto, o processo de titulação das terras de uso comum – dos Fundos/Fechos de Pasto – esbarra 

em outras leis, estando o processo de titulação das terras dessas comunidades submetido à Lei de 

Terras do Estado da Bahia, a qual segue outros trâmites. 

No início de 1990, as comunidades de Fundo/Fecho de Pasto intensificaram a sua luta mediante 

formalização da: a) Central das Associações Agro-pastoris de Fundo e Fecho de Pasto da Região do 

Senhor do Bonfim (CAFFP), – com sede no município de Senhor do Bonfim (BA), congregando, 

aproximadamente, 30 associações, distribuídas em 10 municípios ao norte da Bahia; b) Central das 

Associações de Fundos de Pasto de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas, cuja sede 

encontra-se no município de Oliveira dos Brejinhos, aglutinando 18 associações disseminadas em 

dois municípios: Oliveira dos Brejinhos e Burutirama; c) Articulação Estadual de Fundos e Fechos 

de Pasto, com sede em Senhor do Bonfim, constituída no final dessa mesma década. 

O fato motivador da organização das associações de Fundo/Fecho de Pasto está diretamente ligado 

às exigências feitas pelo estado da Bahia para regularização fundiária das Comunidades. Convém 

registrar que nem todas as comunidades registradas nos órgãos responsáveis pelas políticas públicas 

para estes grupos são filiadas ou participam das Centrais. A comprovação deste fato pode ser 

percebida nos levantamentos iniciais dessa pesquisa, iniciados no âmbito do GeografAR, quando se 

pôde observar o registro de 363 associações estruturadas em 23 municípios baianos localizados, 

predominantemente, ao norte/nordeste do estado e, secundariamente, na região do Médio São 

Francisco. Atualmente, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) – órgão vinculado à 

Secretaria de Agricultura do Governo da Bahia – é o órgão responsável pela regularização fundiária 

das áreas de Fundo/Fecho de Pasto. Os processos concluem-se lentamente e alguns deles tramitam 
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há mais de 15 anos sem solução. Algumas áreas já foram medidas várias vezes e muitos processos 

estão desaparecidos.  

A luta pela titulação das terras dos Fundos de Pasto, com a conseqüente viabilização da 

permanência das comunidades em suas terras, agrega em seu processo muitas contradições. O 

estado da Bahia, através de seus órgãos, ainda não encontrou um modo de proceder à titulação sem 

prejuízos aos camponeses. Destaca-se que, na maioria das áreas reconhecidas, a titulação se 

efetivou apenas nas áreas individuais. Logo, as terras de uso comum não foram tituladas e o órgão 

responsável alega impossibilidades legais para fazê-lo, fato que obriga as associações a se 

manterem em uma luta constante. Dessa forma, as terras de uso comum que, justamente, 

caracterizam essas comunidades e o seu modo de vida, ficam à revelia da ação de grileiros, 

garimpeiros, mineradoras, e outros. 

Já no que diz respeito ao uso social da natureza, a ligação dessas comunidades com o ecossistema 

da Caatinga, favorece o controle ao uso e a manutenção desse bioma. E é nas áreas de Fundos de 

Pasto que a Caatinga apresenta-se mais preservada. Todavia, as denúncias feitas por essas 

comunidades sertanejas têm crescido no que se refere à invasão de suas terras para a retirada de 

madeira para a produção de carvão vegetal, a extração inadequada do umbu e da batata do umbu em 

períodos proibidos, ou ainda a retirada indiscriminada dos angicos. As pressões sobre essas áreas 

estão aumentando frente aos interesses do capital. As terras dos Fundos/Fechos de Pasto também 

têm sido cobiçadas, ainda, por empresas mineradoras ligadas, principalmente, ao setor de extração 

de mármore. 

Vale salientar que essa forma de organização social – uso comum de terras – acima descrita, não é 

particularidade do estado da Bahia. Em outras regiões do país, resguardadas as especificidades, 

existem outros grupos que se utilizam dessa prática como forma de resistência e gestão/utilização 

dos recursos naturais. Poderíamos citar os Faxinais, existentes no Paraná e os Campos Largos, em 

Santa Catarina. Porém, cabe destacar que, tendo como recorte espacial o estado da Bahia, não se 

pode generalizar o modo de vida desses camponeses nas regiões onde são encontrados e, até nos 

mesmos municípios, ocorrem variações organizacionais/culturais na estruturação social das 

comunidades e em suas estratégias de (re)produção enquanto camponeses, assim como os conflitos 

fundiários motivados pela territorialização do capital, bem como às formas de luta e resistência dos 

camponeses não foram as mesmas ao longo do processo.  

