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RESUMO 

O debate sobre a questão das comunidades camponesas de Fundo e Fecho de Pasto tem 

crescido consideravelmente nos últimos anos. Isso pode ser reconhecido como um importante 

avanço no contexto do pensamento acadêmico que pode inserir de forma mais intensa essa 

discussão na conjuntura e estrutura agrária nacional. Ainda assim, sentiu-se a necessidade de 

analisar alguns meandros que perpassam o cotidiano dessas comunidades, principalmente 

quanto a sua relação com o Estado. Neste sentido, o objetivo geral desta dissertação é analisar 

as relações entre o processo de luta e resistência das comunidades de Fundo de Pasto e a 

política de desenvolvimento territorial no município de Monte Santo, estado da Bahia. Com 

isto, tem-se em conta que compreender a criação dos territórios institucionais (“rurais” e “da 

cidadania” em escala nacional, e “de identidade” em escala estadual) é problematizar 

essencialmente a forma de atuação do Estado enquanto agente na produção capitalista do 

espaço geográfico. Do ponto de vista metodológico, teve-se como fundamento analítico o 

materialismo histórico-dialético e a perspectiva geográfica da produção do espaço, com 

centralidade para o conceito de território. A pesquisa baseou-se em uma análise 

predominantemente qualitativa, utilizando-se de dados primários (entrevistas e grupos focais) 

e secundários (provenientes de instituições governamentais ou não). Nos primeiros capítulos, 

considera-se a realidade das comunidades de Fundo de Pasto de uma forma geral, bem como 

as especificidades do município de Monte Santo. São levados em conta dados quantitativos e 

históricos da conjuntura agrária, objetivando reconhecer e espacializar as diversas formas 

como se materializa o conflito pela terra/território camponês localmente. Após isto, 

considerou-se o processo de internacionalização do capital e seus reflexos sobre o Estado, 

relacionando com a forma como as políticas públicas passam a ser pensadas. Por fim, analisa-

se mais detidamente a inserção do município de Monte Santo e de suas comunidades no 

contexto do Território do Sisal e dos mecanismos de gestão e planejamento do Estado, 

relacionando-o com os diversos interesses que são traçados e a conexão entre aparência e 

essência na construção dos territórios institucionais. Reconhece-se que a política de 

desenvolvimento territorial existe necessariamente seguindo dois prismas básicos (que, em 

essência, convergem): primeiro, nunca será viável do ponto de vista de democratização e 

popularização do Estado, porque não será a partir de mecanismos institucionais que este terá a 

sua natureza alterada; segundo, a política de desenvolvimento territorial é completamente 

viável do ponto de vista de que pode se tornar a garantidora do avanço do capital a partir de 

mecanismos que incorporem  a participação social como salvo conduto.       

Palavras-chave: Território, Campesinato, Povos e Comunidades Tradicionais, 

Desenvolvimento Territorial. 
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ABSTRACT 

In recent years, the debate about “Fundos” and “Fechos de Pasto” communities has grown 

considerably. This can be recognized as a major step forward in the context of academic 

thought that can insert more intensely in the national agrarian context and structure. It was 

necessary to analyze some intricacies that pertain to communities’ daily life, particularly 

regarding their relationship with the State. In this sense, the objective of this dissertation is to 

analyze the relationship between the process of struggle and resistance of “Fundos de Pasto” 

communities and territorial development policy at Monte Santo city, in Bahia state, Brazil. 

Along this, the creation of institutional territories ("rural" and "da cidadania" on a national 

scale, and "de identidade" on a regional scale) is related with the way as today the State 

behaves as an agent in the capitalist production of geographical space. From the 

methodological point of view, the approach was based on analytical historical and dialectical 

materialism and the geographical perspective of the production of space, with territory as 

central concept. The research was based on a predominantly qualitative analysis, using 

primary data (interviews and focus groups) and secondary (from government and non-

governmental institutions). “Fundos de Pasto” communities reality in general and specific 

features of Monte Santo municipality were analyzed in the first few chapters, taken 

quantitative and historic data of agrarian economy into account, aiming to recognize and to 

spatialize the various ways in which locally materializes the peasant conflict for land/territory. 

After this, it was considered the process of internationalization of capital and their reflections 

about the State, relating to the way in which public policies are designed. Finally, it was more 

thoroughly analyzed the insertion of Monte Santo municipality and their communities in the 

context of “Território do Sisal” and the State’s management and planning mechanisms, 

linking it with the various interests that are stroked and the connection between appearance 

and essence in building institutional territories. It is acknowledged that the territorial 

development policy necessarily exists following two basic premises, which are essentially 

convergent: first, it will never be viable from the democratic and popular State point of view, 

because it will not be from institutional mechanisms that will have its nature changed; second, 

the territorial development policy is completely feasible from the point of view that might 

become the guarantor of capital progress from mechanisms that incorporate social 

participation as save-conduct. 

Keywords: Territory, Peasantry, Traditional Communities, Territorial Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há pouco mais de cinco anos, a discussão sobre comunidades tradicionais de Fundos e 

Fechos de Pasto estava bem distante dos espaços acadêmicos, incluindo a Geografia. Nos 

últimos anos cresceu de forma bastante peculiar o interesse dos mais diversos campos da 

ciência sobre esta forma de territorialização camponesa, bem como de outras formas de uso 

tradicional da terra: indígenas, comunidades remanescentes quilombolas, pescadores, faxinais 

etc. Ainda assim, até como forma de suprir a carência histórica de teorização e 

problematização sobre esses povos na universidade brasileira, os trabalhos realizados tem 

versado basicamente sobre uma análise que considera as comunidades em si. Nos casos dos 

Fundos de Pasto, os últimos trabalhos têm apontado para uma caracterização desta forma de 

uso da terra tendo em conta os mecanismos de permanência no campo, a relação sociedade-

natureza presente, os marcos jurídicos que norteiam o debate, os conflitos ambientais 

correlatos etc.  

Esta dissertação contribui para o debate, centrando-se na investigação sobre as 

comunidades de Fundo de Pasto e o Estado brasileiro. Este foi o eixo gerador da proposta 

inicial de análise que sofreu diversas transformações e incorporações nos últimos vinte e 

quatro meses, mas que não perdeu sua essência. Uma das principais mudanças que o trabalho 

sofreu foi justamente uma maior delimitação do que seria esta relação com o Estado, posto 

que se trata de uma gama de possibilidades que jamais seriam alcançadas em um mestrado, 

contando com o tempo limitado. Neste sentido, buscando algo novo e que contribuísse com a 

reflexão sistematizada sobre essas comunidades camponesas, delimitou-se mais 

especificamente a questão da relação com a política de desenvolvimento territorial.  

