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Fundos de Pasto: os desafios atuais do processo de territorialização1 

Franklin Plessmann de Carvalho – PPGA/UFBA/Bahia 

Resumo 

A constituição brasileira promulgada em outubro de 1988 afirma o direito às terras 

tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e comunidades quilombolas. A convenção 

169 da OIT, ratificada pelo congresso nacional em 2002, confirma este direito para todos os 

povos e comunidades tradicionais presentes no Brasil. Porém, a efetivação deste direito 

encontra obstáculos dos mais variados, por conseguinte, os processos de regularização 

fundiária encontram-se praticamente estagnados. 

Ao mesmo tempo em que o contexto sócio-político  apresenta grandes entraves. A 

pressão dos mais variados interesses econômicos sobre as terras tradicionalmente ocupadas 

se intensifica. Novas tecnologias são interpretadas como soluções para problemas 

ambientais e econômicos. A própria aplicação de políticas públicas enseja que muitos 

agentes sociais modifiquem hábitos e perspectivas de vida. 

Nesta comunicação apresento dados etnográficos de minha pesquisa de doutorado, que 

se encontra em estágio de qualificação. Estes dados indicam que a territorialidade específica 

das comunidades de fundo de pasto vem se transformando. Uma das razões dessa 

transformação seriam os constrangimentos relacionados aos tramites administrativos 

vinculados a regularização fundiária. Soma-se uma nova percepção dos agentes sociais 

sobre seu próprio território e como nele projetam suas vidas. 
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1 Trabalho apresentado na 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 02 e 05 de julho de 
2012, em São Paulo, SP, Brasil.” 
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Introdução 

Este texto tem como finalidade a apresentação de reflexões relativas ao meu 

processo de pesquisa de doutorado2. Ele se divide em três partes: i) a retomada do projeto 

inicial incluindo novas ponderações, elaboradas nestes dois primeiros anos de pesquisa; 

ii)uma síntese sobre as atividades de trabalho de campo; iii)concluindo com as 

possibilidades teóricas para conclusão 

O projeto 

Tomo como ponto de partida a percepção que estamos assistindo no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1970, novos padrões de relação política que se 

consolidam fora dos marcos usuais do controle clientelístico. As formas de mobilização que 

os agentes sociais apresentam, escapam àquelas de uma entidade sindical, incorporando 

fatores étnicos, elementos de consciência ecológica, critérios de gênero e de autodefinição 

coletiva, que concorrem para relativizar as divisões político-administrativas e a maneira 

convencional de pautar e encaminhar demandas aos poderes públicos. (Almeida, 2006 : 25) 

Das reivindicações apresentadas destaca-se a afirmação das denominadas “terras 

tradicionalmente ocupadas”3. Trata-se de terras ameaçadas pela expansão de diversos 

interesses econômicos4, que objetivam apropriar-se dos recursos naturais nelas localizados. 

A ação expropriadora destes interesses tem provocado uma intensa especulação imobiliária, 

incentivando várias ilicitudes e grilagens. Inúmeros antagonismos se tornam perceptíveis na 

medida em que os agentes sociais, organizados em movimentos, se mobilizam pela 

afirmação de direitos territoriais. O Estado5 se vê pressionado, neste processo 

reivindicatório, a atender as demandas por reconhecimento de direitos territoriais. Isto 

ocorre mesmo que se admita que o Estado tem sido um dos principais aliados da expansão 

                                                           
2 Este artigo foi extraído do texto elaborado para o exame de qualificação realizado em 10 de maio de 2012 
3 Esta pesquisa tem como referência para definição do termo “terra tradicionalmente ocupada” o Artigo 231 da 
constituição Federal, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do decreto 
presidencial 6040 que instituí a política nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 
Tradicionais”. Portanto considero como “terras tradicionalmente ocupadas” os espaços necessários para a 
reprodução cultural, social e econômica, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, habitados 
pelos povos e comunidades tradicionais, utilizados para suas atividades produtivas, imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, segundo seus usos, costumes e tradições.  
4 Podemos destacar os conflitos destes agentes sociais com os interesses do agronegócio – celulose, soja, 
algodão, cana-de-açúcar, fruticultura, gado, carcinocultura, piscicultura; da indústria – mineração, guseiras e 
carvoarias; do turismo – implantação de resorts; do ambientalismo – criação de unidades de conservação de 
proteção integral. 
5 Uso o termo Estado como designação geral referente aos poderes públicos – executivo, legislativo e judiciário 
– nas suas várias instâncias administrativas (federação, estados e municípios). 
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de empreendimentos econômicos que pretendem as mesmas terras reivindicadas pelos povos 

indígenas, comunidades quilombolas, comunidades de fundos de pasto e demais 

comunidades tradicionais. 