Nas comunidades de Fundos de Pasto a migração constituiu-se no principal fator que possibilitou da 

reprodução camponesa nas décadas de 50 a 80, contudo nos dias atuais a mesma se reduziu e tornou 

um problema, como veremos a seguir. 
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A migração como estratégia de reprodução camponesa 

 

As migrações são relatadas pelos membros das comunidades com consternação, pois acionam as 

lembranças e saudades dos que partiram e por lá se estabeleceram; em contrapartida, são lembradas 

como oportunas e necessárias naquele momento de total escassez de recursos materiais para a 

subsistência das famílias. A ausência era amenizada quando chegavam as pequenas, porém 

constantes, remessas mensais de recursos. Estas se transformavam em alimentos para subsistência 

dos que ficaram e/ou viabilizaram a aquisição de caprinos para a ampliação dos pequenos rebanhos 

familiares. Ou seja, a mobilidade para o Sudeste possibilitou a reprodução social das famílias 

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

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

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

própria, automóveis e outros. 

Assim, se antes a mobilidade espacial dos membros do grupo favorecia o contexto da (re)produção 

da comunidade – pois os que partiam criavam as condições de subsistência dos que ficavam –, nos 

dias atuais a situação configura-se diferentemente. Novas relações são estabelecidas, relações estas 

que foram afetadas pelas transformações no meio técnico-cientifico-informacional que impregna a 

sociedade contemporânea e pelas novas relações capitalistas que permeiam o mundo do trabalho. 

Diante do cenário exposto, algumas questões emergem. 

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

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

Segundo Gaudemar, quando discute o conceito de mobilidade e demonstra como esse processo 

evidencia a maneira como os homens submetem o seu comportamento às exigências do crescimento 

capitalista, concebe-se a mobilidade como pressuposto econômico do trabalho social e de como se 

realiza a transformação da força de trabalho em mercadoria. E ao migrar, o camponês é capturado 

por esta lógica.5 

Para esse autor, a mobilidade da força de trabalho é percebida enquanto condição de exercício de 

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

trabalhador escolher o seu trabalho e o local onde virá a exercê-lo, o conduz, contraditoriamente, às 

exigências do capital – que, por ter grande mobilidade no tempo e no espaço, exige a mesma 

mobilidade do trabalho, ou seja, a capacidade de aplicação da força de trabalho em qualquer setor 

produtivo e/ou serviços. Dessa forma, o autor considera que quanto mais desenvolvida é a produção 

capitalista em um país, maior será a mobilidade exigida da capacidade de trabalho. 

                                                           
5 GAUDEMAR, Jean-Paul. Mobilidade do trabalho e acumulação de capital. Lisboa, Estampa, 1977. 
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Para Chayanov o trabalho familiar é a única condição possível para obtenção de recursos pelos 

camponeses, já que não existe o salário para esse grupo. Para esse autor o principal foco de análise 

do camponês é o balanço existente entre o consumo familiar e a exploração da força de trabalho 

familiar. Chayanov também considera a migração um elemento importante para as comunidades 

camponesas, considerando que essas funcionam como fonte de renda – nos períodos de escassez –, 

e reduz a pressão sobre a terra. Contudo, considerando a teoria de Chayanov e debruçando-se sobre 

as comunidades de Fundos de Pasto, percebemos que a migração deixou de ser uma alternativa, 

para a obtenção de renda da comunidade, tornando-se uma possibilidade de vida longe do campo.6  

Garcia Jr., por sua vez, analisa a mobilidade dos camponeses do Nordeste para o Sudeste 

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

industrialização brasileira, ocorrendo às migrações das áreas mais desfavorecidas para as cidades 

em expansão industrial. O autor destaca que se a relação estabelecida entre as migrações e o 

desenvolvimento industrial não é falsa, ela, porém, é visivelmente insuficiente para explicar tais 

fluxos migratórios. Segundo ele, a análise de trajetórias individuais e familiares revela a existência, 

na região Nordeste, de migrantes que se metamorfosearam em operários urbanos no Sudeste, como 

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

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

trabalho industrial. Garcia Jr. questiona ainda que: 

 

 

[...] a emigração como mão única é portanto arbitrária [...] Ela admite, implicitamente, que 
há uma homogeneidade de objetivos entre os que partem. [...] Quando há retorno às regiões 
de origem, a hipótese da emigração como mão única tem uma resposta pré-fabricada: seria 
o destino dos “fracassados”, dos “inadaptados”, o universo dos que não conseguiram atingir 
o objetivo pretendido. [...] Nunca se chega a questionar sobre os efeitos múltiplos dos 
deslocamentos, tanto sobre os que partem como sobre os que ficam, e sobre as relações que 
uns e outros mantém como o espaço social de origem. 7 
 
 

Já Martins destaca que a migração também forja no imaginário migrante a possibilidade de 

ascensão social dos mesmos, mediante a sua inserção na vida “moderna” das cidades. Considera 

que a ascensão desejada pelo migrante sucumbiu nas últimas décadas, estando a sua sociabilidade 

condicionada à miséria social e moral com a precarização da suas vidas. Afirma que chegaram ao 

fim as grandes migrações permanentes e temporárias do nordeste para o centro-sul do país.8  