As discussões sobre esta forma de pensar o planejamento e o desenvolvimento 

também cresceram bastante na última década, principalmente depois que o governo federal, a 

partir da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, implantou uma regionalização que delimitou áreas prioritárias para intervenção, com 

vistas ao combate à pobreza rural. A política dos territórios rurais (iniciada em 2003, primeiro 

ano da gestão do Partido dos Trabalhadores em nível federal) se valeu de todo um arcabouço 

teórico-conceitual e metodológico já existente no pensamento científico mundial sobre o 

desenvolvimento local/endógeno/territorial, além de partir de algumas ações pontuais já 

implementadas nos últimos anos da gestão do Partido da Social Democracia Brasileira. A 

proposta foi tomando corpo ao longo dos anos e, no estado da Bahia, ainda em 2003, já 

existiam alguns territórios rurais, como no caso do Território do Sisal (ver delimitação na 
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Figura 10, página 70). Já na segunda gestão do Partido dos Trabalhadores, a proposta de 

desenvolvimento a partir de territórios institucionais assumiu o nome de Territórios da 

Cidadania, avançando no alcance espacial e na dimensão das políticas públicas envolvidas. 

Neste mesmo período (entre os anos de 2006 e 2008), no governo do estado da Bahia elegeu-

se um representante do mesmo partido, que iniciou uma espécie de translocação da proposta 

federal para o nível estadual. Foi neste sentido que surgiu a proposta dos territórios de 

identidade como eixo norteador do planejamento e da regionalização da Bahia. 

Dentre os territórios institucionais (rural, da cidadania, de identidade), destaca-se em 

abrangência estadual o Território do Sisal que, como dito, se formou desde o início e sempre 

apresentou algumas características consideradas fundamentais para o processo de 

descentralização em curso no Estado brasileiro. Este território conta com vinte municípios, 

dentre os quais Monte Santo. Este apresenta uma realidade que chama a atenção pela grande 

quantidade de comunidades de Fundo de Pasto. Por abrigar estas comunidades, reconhece-se 

que este município é um desafio investigativo, pois ao mesmo tempo em que é central do 

ponto de vista do reconhecimento de um modo tradicional de territorialização, está inserido 

em uma região considerada modelo para a política de desenvolvimento territorial. Monte 

Santo apresenta ainda uma outra dimensão importante para ser colocada: os dados de 

violência no campo. Os números de assassinatos, ameaças de morte e constrangimentos de 

diversas naturezas são elevados neste município, que se relacionam com toda uma história 

agrária de grilagem, luta e organização popular nos sertões semiáridos do Brasil.       

Para que se possa compreender todo o processo que envolve a resistência das 

comunidades de Fundo de Pasto, diante dos intensos conflitos de luta pela permanência na 

terra, faz-se necessário traçar aqui uma questão de pesquisa norteadora das distintas etapas de 

construção desta dissertação. Assim, parte-se da seguinte reflexão: Qual a relação entre a 

política de desenvolvimento territorial e os territórios das comunidades de Fundo de Pasto do 

município de Monte Santo, Bahia?  

Esta análise volta-se eminentemente para a intervenção do Estado na produção 

capitalista do espaço e nos territórios destas comunidades, processo este permeado por 

conflitos que envolvem divergentes concepções de uso da terra, construídos historicamente a 

partir da relação sociedade-natureza. Estas concepções foram discutidas por Oliveira (2001a) 

a partir dos conceitos de terra de trabalho (comunidades camponesas de Fundo de Pasto) e 

terra de negócio (latifúndio e mineradoras). Assim, compreende-se que a terra-território é 

condição sine qua non para a reprodução das comunidades, envolvendo aspectos de natureza 

material e imaterial. 
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As reflexões desenvolvidas neste texto se dão a partir de uma das formas mais 

contundentes da intervenção estatal na produção espacial: as políticas públicas. Compreende-

se que estas são as principais formas de ação do Estado no processo de produção social, a 

partir de suas diferentes repercussões identificáveis em várias escalas. Partindo de um viés 

mais próprio da ciência geográfica, podem ser ponderadas as discussões feitas por Costa 

(2001), que analisa o caráter territorial das políticas públicas ao longo do processo de 

estruturação do território brasileiro. Este autor entende que as políticas territoriais são um tipo 

especial de política pública, que visa a estrutura territorial do país, não desconsiderando as 

diversas possibilidades de efetivação destas políticas, dado o seu caráter multiescalar. 

Ao longo do século XX, é possível perceber as várias formas como foram e são 

pensadas as políticas públicas de desenvolvimento, que ganham diferentes matizes e 

características a partir dos diversos contextos socioeconômicos estruturados. Desta forma, 

alteram-se as concepções da análise regional na Geografia, a partir da consideração destas 

diferentes formas de lidar com as políticas públicas. A partir, sobretudo do final do século XX 

e início do século XXI, novos elementos de natureza teórico-prática influenciaram os 

planejadores, principalmente por meio das discussões vinculadas aos conceitos de 

desenvolvimento local/endógeno/territorial. Estas seriam as novas formas de adequação do 

Estado ao novo contexto de mundialização financeira (VAZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Neste sentido, e em consonância com a questão central de pesquisa colocada 

anteriormente, o objetivo desta dissertação é analisar as relações entre o processo de luta e 

resistência das comunidades de Fundo de Pasto e a política de desenvolvimento territorial no 

município de Monte Santo, estado da Bahia. A perspectiva teórica escolhida para este trabalho 

tem como fundamento a dialética, compreendendo-a como fundamento para a pesquisa e 

análise empírica (LEFEBVRE, 1995; NOVACK, 2005).  

Compreender o materialismo histórico-dialético como perspectiva metodológica é, 

sobretudo, considerar que a realidade não se apresenta de forma estática, mas em constante 

processo de movimento e transformação. As várias leis que envolvem a dialética podem ser 

interrelacionadas neste elemento próprio do concreto. Assim, é possível concordar com 

Lefebvre (1995, p. 240) quando afirma que  

[...] as leis dialéticas constituem, pura e simplesmente, uma análise do 

movimento. O movimento real, com efeito, implica essas diversas 

determinações: continuidade e descontinuidade; aparecimento e choque de 

contradições; saltos qualitativos; superação.  

Quanto à perspectiva de Geografia que se pauta nesta dissertação, é necessário 

explicitar que a análise espacial parte do princípio de que o concreto é a forma material de 
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compreensão da realidade, considerando que esse não é diretamente aquilo que se vivencia, 

sendo imprescindível o exercício teórico para a análise da essência. Assim, na análise 

geográfica que se propõe, importa a busca da totalidade em seus diversos níveis (inclusive 

escalares). Outro aspecto a ser levado em conta é que se considera o espaço não enquanto 

coisa, mas enquanto processo. Este deve ser considerado a partir da relação sociedade-

natureza, posto que ao mesmo momento em que o homem transforma a natureza pelo 

trabalho, imprimindo nela sua marca, também está transformando a si próprio, humanizando-

se (MORAES; COSTA, 1987). 