Inicialmente o projeto de pesquisa tinha por objeto estudar a relação entre as 

agências do Estado que atuam no reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas por 

comunidades de fundos de pasto e os movimentos sociais que representam estas 

comunidades. Ainda pretendia ser um exercício comparativo tendo como referência básica 

os procedimentos adotados no reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas por 

povos indígenas e comunidades quilombolas.  

Neste sentido, o presente projeto tinha como objetivos:  

i) Apreender as representações relacionadas às terras tradicionalmente ocupadas, dando 

conta do sistema de relações sociais correspondente aos processos de territorialização das 

comunidades de fundos de pasto; 

ii) Examinar os procedimentos político-administrativos de reconhecimento oficial e 

regularização dos territórios das comunidades de fundos de pasto; e 

iii) analisar os processos de reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas por povos 

indígenas e comunidades quilombolas, a fim de estabelecer comparação entre os 

procedimentos operacionais, previstos nas ações governamentais, que dizem respeito às 

distintas identidades étnicas em pauta neste projeto. 

Ao propor este estudo, pretendia-se também, em certa medida, estabelecer uma 

interlocução entre os instrumentos da antropologia e aqueles da ciência do direito. 

Porém ao realizar a primeira atividade mais densa do trabalho de campo, novos 

desafios se apresentam para pesquisa. Irei apresentar com maior aprofundamento esta 

atividade de campo no final deste texto, mas vou já destacar algumas questões suscitadas. 

Desde a realização de minha pesquisa de mestrado6 foi possível verificar que a área 

de plantio, o chamado roçado, tinha diminuído consideravelmente. Esta observação tem 

como base os roçados que existiam até a década de 70 do século XX. Há uma diminuição da 

quantidade de área plantada e de diversidade de produtos plantados. A mandioca, que até 

                                                           
6 A pesquisa de mestrado foi realizada entre os anos de 2005 e 2007, nas comunidades de fundo de pasto dos 
municípios Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas, e foi defendida no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais (PPGCS) da UFBA, no dia 14 de março de 2008, com o título: “Fundos de Pasto: organização 
política e território”.  
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então era o principal produto, quase que desaparece. As famosas casas de farinha 

encontram-se desativadas, mesmo que o consumo de farinha ainda permanece presente nas 

mesas das famílias. Mas hoje ela é adquirida, principalmente, nas feiras da região. Feijão, 

milho, arroz são produtos que também diminuíram sua produção. Cada vez mais se planta 

para produzir ração para animais, cada vez mais se organiza o trabalho familiar para a 

produção de caprinos e ovinos. 

Esta situação coincide com o processo de regularização fundiária iniciado no final 

dos anos 70. E era esta a motivação e o recorte que eu queria realizar nesta pesquisa de 

doutorado. Porém o processo de territorialização destas últimas décadas também é 

influenciado por outras políticas públicas e por ações de outras organizações, como a igreja, 

as organizações não governametais (ONGs), o partido político. 

Como políticas públicas, destaco a implantação das escolas, o sistema de saúde, a 

implantação e massificação da aposentadoria rural, a bolsa família, o benefício seguro-

maternidade. Com relação a ação das instituições mediadoras, destaco a idealização de uma 

modelo de organização comunitária baseado no associativismo e cooperativismo, na 

implantação de novas técnicas de produção agrícola e agropecuária, baseadas numa 

concepção específica de ambientalismo e sustentabilidade. 

A busca por incremento da renda familiar, por melhores condições de acesso ao 

ensino universitário e ao sistema de saúde também fazem perceber que o processo de 

territorialização é influenciado pelo deslocamento sazonal para grandes centros, como São 

Paulo. Aparentemente os laços de solidariedade se transportam para a região de 

deslocamento, e se estabelece um relação bastante imbricada entre os dois mundos, que 

parecem que se fundem em uma estratégia conjunta, um mesmo modo de vida. O 

deslocamento reforçaria a estruturação das unidades familiares e não sua desagregação. 