                                                           
6 CHAYANOV, Alexander. La Organización de la Unidad Econômica Campesina. Buenos Aires: Nueva Vision. 1974. 
 
7 GARCIA Jr. A. R. O Sul: caminho do roçado – trajetórias de reprodução camponesa e transformação social. São Paulo: Marco Zero; Brasília/DF: 
Edunb/MDT/CNPq, 1989. (Coleção Pensamento Antropológico), p. 13. 
8 MARTINS, José de Souza. A vida entre parênteses: migrações internas no mundo contemporâneo. In. A sociedade vista do abismo. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p 139-149. 
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Partindo dessas conjecturas teóricas e considerando a proletarização dos membros da comunidade, 

em uma situação permanente ou temporária – com um ciclo de mobilidade mais intenso nas décadas 

de 1970 a 1980 –, constata-se que, mesmo na condição de operários da construção civil ou de 

empregadas domésticas na cidade, esses trabalhadores, em um período de transição, viviam um 

híbrido proletário-camponeses e estabeleceram diferentes relações em seus territórios – 

comunidades de Fundos de Pasto (BA) e São Paulo (SP).   

Os migrantes temporários das comunidades incorporaram a estratégia do grupo social. Ao 

tornarem-se transitoriamente operários, garantiram a reprodução material dos que ficaram e, por 

outro lado, acumularam recursos para investimentos em suas propriedades como a construção de 

suas moradias para selar laços matrimoniais, ou ampliação do rebanho.  

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

permanência na cidade representava a saída para se evitar a super-população nos territórios 

tradicionais. Todavia, mesmo que retornem na velhice, ainda assim, as gerações nascidas na cidade, 

certamente ali permanecem, pois os seus universos simbólicos diferem daqueles dos parentes 

camponeses. O que se observa é o estabelecimento de novas redes de sociabilidade. Para além dos 

limites do território camponês localizado no semi-árido baiano, a espacialização do grupo se efetiva 

por meio da rede de relações que se estabelecem entre a cidade de São Paulo e com as 

Comunidades, na Bahia, em um movimento contínuo.  

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

estratégias de reprodução camponesas, utilizando-se de mecanismos originados a partir da 

intervenção do Estado, quando do reconhecimento do modo de vida e do território camponês 

enquanto comunidade de Fundo de Pasto, ponderado que a (re)produção e manutenção desse modo 

de vida tradicional é gestado e recriado nas lacunas deixadas pelo modo capitalista de produção em 

sua lógica de desenvolvimento desigual e combinado.  

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

grupo, com a ascensão das novas lideranças – todas elas com passagem por São Paulo –, observa-se 

que a “lei dos costumes” vai gradativamente sendo resignificada e, até mesmo, adaptada ou 

preterida em relação ao direito positivo, uma vez que com a legalização e reconhecimento do 

território camponês e com a criação da Associação de Caprinocultores, a “lei dos costumes” não 

mais satisfaz às necessidades organizativas que emergem no grupo. Estas são agora, legitimadas na 

“lei do estatuto da associação”, o qual encontra-se registrado em cartório. Nessa nova lógica os 

novos arranjos legais é que passam a garantir o poder.   
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Na construção das novas estratégias podem residir algumas armadilhas deixadas pela sociedade 

moderna capitalista quando, sutilmente, o campesinato é capturado e absorvido pela 

territorialização do capital, instaurando-se no território camponês.  

 

Considerações 

 

Desse modo, como se configuram, então, as relações entre as novas lideranças e os mais velhos, 

considerados guardiões da “lei dos costumes” e das tradições? Por que os costumes e as tradições 

são sempre evocados em momentos de conflitos internos/externos do/ao grupo e como eles 

confluem para a manutenção da ordem moral do mesmo, ainda que, aparentemente, sejam 

colocados em segundo plano pelas novas lideranças que assumem a representação política da 

comunidade?  

As novas estratégias de (re)produção camponesas para a comunidade em estudo na escala local, 

estão pautadas, fundamentalmente, na busca de recursos e financiamentos estatais. Os programas 

públicos de assistência social, com as aposentadorias e as bolsas em suas diferentes modalidades, no 

presente, têm contribuído consideravelmente para a manutenção da comunidade. Desse modo, como 

pode ser percebido esse camponês que constitui as Comunidades de Fundos de Pasto? 

Evidencia-se, portanto, que muitas são as questões e indagações apresentadas. Estas serão mais bem 

delineadas e se mostrarão pertinentes ou não no desenvolvimento e construção da tese proposta, 

mediante o aprimoramento teórico, o que não cabe nesse momento para esse artigo. Todavia, esta 

claro que a migração que no passado possibilitou a reprodução da comunidade, no presente se 

tornou um entrave ao desenvolvimento da mesma em sua condição camponesa.  
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