Compreender o espaço enquanto processo (e não enquanto coisa) tem implicações 

diretas na forma como se pode enxergar a realidade, mesmo que partindo de situações mais 

imediatas. A territorialização das comunidades de Fundo de Pasto, desta forma, não é um 

dado, mas um processo, que assim como se estabelece em municípios do semiárido baiano, 

também apresenta desterritorializações se forem considerados os enfrentamentos que 

precisam empreender diante do conflito para permanecer na terra. Seria estranho afirmar, 

neste sentido, que se analisa o espaço como algo dado, preestabelecido. Considera-se o 

processo a que se julga central neste contexto: a produção do espaço. Neste caminho, 

Lefebvre (2006, s/p) afirma que produzir 

[...] um espaço social apropriado, no qual a sociedade geradora toma forma 

apresentando-se e se representando, ainda que ela não coincida com ele e 

que seu espaço seja tanto sua tumba quanto seu berço, isso não se realiza 

num dia. Trata-se de um processo. 

Relacionando a ideia de produção do espaço com a discussão anterior sobre o método 

que foi abordado, percebe-se que desta forma é possível analisar os elementos históricos que 

apresentam relação com o real imediato. É também neste sentido que se deve considerar a 

noção de produção do espaço colocando a necessidade da análise e ir além deste imediato, 

pois analisar o espaço implica em relevar a centralidade da noção de totalidade. Assim, o 

processo de produção do espaço engendra diversos níveis de relação, desde o local, até o mais 

global possível (inclusive do modo capitalista de produção). Esse processo, considerado como 

reprodução das relações sociais de produção, está diretamente vinculado a cada organização 

social vigente. “Diferentes sociedades usam e organizam o espaço de modos diferentes e os 

diferentes padrões geográficos daí resultantes ostentam o sinal evidente da sociedade que usa 

e organiza o espaço” (SMITH, 1988, p. 122). Assim, este pode ser considerado como produto 

de uma lógica preexistente e ainda produtor de uma lógica que lhe é própria (LEFEBVRE, 

2008). A produção do espaço pode ainda ser compreendida de acordo com uma triplicidade: a 

prática social, as representações do espaço e os espaços de representação.  
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Pode-se supor que a prática espacial, as representações do espaço e os 

espaços de representação intervêm diferentemente na produção do espaço: 

segundo suas qualidades e propriedades, segundo as sociedades (modo de 

produção), segundo as épocas (LEFEBVRE, 2006, s/p). 

 

Assim, a produção do espaço acontece considerando estas múltiplas dimensões, que 

também se relacionam em múltiplas escalas. Como discutido por Smith (1988, p. 132), “a 

sociedade não mais aceita o espaço como um receptáculo, mas sim o produz; nós não 

vivemos, atuamos ou trabalhamos “no” espaço, mas sim produzimos o espaço, vivendo, 

atuando e trabalhando”. Desta forma, é preciso considerar que essa produção se dá no 

contexto de uma sociedade desigual, regida por princípios calcados na assimetria, e essas 

contradições se materializam no concreto. Neste contexto, a produção capitalista do espaço é 

eminentemente desenvolvimento desigual, “como um produto específico da dinâmica 

contraditória que dirige a produção do espaço” (SMITH, 1988, p. 138). 

Compreendendo o espaço como eixo norteador dessa interpretação no âmbito da 

análise geográfica, é possível partir para qual categoria vale-se a execução deste trabalho. 

Embora o espaço seja tido como algo central, acredita-se que, do ponto de vista analítico, não 

é possível delimitá-lo. Parte-se aqui da discussão da natureza contraditória do espaço 

geográfico, por ser este um fenômeno que não pode ser espacializado de forma estrita (SILVA 

L., 1991). Embora não o desprezando, mas considerando-o como algo que perpassa de forma 

direta toda a análise geográfica, vale-se do espaço geográfico a partir de uma categoria que 

será central neste trabalho: o território.  

A concepção mais genérica de território é a de uma porção do espaço em que estão 

presentes relações de poder. Estas, como afirma Andrade (2004, p. 19), fazem “referência ao 

poder público, estatal”, como também “ao poder das empresas que estendem os seus 

tentáculos por grandes áreas territoriais”. Corroborando com esta concepção, Geiger (1996, p. 

235) afirma que a ideia de território corresponde “a uma extensão terrestre, mas inclui uma 

relação de poder, ou posse, de um grupo social sobre esta extensão terrestre”. Assim, vale 

considerar sobre quais condições o território se configura como tal, posto que 

[...] são as relações sociais de produção e o processo contínuo/contraditório 

de desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração histórica 

específica ao território. Logo, o território não é um prius ou um a priori, mas 

a contínua luta da sociedade pela socialização igualmente contínua da 

natureza (OLIVEIRA, 1998, p. 280). 
   

A ideia geral que se relaciona com a formação inicial dos territórios ao longo da 

história social que se vincula à materialização de grupos sociais enquanto sedentarização de 

suas comunidades (FIGHERA, 1996). Neste contexto também são importantes os laços 
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culturais e de consanguinidade, em torno de comunidades que tinham a agricultura como sua 

base econômica (GEIGER, 1996). 

A própria ideia do termo território indica uma terra que pertence a alguém. Mas, como 

explica Corrêa (1996, p. 251), a noção de pertencente “não se vincula necessariamente à 

propriedade da terra, mas à sua apropriação”. Este mesmo autor especifica que podem 

ocorrem dois tipos básicos de apropriação, que não necessariamente concorrem entre si. A 

primeira refere-se à apropriação de fato, vinculada geralmente a instituições, enquanto a 

segunda relaciona-se a apropriação com vistas à identidade de grupos (CORRÊA, 1996). 

Geiger (1996, p. 245), consoante a esta discussão, aponta que “permanecem vivas as relações 

tradicionais de populações com os seus territórios, mas elas se encontram inseridas em 

processos universais mais amplos, comandados pela globalização”. 

 Neste contexto, não se pode deixar de apontar o caráter multiescalar que pode ser 

considerado para a análise do território. Como colocado acima, diferentes formas de 

apropriação do espaço a partir das relações de poder que não se excluem, ao passo que se 

presencia, dependendo da escala considerada, diferentes agentes se territorializando em uma 

mesma porção do espaço (FERNANDES, 2008). Assim, a análise sobre os Fundos de Pasto 

deve considerar tanto o território deste tipo de comunidade tradicional em nível local, bem 

como o território do Estado em nível regional e o processo de territorialização do capital em 

nível global, todos em conflito nas mesmas porções do espaço (mesmo tendo em conta que 

uns conflitam bem mais do que outros!). 

Outro aspecto importante, que se relaciona com características sobre como analisar 

esta categoria geográfica, é o que Moraes (2008) discute como formação territorial, tentando 

não analisar o território como um conceito estanque. Aponta, assim, a importância de sempre 

ver esta categoria como um resultado histórico da relação entre a sociedade e o espaço.  

Assim, a formação territorial articula uma dialética entre a construção 

material e a construção simbólica do espaço, que unifica num mesmo 

movimento processos econômicos, políticos e culturais. O território material 

é referência para formas de consciência e representação, cujos discursos 

retroagem no processo de produção material do espaço, com o imaginário 

territorial comandando a apropriação e exploração dos lugares (MORAES, 

2008, p. 59). 
 