Estas ponderações acarretam em uma nova perspectiva para pesquisa. Tenho que 

agregar uma maior compreensão da atual representação dos agentes sociais sobre seu 

processo de territorialização, das relações sociais que foram e estão se estabelecendo. O 

primeiro trabalho de campo indica numa relativização da importância da regulamentação 

fundiária como fator preponderante na territorialidade específica que se apresenta. A 

regularização fundiária continua sendo um fator importante a ser analisado, mas 

aparentemente perde força como vetor principal de análise. É esta questão que quero 

aprofundar. 
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O trabalho de campo 

As atividades de trabalho de campo desenvolvidas até o momento podem ser 

classificados em: i)realização dos trabalhos de cartografia social; ii)acompanhamento de 

seminários e reuniões; iii) acompanhamento das atividades cotidianas. 

Cartografia Social 

As atividades relacionadas com a preparação de uma cartografia social se iniciaram 

ao mesmo tempo que este projeto de pesquisa estava sendo elaborado, no segundo semestre 

de 2009.  Foi desenvolvida pelos agentes sociais das comunidades de fundos de pasto dos 

municípios de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas, mesma localidade na qual 

realizei meus estudos de mestrado. Foram o total 7 atividades: outubro e novembro de 2009; 

janeiro e novembro de 2010; maio, julho e outubro de 2011. 

Resumidamente, as atividades tiveram como objetivo a formação de um grupo de 

monitoramento do território e a elaboração de um fascículo com o mapeamento social 

realizado. Com o grupo de monitoramento foram realizadas oficinas de capacitação em 

fotografia, elaboração de texto, realização de entrevistas, manejo de GPS, e estimuladas 

algumas reflexões sobre os direitos de povos e comunidades tradicionais. Também foram 

realizadas oficinas de mapeamento, organizadas pelo grupo de monitoramento, mas tendo 

como participantes representantes das 9 comunidades de fundo de pasto da região7. Por fim 

foram realizadas reuniões para preparação e revisão do fascículo. Este fascículo encontra-se 

na fase de revisão final para impressão. 

A convivência com os integrantes do grupo de monitoramento, o acompanhamento 

da relação que este grupo estabelecia com as lideranças da central de associações e as 

comunidades, e a própria elaboração do fascículo, propiciou a estruturação de algumas 

reflexões sobre o atual processo de territorialização das comunidades de fundo de pasto da 

região. Estes ainda percebem que suas terras estão ameaçadas, seja por uma vulnerabilidade 

fundiária, seja pelo aparecimento de novos empreendimentos, como a confecção de carvão e 

a exploração artesanal da mineração. Pude perceber que há uma demanda por maior 

                                                           
7 Esta etapa do trabalho foi acompanhada por uma equipe de filmagem da TV Futura que elaborou 4 pequenos 
programas para um jornal diário e um documentário de 30 minutos. 
1 - http://www.youtube.com/watch?v=72gBc_Pv4ws&context=C49986cfADvjVQa1PpcFOOLyBACLNNyeMJfN9jPA9iQ9bM-
xMCPVo= 
2- 
http://www.youtube.com/watch?v=fbgiNSEdka4&context=C495e617ADvjVQa1PpcFOOLyBACLNNyT2R7GNNqDKbIlmeUQPF_2U= 
3- http://www.youtube.com/watch?v=5HtH37nd2YE&context=C48a96a2ADvjVQa1PpcFOOLyBACLNNyRqF-
gP1XeYOoFeDgqHgpLs= 
4- http://www.youtube.com/watch?v=1TaFnQwi0gk&context=C47005a0ADvjVQa1PpcFOOLyBACLNNyfbw_LauEzOnC0Q1jrKgPJA= 
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presença da ação do estado, principalmente com relação a conquista da energia elétrica, ao 

abastecimento de água, às condições estruturais de apoio para comercialização de produtos. 

A busca por escola que melhor dialogue com o modo de vida das comunidades de fundo de 

pasto também é uma das demandas que estão presentes no fascículo. 

 

Reuniões e Seminários 

Foram no total 7 atividades: acompanhamento de duas reuniões de lideranças 

comunitárias da central de associações Oliveira dos Brejinhos;  duas reuniões com dirigentes 

e uma assembleia da central de associações Senhor do Bonfim; de um conjunto de reuniões 

entre os agentes sociais de Fundos de Pasto com representantes de secretarias estaduais e 

com o INCRA em Salvador; e do IV seminário estadual de comunidades de fundos de pasto. 

Estes encontros propiciaram acompanhar como os agentes sociais das comunidades 

de fundo de pasto se organizam coletivamente para buscar o atendimento de suas 

reivindicações. Neste processo pude observar as diferentes formas organizativas. De um 

lado formatos institucionais tais como associações, centrais, união de associações, 

cooperativas. Mas também observar como que os arranjos organizativos variam de local 

para local, respeitando, em certa medida, as unidades de mobilizações formadas no processo 

de luta. 

Também pude acompanhar o papel exercido por organizações mediadoras, tais 

como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Associação dos Advogados de Trabalhadores 

Rurais (AATR), o Instituto da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), o Serviço de 

Assessoria a Organizações Populares Rurais (SASOP), a Fundação de Desenvolvimento 

integrado do São  Francisco (FUNDIFRAN), o Centro de Assessoria do Assuruá (CAA), e a 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF). Nestes encontros também 

havia a presença de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). 

O papel de cada uma destas organizações de mediação varia de acordo com suas 

estratégias, embasadas na idealização de mundo rural que possuem e que projetam para 

organização das comunidades de fundo de pasto. 

Podemos perceber que as ações estão concentradas em dois campos. O primeiro da 

regularização fundiária. O segundo referente ao incremento de novas técnicas de produção. 
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Neste momento não irei aprofundar estes dois campos. Sinteticamente gostaria de salientar 

que estas organizações de mediação exercem influencia significativa na formação de um 

campo simbólico de referência, investindo, cada uma a seu modo, na formação de lideranças 

que incorporem os valores por elas defendidos. 

Com relação a atuação do poder público, o foco principal se refere a regularização 

fundiária. Estes últimos quatro anos vivencia-se uma mudança de procedimento do governo 

da Bahia. Antes a regularização fundiária era procedida através da emissão de títulos de 

propriedade privada. Estes títulos eram confeccionados em nome de uma pessoa da família 

ou em nome de uma associação criada para este fim. Agora o estado afirma que estas terras 

ocupadas pelos fundos de pasto são devolutas, e portanto pertencentes ao estado e não às 

comunidades. Propõe o estabelecimento de contratos de concessão de uso, com tempo de 20 

anos como referência da concessão. 

Outra ação do estado foi a de proceder a regularização ambiental das áreas de fundo 

de pasto. Consideram as áreas de fundo de pasto como propriedade rural, sujeita a reserva 

legal, áreas de preservação permanente e plano de manejo. Colocam o prazo de dois anos 

para que os procedimentos legais sejam estabelecidos. Depois deste período, as 

comunidades estariam inadimplentes ambientalmente, correndo o risco de sanções. 

Em ambas a situações se percebe uma total falta de compreensão do modo de vida 

destas comunidades, do significado das terras tradicionalmente ocupadas e da própria 

compreensão que os agentes sociais possuem de ambiente e relação com os recursos 

naturais. A articulação estadual de fundos de pasto tenta explicitar para o governo a 

inadequação destas medidas, mas o diálogo, quando avança, é travado pelos setores jurídicos 

e pela procuradoria geral do estado (PGE). A convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) é ignorada, tanto quanto o decreto 6.040 que institui a política nacional 

de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. 

O momento é de impasse. De um lado o movimento sente que as estratégias de 

diálogo não estão surgindo efeito. Suas reivindicações não são ouvidas. As entidades de 

mediação continuam a investir nos meios institucionais como forma das comunidades 

alcançarem suas reivindicações.  No IV seminário de estadual de comunidades de fundos de 

pasto foi decidido propor uma mudança na constituição estadual, tentando incorporar 

explicitamente na legislação estadual direitos presentes na constituição federal, no decreto 

6.040 e na convenção 169 da OIT. 
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A primeira imersão no campo 

Este é um momento da pesquisa, na qual percebo como um marco de referência, 

uma imersão mais profunda no cotidiano das famílias. O tempo de estada em campo foi 

pequeno, quatro dias, entre 3 a 6 de outubro de 2011. Era o tempo do início das chuvas, que 

ainda estavam diminutas, acarretando bastante trabalho para alimentar as criações. 

Visitei três famílias da comunidade de Várzea Grande, município de Oliveira dos 

Brejinhos. Todas as três famílias pertencem aos três últimos presidentes da central de 

associações: Valdemar, Nilza e Valter. 

A primeira casa visitada foi de Valdemar (42 anos), também conhecido como 

Dunga. Nesta casa também moram sua mulher, Aldeir (36 anos), e seus filhos Artemisia (16 

anos), Andressa (13 anos) e Otacílio (9 anos). Não cheguei a pernoitar, passando apenas um 

dia com eles, na qual realizei algumas entrevistas8. 