Neste sentido, é válida a ponderação de Geiger (1996. p. 238), que diz que o território 

“corresponde, pois, a um nível de produção social do espaço”. O território vincula-se ao 

espaço e não pode ser analisado distante das dinâmicas pertinentes a ele. 
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Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos, é preciso considerar que essa 

análise partiu do mais imediato, objetivamente da aparência. Considera-se que para chegar à 

essência da problemática levantada a análise precisa ser feita dentro da unidade teoria-prática, 

com base no que se presencia no cotidiano das comunidades de Fundo de Pasto em sua 

relação com Estado, mineradoras e latifúndio.  

A investigação desenvolvida nesta dissertação se baseou em levantamento de dados 

primários, principalmente entrevistas e grupos focais, levantamento de dados secundários, e 

análise e sistematização dos dados e informações adquiridos, conforme uma abordagem 

predominantemente qualitativa, além de revisão bibliográfica para construção de uma 

interpretação teórica dos fenômenos discutidos. Vale salientar que, com relação às entrevistas 

e grupos focais, optou-se pela não transcrição direta das falas. Embora reconheça-se a riqueza 

dos dados coletados e como estes poderiam ressaltar aspectos por vezes secundarizados, a 

situação de extrema conflitualidade no município do Monte Santo trouxe como implicação a 

total omissão das fontes, evitando assim contratempos posteriores. Mesmo não revelando o 

nome dos responsáveis por cada fala, o uso de certas expressões e trejeitos da escrita poderia 

apontar a identificação dos sujeitos da pesquisa. Neste sentido, preferiu-se não correr este 

risco. 

Com relação ao levantamento dos dados, foram considerados os de organizações 

sociais (governamentais ou não), tais como: Central das Associações de Fundos e Fechos de 

Pasto de Bonfim (CAFFP), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Coordenadoria de Ação 

Regional (CAR), Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário (CDA), Secretaria da 

Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), Banco Mundial (através do BIRD), 

Departamento Nacional de Produção Mineral, INCRA. Também foram analisados os marcos 

legais que norteiam a política de propriedade/posse da terra no estado da Bahia, considerando 

como referência inicial a Lei de Terras de 1850. 

Esta dissertação se estrutura em quatro capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo inicia-se uma discussão mais aprofundada sobre a 

questão agrária no estado da Bahia com vistas à realidade das comunidades de Fundo de 

Pasto. São apresentados conceitos importantes para a compreensão da realidade destes 

sujeitos, com centralidade para as categorias campesinato e comunidade tradicional. Também 

são colocados alguns elementos do processo histórico de formação das terras comuns no 

estado da Bahia, relacionando-as dialeticamente com a formação dos latifúndios sertanejos. 

Mesmo que brevemente, é apresentado um estado da arte das discussões sobre comunidades 

de Fundo de Pasto dentro e fora do conhecimento geográfico, tendo em conta aspectos 
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levantados pelos diversos autores que tentam conceituar o “sistema fundo de pasto” no 

ambiente semiárido da caatinga. Concluindo este capítulo, é problematizada a questão da 

relação entre os Fundos de Pasto e o Estado ao longo das últimas décadas (principalmente no 

período que antecede a disseminação do discurso da política de desenvolvimento territorial), 

objetivando compreender estas comunidades como categoria trabalho diante do conflito com 

o capital.    

No segundo capítulo, a análise sobre as comunidades de Fundo de Pasto recai na 

conjuntura agrária do município de Monte Santo. Primeiramente são traçados os dados que 

caracterizam os baixos índices de desenvolvimento municipal em sua relação com a realidade 

conflituosa. São apresentados os dados da perversa estrutura agrária do município a partir dos 

Censos Agrícola e Agropecuários do IBGE entre a década de 1920 e os primeiros anos do 

século XXI, considerando como esses podem servir para a interpretação da história agrária do 

município. Neste sentido, são levantados dados da formação da estrutura fundiária local, 

fazendo considerações sobre os maiores esquemas de grilagem de terras. Identificou-se 

cartograficamente tanto uma importante porção de terra grilada, como os assassinatos 

ocorridos a partir de 2005. Como forma de compreender o espaço agrário dessas comunidades 

em Monte Santo, foi feita uma regionalização em quatro classes, apresentando como principal 

crivo a questão do conflito (natureza, origens, reflexos atuais). 

No terceiro capítulo, adentra-se sobre a conjuntura global na qual estão inseridas as 

comunidades de Fundo de Pasto. Consideram-se as características e dinâmicas do capital em 

seu atual estágio de internacionalização, levantando os reflexos na realidade do campo 

brasileiro e baiano a partir, por exemplo, da Revolução Verde, ou da territorialização das 

empresas do setor de mineração. Ainda neste capítulo, ressalta-se a questão do Estado, 

analisando sua natureza e intervenção na produção do espaço através de políticas públicas. É 

dado um foco maior ao processo de neoliberalização presente na sociedade, e apontando a 

política de desenvolvimento territorial como um desdobramento deste processo. Sobre essa, 

são considerados alguns dos vários conceitos utilizados nos documentos oficiais (tais como 

governança e capital social) e suas relações com a conformação dos territórios institucionais: 

rurais, da cidadania e de identidade.  

No último capítulo, o foco é dirigido à reflexão sobre como a política de 

desenvolvimento territorial se interpenetra na realidade do município de Monte Santo e das 

comunidades de Fundo de Pasto. Em um primeiro momento, coloca-se a questão das 

características do Território do Sisal, no qual se insere Monte Santo, mostrando as tensões e 

limites na execução de um território institucional. Como forma de apontar outras perspectivas 
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de desenvolvimento, este capítulo também traz algumas das principais entidades que se 

relacionam com a realidade das comunidades de Fundo de Pasto municipalmente, com 

destaque para a EFASE (Escola Família Agrícola do Sertão), a CAFFP (Central das 

Associações de Fundos e Fechos de Pasto de Senhor do Bonfim), a ACOTERRA (Associação 

Comunitária Terra Sertaneja) e a ARESOL (Associação Regional dos Grupos de Economia 

Solidária de Geração de Renda). São colocados os elementos desenvolvidos no trabalho de 

assessoria e mobilização social, encarando estas ações como promovedoras de um real 

desenvolvimento popular.  

Encerrando o último capítulo, a questão que vem à tona é a multiescalaridade do 

território como instrumento interpretativo da realidade espacial. Neste sentido, consideram-se 

os diversos interesses territoriais que são próprios da sociedade e como isto se reflete na 

possível viabilidade da política de desenvolvimento territorial e nos frutos diretos dela, como 

o Plano Plurianual Participativo do governo do estado da Bahia (2012-2015). São levantadas 

também algumas ações do Banco Mundial como agente importantíssimo em tudo isso, além 

de colocar ponderações sobre a territorialização das empresas de mineração no município.     
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CAPÍTULO 1 

AS COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO 

 

Ao longo do século XX, vários processos transformaram de forma significativa a 

sociedade, tendo como uma das principais repercussões espaciais a maior interdependência 

global (CASTELLS, 1999) e a internacionalização do capital. Este processo materializou-se 

de diferentes formas na Bahia, tanto no urbano quanto no rural. Quanto a este, um dos 

principais exemplos é a chamada agricultura científica que se consolidou em várias partes do 

estado, trazendo em si uma elevada capacidade técnica que possibilita a inserção de territórios 

do agronegócio em áreas onde, principalmente por razões de natureza climática, a exploração 

em grandes proporções não compensava os gastos provenientes. Mesmo que este fenômeno 

possa ser apontado como um dos principais geradores de conflito pelo uso da terra, percebe-se 

que o semiárido baiano apresenta uma complexidade de capitais que se territorializam de 

distintos modos, gerando também diferentes formas de conflitos pelo uso da terra.  

Os avanços no processo de internacionalização do capital trouxeram para o contexto 

do sertão empresas a partir da desconcentração espacial das atividades, muito embora a 

centralização não tenha sofrido mudança substancial. Neste contexto, o que se presencia hoje 

são inúmeras empresas com capital estrangeiro (embora não necessariamente) que se 

apropriam do território camponês, com diversos rebatimentos nas formas de uso da terra. No 

caso da análise aqui proposta, esta situação pode ser considerada através do conflito entre as 

comunidades de Fundo de Pasto, a territorialização do latifúndio tradicional e as empresas do 

ramo da mineração.  

Como é colocado em vários momentos neste trabalho, o complexo arranjo espacial de 

territorialização do capital no semiárido baiano implica na compreensão de como é central 

considerar a multidimensionalidade dos fenômenos e como a análise escalar pode possibilitar 

uma explicitação maior dos conflitos coletivos envolvidos. Não são poucas as áreas em que o 

interesse de reprodução local a partir da lógica camponesa (notadamente das comunidades de 

Fundo de Pasto) se sobrepõe aos interesses da grande fruticultura irrigada, do agrodiesel ou da 

mineração; como também não é raro encontrar áreas que são disputadas por duas ou mais 

empresas (inclusive do mesmo ramo, como no caso mais específico da mineração).  

É justamente sobre esta base de intensa disputa por territórios que surge a política de 

desenvolvimento territorial. Ou seja, uma perversa estrutura fundiária que privilegia a grande 

propriedade monocultora (ou o grande capital de forma geral) é aquilo que tem que lidar os 
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pretensos novos mecanismos de gestão local apresentados pelo Estado em suas diversas 

esferas, principalmente em nível estadual e federal. Ignorar toda a trajetória de luta pela terra 

associada aos povos do campo no semiárido baiano é desconsiderar que toda a injustiça 

histórica dos sobreviventes do massacre de Canudos no início do século XX ainda sobrevive 

em municípios como Monte Santo, que tem um dos mais elevados índices de violência no 

campo, associada cotidianamente à realidade das comunidades de Fundo de Pasto. Sem 

embargo, falando nesta forma distinta de uso da terra, aponta-se para a necessidade de 

compreensão dos aspectos gerais do conflito em que estão imersas.  

Assim, neste primeiro capítulo, traçam-se linhas gerais que levam ao entendimento da 

territorialização destas comunidades no sertão da Bahia. No primeiro momento, serão 

discutidos alguns conceitos considerados centrais para a compreensão dos Fundos de Pasto, 

tanto em sua generalidade como campesinato brasileiro, como em sua especificidade de 

comunidade tradicional a partir da posse de terras comuns. Apresentar-se-ão elementos do 

processo histórico de resistência destas comunidades a partir das formas de apropriação da 

colônia brasileira há séculos e como estas formas se entrelaçam com a conjuntura atual da 

estrutura fundiária, considerando, dialeticamente, tanto o uso camponês como o latifúndio. 

Neste contexto, também são abordados os autores que analisam as comunidades de Fundo de 

Pasto, levando em conta os principais aspectos que podem ser considerados atualmente como 

importantes para compreender como se territorializam estes grupos, as características de sua 

resistência e as formas camponesas/tradicionais de se relacionar com a terra.  

Concluindo o primeiro capítulo, são colocados elementos mais recentes do processo 

histórico de luta dos Fundos de Pasto em todo o estado, as relações destes com o Estado e as 

políticas de desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX. Assim, trata-se 

analiticamente de compreender estas comunidades como categoria, o trabalho em sua relação 

com capital e com o Estado, estabelecendo interpretações que possam convergir para o 

entendimento das problemáticas associadas ao modelo de gestão local preconizado pela 

política de desenvolvimento territorial. 
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1.1 Conceitos, histórico, caracterização 

 

1.1.1 Instrumentos analíticos para compreensão das comunidades de Fundo de Pasto 

 

Um texto acadêmico está permeado de categorias que possibilitam a compreensão 

analítica dos fenômenos materiais e de conceitos que expressem o olhar do pesquisador sobre 

a realidade. Neste mesmo sentido, em vários momentos deste texto, utilizam-se categorias e 

conceitos para expressão mais direta da problemática vinculada com a relação entre a política 

de desenvolvimento territorial e as comunidades de Fundo de Pasto. Nesta pesquisa é central 

explicitar algumas categorias que estarão lastreando a investigação (explícita ou 

implicitamente) e alguns conceitos que serão utilizados ao longo do texto. Para além de um 

breve referencial teórico, pretende-se colocar em tela elementos do cotidiano das 

comunidades de Fundo de Pasto que se associam a sua forma de luta para permanecer na 

terra, ensejando um olhar mais detido sobre um contexto particular do campesinato brasileiro. 

Neste mesmo sentido, parece crucial iniciar a discussão sobre uma categoria-chave 

para compreensão da questão agrária brasileira: o campesinato. A histórica concentração de 

terras no estado da Bahia (e no Brasil como um todo) aponta para uma estrutura fundiária 

perversa em que o conflito agrário é algo constante, seja para permanecer na terra (como no 

caso das comunidades de Fundo de Pasto ou de remanescentes quilombolas) ou para ter 

acesso a terra (como no caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST, e 

do Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas – CETA).   

Sobre o campesinato, Manuel Correia de Andrade aponta que a “expressão camponês, 

em sua acepção geral, é largamente usada como pessoa ou grupo de pessoas que vive em 

áreas rurais, exercendo profissionalmente atividades ligadas ao campo, estando pouco ligado à 

vida urbana” (2004, p. 67). Contudo, como afirma o mesmo autor, esta concepção, que se 

aproxima muito daquilo que é exposto no senso comum, deve ser vista com maior 

abrangência, integrando também outros sujeitos que não necessariamente estão vinculados ao 

trabalho agrícola, mas que desenvolvem atividades que se relacionam com estas, sempre 

considerando o crivo da dimensão da propriedade/posse (vale salientar que não se utiliza a 

categoria campesinato para grandes latifundiários, por exemplo). No Brasil, o termo foi 

decisivamente inserido no contexto da organização política das Ligas Camponesas do 

Nordeste, que reivindicaram para si esta denominação como instrumento de luta e resistência 

(ANDRADE, 2004). Não se deve desconsiderar todo o processo histórico de formação do 

território brasileiro em que o camponês (denominado desta forma ou não) foi sujeito central 
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na ocupação de áreas e esteve relacionado a outras tantas disputas territoriais, como no caso 

das guerras do Contestado, na região sul do país, e de Canudos, na porção nordeste do estado 

da Bahia.  