Conversamos sobre os deslocamentos para São Paulo, sobre a produção agrícola, 

sobre a confecção de produtos artesanais, o trabalho de Valdemar como pedreiro, as terras 

da família e os usos que fazem delas.  

A segunda casa visitada foi a de Nilza. Nela moram sua mãe Marcolina e seu irmão 

Epaminondas. Pude acompanhar um dia inteiro de atividades cotidianas realizadas dentro da 

casa e no seu entorno, principalmente no quintal. Também realizei entrevistas com Nilza, 

sua mãe e seus irmãos, Ana e Epaminondas.9  

Nilza é solteira e não tem filhos. Considera que seu núcleo familiar é sua mãe e seu 

irmão que moram com ela, mais a família de sua irmã Ana e de seu irmão Joaquim. As três 

casas, de Nilza, de Ana e de Joaquim, parecem compor uma única unidade familiar. Sua 

irmã Ana, o marido Sinésio, e os sobrinhos, fazem presentes no cotidiano da casa de Nilza e 

se responsabilizam pelas atividades que lá são realizadas. 

Os principais temas de conversa foram as mudanças ocorridas nos últimos tempos, 

relacionadas principalmente ao manejo da criação de animais e na organização das famílias. 

Mapeamos todos os 14 filhos de Marcolina: onde estão, tamanho de suas famílias, relação 

com os demais irmãos, relação com a terra tradicionalmente ocupada.  

                                                           
8 São ao todo 6 arquivos com gravações desta conversa com Valdemar e Aldeir 
9 São ao todo 9 arquivos com gravações das entrevistas realizadas com Nilza, sua mãe Marcolina e seus irmãos 
Ana e Epaminondas 
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A última casa visitada foi a de Valter. Nela moram sua mulher Sildete e seus dois 

filhos Ézio (13 anos) e Ediane (10 anos). Pernoitei três noites e pude acompanhar tanto o 

trabalho doméstico quanto a lida na roça e com os animais. Percorri o perímetro das terras 

de Valter (24ha) e das terras de sua mãe (60ha), marcando alguns pontos de referência com 

o aparelho de GPS. Realizei entrevistas com Valter e Sildete10, buscando entender as 

concepções de família, de terra, de área individual e coletiva. Tentei perceber as estratégias 

econômicas que sustentam a família. 

Pude perceber que todo o planejamento da produção agrícola está bastante 

direcionado para a criação dos animais. A área individual de Valter tem o perímetro todo 

cercado e está subdividida em várias partes. Ele também utiliza a área de sua mãe para dar 

suporte para seus animais. Toda família de Valter participa das atividades, sendo que seus 

filhos têm tarefas específicas na alimentação dos animais.  

Este período de campo, embora breve, me chamou a atenção para a necessidade de 

um olhar mais abrangente sobre o processo de territorialização na qual os agentes sociais de 

comunidades de fundo de pasto estão percorrendo nestes últimos anos. A ameaça de 

grilagem das terras e a busca pela regularização fundiária é uma referência importante deste 

processo, mas está inserida em uma complexidade de outros fatores. 

A diminuição do número de membros das famílias; a conquista da aposentadoria 

rural e da bolsa família; a implementação de novas tecnologias de produção; a presença 

maior de comerciantes, chamados atravessadores, interessados por adquirir caprinos para 

revenda nos mercados locais; as oportunidades de emprego na região e em centros urbanos 

como São Paulo; são apenas alguns exemplos de fatores que estão influindo no atual 

momento de territorialização do grupo. O quanto estão influenciando mudanças na 

territorialidade específica? Esta é a indagação que surgiu deste período de campo, e que se 

comunica com o saber que venho construindo nesta relação com agentes sociais das 

comunidades de fundo de pasto. 

                                                           
10  São dois arquivos com gravações com Valter e Sildete 
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Conclusão 

Finalizando este texto, recupero as indagações iniciais. O processo de 

territorialização em curso tem complexidades que abalam as prioridades inicialmente 

pensadas no projeto de pesquisa. Tão desafiante também se apresenta as condições de 

possibilidades para formular novos arranjos teóricos. O contexto acadêmico aponta para 

uma infinidade de novas possibilidades conceituais e metodológicas que vão se abrindo à 

antropologia. No entanto, a constatação de que os instrumentais classicamente consagrados 

pela antropologia são, hoje, insuficientes para uma compreensão razoável das relações 

sociais ainda não constituiu um corpo mais bem definido de tratamento dessas novas 

demandas que são apresentadas à antropologia, na qual assumo como desafios desta 

pesquisa. Ainda assim, começam a ser apontadas algumas direções nas quais a reflexividade 

de uma antropologia que questiona a auto-evidência de conceitos que ela mesma consagrou 

vêm se firmando. 