A realidade das comunidades de Fundo de Pasto aponta bem para estes aspectos gerais 

da categoria campesinato. Para além de definições e considerações abstratas, vale dizer que 

pensar na figura do camponês, principalmente no contexto da estrutura fundiária brasileira, é 

considerar uma série de conflitos pela permanência na terra ao longo das décadas. E esta 

dimensão da conflitualidade é muito marcante no processo de afirmação dos Fundos de Pasto, 

que, embora apresentem um sistema de apropriação constituído tradicionalmente ao longo de 

mais de um século, tem no conflito pela terra um crivo central de autodeterminação, 

principalmente a partir do último quartel do século XX. 

Considerar esta categoria implica também em compreender que não há uma 

homogeneidade no campesinato brasileiro e mundial, embora existam algumas características, 

apontadas por vários autores em todo o globo, que apontam para semelhanças no regime de 

uso camponês do território em suas diversas espacializações (CONCEIÇÃO, 1991). Neste 

contexto, mesmo que sucintamente, vale colocar que o debate entorno do conceito de 

campesinato não é algo isento de tensões, apresentando duas grandes perspectivas, como 

discutido por Conceição (1991). Ainda assim, para esta autora, é possível encontrar alguns 

elementos de convergência entre as perspectivas da desintegração e da recriação do 

campesinato. Sobre esta última, se têm em conta algumas características importantes para a 

análise desta dissertação, como a centralidade do estabelecimento rural familiar. A economia 

camponesa está centrada nas formas de reprodução da família, considerada como unidade 

básica tanto do ponto de vista econômico como do societário.  

Sobre o campesinato vale apontar que 

[...] o cerne de suas características determinantes parece repousar na natureza 

e na dinâmica do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade básica de 

produção e meio de vida social. Consequentemente, a própria existência do 

camponês, como uma entidade social específica, depende da presença de 

estabelecimentos rural familiares como a unidade básica da economia e da 

sociedade. O camponês deve ser compreendido, portanto, através da 

investigação das características do estabelecimento rural familiar camponês, 

tanto internas quanto externas, isto é, suas especificidades reações e 

interações com o contexto social mais amplo. Um ponto a ser lembrado, 

especialmente no contexto das diversas experiências “ocidentais”, é que a 

essência de tal unidade reside não no parentesco, mas na produção 

(SHANIN, 2005, p. 5). 

 

Como mencionado por Shanin, este estabelecimento familiar não deve ser visto a 

partir do parentesco (dimensão muito evidente nas comunidades), mas segundo sua 



32 

 

funcionalidade para o agrupamento familiar na reprodução do mesmo e manutenção do 

regime de apossamento. E, ao mesmo tempo em que se levam em conta estas especificidades 

do uso camponês do território, deve-se considerar o contexto social mais amplo no qual estão 

inseridos estes sujeitos. Embora se apresente como uma classe que persiste entre variados 

modos de produção, o campesinato sempre apresentará elementos do contexto no qual está 

inserido, tanto globalmente como regional e localmente. 

[...] o termo campesinato não implica a total semelhança dos camponeses em 

todo o mundo, e/ou sua existência fora do contexto de uma sociedade mais 

ampla não-apenas-camponesa e/ou extra-historicidade. [...] Os camponeses 

diferem necessariamente de uma sociedade para outra e, também, dentro de 

uma mesma sociedade; trata-se do problema de suas características gerais e 

específicas. Os camponeses necessariamente refletem, relacionam-se e 

interagem com não-camponeses; trata-se da questão da autonomia parcial de 

seu ser social. O campesinato é um processo e necessariamente parte de uma 

história social mais ampla; trata-se da questão da extensão da especificidade 

dos padrões de seu desenvolvimento, das épocas significativas e das rupturas 

estratégicas que dizem respeito aos camponeses (SHANIN, 2005, p. 18). 

 

É neste sentido que compreender a realidade das comunidades de Fundo de Pasto 

quanto a política de desenvolvimento territorial implica na apreensão do contexto global no 

qual as comunidades (e a política) estão inseridas. O processo de internacionalização do 

capital traz novas formas de organização do capital agrário, alterando substancialmente as 

formas de conflito e o entrelaçamento dos sujeitos envolvidos. O uso da categoria 

campesinato aponta para uma funcionalidade que dá significado aos caminhos da luta pela 

terra, compreendendo os perversos mecanismos de opressão e expropriação da população que 

vive no/do campo. 

Diante desta categoria, considera-se uma tríade conceitual: terra-trabalho-família. 

Como discutido antes, o principal crivo analítico do campesinato é o do estabelecimento rural 

familiar logo, da família. Pensar na reprodução camponesa é pensar prioritariamente em como 

a unidade familiar se relaciona com a terra por meio do trabalho. Considera-se então como a 

relação sociedade-natureza presente nesta situação é formadora da essência camponesa, pois 

através do trabalho os sujeitos interagem a ponto de constituírem sua condição no mundo a 

partir de um modo próprio de conceber a terra. Um par conceitual importante para 

compreender estas questões é o de terra de trabalho (pensada como a terra literalmente para 

trabalhar) e terra de negócio (pensada como terra para explorar o trabalho alheio). 

A propriedade familiar não é propriedade de quem explora o trabalho de 

outrem; é propriedade direta de instrumentos de trabalho por parte de quem 

trabalha. Não é propriedade capitalista; é propriedade do trabalhador. Seus 

resultados sociais são completamente distintos, porque neste caso a produção 

e reprodução das condições de vida dos trabalhadores não é regulada pela 
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necessidade de lucro do capital, porque não se trata de capital no sentido 

capitalista da palavra. O trabalhador e lavrador não recebe lucro. Os seus 

ganhos são ganhos do seu trabalho e do trabalho de sua família e não ganhos 

de capital, exatamente porque esses ganhos não provêm da exploração de um 

capitalista sobre um trabalhador expropriado dos instrumentos de trabalho 

(MARTINS, 1991, p. 54). 

 

Neste sentido, a terra de trabalho consolidada por meio do regime de apropriação 

familiar das comunidades de Fundo de Pasto representa uma forma de contraposição à lógica 

rentista do capital agrário no semiárido. Ainda assim, vale salientar como as áreas de uso 

comum se refletem em locais de maior conservação do bioma caatinga no nordeste brasileiro, 

principalmente considerando o avanço da pecuária bovina através do latifúndio/agronegócio e 

a territorialização das mineradoras. Essas terras de negócio representam pontos de tensão para 

as comunidades camponesas, por apresentarem formas de apossamento que limitam inclusive 

a própria reprodução das comunidades. Um exemplo claro disto é o cercamento de terras que 

impossibilita o livre trânsito dos rebanhos de caprinos e ovinos, derivando em sobrepastoreio 

nas áreas que restam às comunidades. 

Tendo em conta outros elementos que podem convergir com a compreensão da 

centralidade da família como forma de reprodução da unidade de produção camponesa – algo 

central para compreensão da realidade do campo baiano, é interessante perceber como a 

dimensão do conflito/resistência associada à categoria campesinato se apresenta de forma 

clara. Assim, compreender a natureza do conflito pela terra no sertão é também compreender 

toda a formação histórica do campesinato (e dos Fundos de Pasto mais especificamente), 

todas as disputas territoriais envolvidas neste processo e como isto repercute hoje na estrutura 

fundiária da região. Sem embargo, outras dimensões da reprodução material e imaterial das 

comunidades de Fundo de Pasto podem ser entendidas. Para tanto, uma outra categoria 

apresenta-se como fundamental para o debate: comunidade tradicional. Esta, contudo, não 

se coloca como divergente dos elementos associadas à categoria campesinato, mas 

complementar. Analisar o contexto das comunidades aqui problematizadas traz a luz uma 

série de arranjos conceituais que norteiam o debate sobre a conjuntura das comunidades 

tradicionais no espaço agrário brasileiro. 

Todo o processo histórico de consolidação do que hoje é reconhecido como território 

brasileiro se desdobrou por meio de uma dinâmica de estruturação de fronteiras que foram 

base para as mais variadas formas de conflitos agrários (LITTLE, 2002). Os desdobramentos 

do Estado nacional, associado aos interesses de avanço de fronts do capital em seus diversos 

modos, implicaram em disputas e, principalmente, resistências por parte de povos que 
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apresentavam formas distintas de lidar com a terra (ou água, se pensarmos no caso dos 

pescadores e congêneres). Grupos como estes ficaram (e ficam) mais distanciados da 

dinâmica desenvolvimentista até o momento em que a lógica do mercado de terras cria 

condições para a grilagem e o desencadeamento de conflitos fundiários. A situação de 

invisibilidade social e marginalidade econômica que os povos tradicionais estão submetidos é, 

periodicamente, abalada quando o capital agrário (e outros) avança territorialmente de tal 

modo que estas comunidades se transformam em “impedimentos” para o progresso. Tem sido 

assim ao longo das décadas de expansão do capitalismo no Brasil e consolidação do Estado 

nacional, onde periodicamente surgem os conflitos pela permanência na terra envolvendo 

territorializações e formas distintas de relação sociedade-natureza.  

Da perspectiva dos distintos povos tradicionais, esses múltiplos movimentos 

mudaram radicalmente sua situação de invisibilidade social e marginalidade 

econômica. Agora essas invasões a suas terras foram acompanhadas por 

novas tecnologias industriais de produção, transporte e comunicação, que 

alteraram as relações ecológicas de forma inédita, devido à sua intensidade e 

poder de destruição ambiental. A partir da década de 1980, o fortalecimento 

da ideologia neoliberal e a incorporação à economia mundial de grupos antes 

afastados dela (ou, como indicado antes, re-inseridos nela depois de uma 

época de afastamento) agravaram ainda mais as pressões sobre os diversos 

territórios dos povos tradicionais, particularmente no que se refere ao acesso 

e à utilização de seus recursos naturais (LITTLE, 2002, p. 12). 

 

Pensar na diversidade de formas de uso da terra no campo implica em considerar uma 

série sujeitos que se apropriam de modos diferenciados a partir de contextos locais correlatos. 

A realidade das comunidades de Fundo de Pasto, neste sentido, se associa a toda uma 

construção histórica de resistência do homem sertanejo à margem do latifúndio (geralmente 

associado à pecuária bovina que abastecia os centros urbanos maiores, notadamente 

Salvador). É certo que a problematização em torno da categoria comunidade tradicional 

ganhou contornos mais precisos nos últimos anos, através de um crescimento de estudos 

antropológicos que discriminavam a variedade de formas de ocupação e territorialização dos 

povos do campo. Neste contexto, aponta-se para um rompimento com a situação de 

invisibilidade social que estes povos estavam submetidos, principalmente por meio de uma 

intensa reorganização dos movimentos sociais camponeses no último quartel do século XX. 

Neste sentido, Paul Little (2002) aponta que a diversidade sociocultural dos povos que 

se apropriam territorialmente em diversas partes do país se desdobra em uma intensa 

diversidade fundiária, ou seja, em modos distintos de territorialização. Esta diversidade, 

contudo, sempre foi relegada pelo Estado brasileiro que direciona todas as políticas de 

reconhecimento e ordenamento territorial enquanto ordem distante. Sem embargo, há de 
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considerar que esta situação apresentou algumas mudanças nas duas últimas décadas, onde o 

avanço da discriminação de áreas de comunidades tradicionais avançou mais rápido do que a 

titulação de áreas de reforma agrária para o campesinato em geral. Isto não exclui a situação 

ainda complexa da falta de acesso a direitos básicos para manutenção na terra ou ainda os 

casos de regularização fundiária que pouco avançou nestes últimos anos, principalmente se 

considerarmos alguns dos conflitos mais intensos nas comunidades de Fundo de Pasto do 

município de Monte Santo. 

Principalmente a partir da Constituição de 1988, novos sujeitos sociais são alvos de 

ações do Estado com vistas à manutenção deste caráter tradicional, como forma de reparar 

processos históricos de expropriação e opressão. Contudo, isto se construiu eminentemente no 

discurso constitucionalista do pluralismo jurídico e pouco tem se efetivado na prática, como 

será discutido mais a frente quanto às comunidades de Fundo de Pasto. E vale dizer que o 

próprio rompimento com a situação de invisibilidade social se deu, na maioria dos casos, por 

meio do conflito. Nos vários fronts de avanço do capital agrário as situações perversas de 

expropriação encontram sujeitos que ocupam tradicionalmente suas terras há várias gerações e 

são os primeiros a experimentar as consequências do progresso e da política 

desenvolvimentista do Estado. 

Dentre as principais características que podem ser levantadas para definição dos povos 

e comunidades tradicionais, é possível mencionar: a) o uso comum das terras, associado ou 

não à posse individual que pode complementar os mecanismos de reprodução social; b) 

relações com formas e normas específicas, constituídas há várias gerações como o compadrio 

e a reciprocidade; c) cooperação simples e trabalho familiar, muito próximo das discussões 

relativas ao campesinato, considerando a centralidade da unidade familiar como estrutura de 

produção; d) laços solidários e de ajuda mútua, utilizando-se de esquemas de associação dos 

sujeitos para práticas coletivas como os mutirões ou batalhões (ALMEIDA, 2008). 