Uma reflexividade, sinônima de método, uma reflexividade reflexa, baseada num 

“trabalho”, num “olho” sociológico, permitiria perceber e controlar no campo, na própria 

condução da entrevista, os efeitos da estrutura social na qual ela se realiza. Como pretender 

fazer a ciência dos pressupostos sem se esforçar para conseguir uma ciência de seus próprios 

pressupostos? (Bourdieu, 1993: 694) 

Alguns cuidados devem ser tomados ao efeito de estabelecer comparações entre as 

novas inflexões conceituais e os postulados que legitimaram a antropologia ao longo do 

século XX. Mesmo considerando o contexto histórico em que foram elaborados, devemos 

perceber mais insistentemente, o próprio funcionamento em que a ciência veio se 

constituindo. Esses procedimentos possibilitam uma nova forma de descrição, e desta forma 

refletem uma outra compreensão dos grupos estudados, uma outra compreensão do mundo 

na qual tomamos parte e buscamos sua objetivação 

Sem perder de vista o perigo da influência pós moderna, na qual tudo se relativiza e 

nada poderia ser afirmado, os antropólogos podem se libertar das amarras que os prendiam 

às antigas descrições que buscavam explicações totais dos fatos sociais. Ao mesmo tempo, 

as novas descrições partem com similar vigor das etnografias clássicas, na busca da 

compreensão dos distintos modos de vida, redobrando os cuidados com as concepções pré-

formuladas e as estruturas sociais na qual estão inseridas. Distancia-se das generalizações 

apressadas e dos modismos de um senso comum erudito. A crise possibilita, portanto, a 

renovação e atualização da disciplina. 
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A prática etnográfica tem me possibilitado vivenciar questões de possibilidade, que 

compreendem outras racionalidades, conformando modos de vida próprios. Amparado pela 

ação de uma reflexividade reflexa, percebo maior rigor investigativo em meus trabalhos.  

Ao ter como objeto de pesquisa o modo de vida de agentes sociais que acionam 

identidades como definidoras de características específicas, como sua territorialidade, tenho 

assumido alguns dos desafios teóricos expostos neste texto. As percepções dos agentes 

sociais de comunidades de fundos de pasto passam a ser fundamentais para qualquer análise 

que discorro. Em conseqüência, os processos metodológicos acabam por ganhar especial 

atenção, buscando diminuir a mediação exercida por mim como pesquisador, visando 

encontrar espaços diversos que possibilitem dar voz aos agentes sociais em meu trabalho de 

pesquisa. Esse exercício compreende colocar em relação um leque muito maior de 

concepções teóricas que não foram focalizadas neste texto. 

A despeito destas concepções e de outras, que vou me deparando no processo de 

pesquisa, a obra de Pierre Bourdieu tem orientado a busca por compreender subjetividades 

imersas nos contextos estudados e as tentativas de descrevê-las. A ansiedade por respostas, 

pelas definições consagradoras foi perdendo sentido. Ganha espaço a elaboração de novas 

questões, que acabam por re-orientar a própria pesquisa. Mesmo quando chego a 

formulações de alguma definição11, estas são tomadas dentro do contexto na qual a pesquisa 

foi realizada, tomando por referência os agentes sociais que participaram do processo de 

pesquisa. Esses agentes, invariavelmente, pertencem à um grupo amplo e heterogêneo, mas  

compartilham racionalidades. Esse processo se afasta da pretensão de consagrar alguma 

definição. Por outro lado busca descrever situações em determinados contextos e assim 

orientar um outro tipo de conhecimento. Longe de afirmar este caminho como o único 

caminho a ser empreendido em um processo de investigação, e indicar uma espécie de 

manual de procedimentos, carrego a certeza que essas concepções teóricas ajudam-me a 

ultrapassar cada vez mais os limites de minha percepção e racionalidade. 

                                                           
11 Ver os fascículos produzidos pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, com destaques para os 
números 12 (Artesãs do Arumã) e 17(Piaçabeiros do rio Aracá) da série “Movimentos Sociais e Conflitos” e o 
número 2 (Fundos de Pasto da Borda do lago de Sobradinho) da série “Povos e Comunidades Tradicionais do 
Brasil, na qual participei das equipes de pesquisa – www.novacarografiasocial.com 
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