 Sobre a definição da razão histórica dos povos e comunidades tradicionais, Little 

(2002) aponta três elementos: o regime de apossamento de terras comuns, as relações que são 

traçadas dos sujeitos com o lugar onde moram e se reproduzem (social, cultural e 

historicamente), e a profundidade histórica do processo de territorialização associada à 

memória coletiva. É justo dizer, contudo, que muitos dos elementos que são levantados para a 

definição de uma comunidade tradicional estão vinculados à sua realidade camponesa e, 

portanto, não é equívoco ver estas duas categorias como complementares. Talvez o maior 

diferencial percebido empiricamente é a ascensão política do termo “tradicional” como norte 

de enfrentamento para vários grupos historicamente excluídos. A criação da Comissão 
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Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2006) e 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(BRASIL, 2007) foram, sem dúvidas, avanços importantes paras as pautas destes movimentos 

sociais, inclusive para os Fundos de Pasto, que têm assento na Comissão Nacional através da 

Articulação Estadual.  

Ainda assim, isto não tem se refletido na diminuição dos conflitos pela terra. 

Considerando o decreto supracitado, tem-se por povos e comunidades tradicionais 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007, s/p). 

 

Com relação especificamente a esta normatização, percebe-se que aponta para uma 

certa generalidade na compreensão das formas tradicionais de territorialização no campo 

brasileiro. Ao que tudo indica, ocorreu um avanço expressivo na lei sobre esses grupos, o que 

não tem se materializado em ações efetivas em dimensões centrais para a sua reprodução, 

como a regularização fundiária. No caso das comunidades de Fundo de Pasto, o instrumento 

jurídico presente na Constituição do estado mais tem atrapalhado a discriminação das terras 

da forma almejada pelos camponeses, criando principalmente insegurança no cotidiano destes 

sujeitos que estão em contato constante com formas do capital que cobiçam suas posses. 

Nesta diversidade de formas de reconhecimento jurídico das diferentes 

modalidades de apropriação dos recursos naturais que caracterizam as 

denominadas “terras tradicionalmente ocupadas”, o uso comum de florestas, 

recursos hídricos, campos e pastagens aparece combinado, tanto com a 

propriedade, quanto com a posse, de maneira perene ou temporária, e 

envolve diferentes atividades produtivas exercidas por unidades de trabalho 

familiar, tais como: extrativismo, agricultura, pesca, caça, artesanato e 

pecuária (ALMEIDA, 2008, p. 37-38).  

  

Nesta diversidade de modos e instrumentos jurídicos, destaca-se ainda a centralidade 

da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) como horizonte material 

que resguarda boa parte do debate em torno dos direitos dos povos tradicionais. Nesta 

convenção, afirma-se a necessidade de autodefinição dos sujeitos envolvidos em qualquer 

processo de discriminação fundiária, bem como o respeito aos modos tradicionais de uso da 

terra, e o reconhecimento das diferentes formas de territorialização. Só no caso brasileiro, 

Almeida (2008) aponta para os seguintes grupos (embora existam diversidades dentro dos 

mesmos): povos indígenas, quilombolas, seringueiros, seringueiros e castanheiros, 
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quebradeiras-de-coco-babaçu, pescadores, ribeirinhos, atingidos por barragens, atingidos pela 

Base de Alcântara, Fundos de Pasto, Faxinais.  

Toda esta multiplicidade de modos de uso da terra, contudo, é difícil de ser percebida 

nos documentos oficiais básicos que dão conta da estrutura fundiária brasileira, notadamente 

os dados do IBGE e do INCRA. A própria forma de conceber o solo brasileiro segundo dois 

tipos – terras públicas e terras privadas – indica um encobrimento de uma realidade muito 

mais complexa. Os diversos instrumentos jurídicos criados tentam suprir certas lacunas 

provocadas pela invisibilidade, posto que “cada grupo constrói socialmente seu território de 

uma maneira própria, a partir de conflitos específicos em face de antagonistas diferenciados, e 

tal construção implica também numa relação diferenciada com os recursos hídricos e 

florestais” (ALMEIDA, 2008, p. 72). 

E esta ascensão de povos e comunidades tradicionais tem se estruturado por meio de 

movimentos sociais que vem se articulando, cada vez mais, em escalas geográficas mais 

amplas. Esta organização tem se traduzido em reconhecimento destas comunidades no cenário 

nacional e as levado a ocupar cargos de representatividade em diversos espaços de governo 

(como no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e diversas instâncias que 

compreendem a política de desenvolvimento territorial. 

Central em toda esta discussão sobre a categoria de povos e comunidades é a questão 

do conflito, bem como na categoria campesinato. O próprio processo de formação de algumas 

destas comunidades está associado aos conflitos de desagregação econômica do modelo de 

sesmarias e das grandes plantações a partir do século XVIII. Da mesma forma, com mudanças 

qualitativas nítidas, os conflitos da segunda metade do século XX e início do século XXI 

também apontam para a organização destas comunidades, através da resistência ao avanço do 

capital no campo brasileiro. Neste sentido, toda a conjuntura de organização política destes 

povos “é resultante de seguidos conflitos, que se estenderam por décadas e que, antes de 

remeterem as análises para formações pré-capitalistas, apontam para crises intrínsecas ao 

desenvolvimento do capitalismo” (ALMEIDA, 2008, 98). Sendo assim, toda a história destas 

comunidades se estrutura por meio do conflito e da resistência utilizando-se de diversos 

mecanismos sociais, como o compadrio e a reciprocidade. Tudo isto se desdobrou ao longo da 

formação histórica do sertão baiano, em que o latifúndio e as posses camponesas se 

desenvolveram dialeticamente. 

 

 

 



38 

 

1.1.2 O processo de formação das terras comuns 

 

Reconhecer os processos que marcaram a estruturação do “Sistema Fundo de Pasto” 

é acompanhar os diversos desdobramentos da ocupação e colonização do sertão baiano, de 

acordo com formas de reger e controlar a terra e mecanismos jurídicos e sociais que foram 

fundamentais para que, dialeticamente, se formassem tanto o latifúndio como os pequenos 

apossamentos camponeses. Assim, indo além daquilo que é largamente conhecido, o regime 

de apropriação por parte da coroa portuguesa no Brasil não se deu somente com as capitanias 

hereditárias e os subsequentes governos gerais. Estas formas mais amplas de gestão do 

território nacional foram complementadas por um modelo regional/local de divisão das terras 

conhecido como sesmarias. Este sistema se instituiu inicialmente em Portugal, ironicamente, 

como forma de dar mais aproveitamento às porções com pouca produtividade no país, com 

vistas aos momentos de fome da população (NEVES, 2005). Assim as sesmarias foram 

pensadas como mecanismo de inibição de terras ociosas no território português. Este regime 

de apropriação sofreu mudanças significativas no solo colonial brasileiro. 

O regime de sesmarias estendeu-se ao Brasil com as capitanias hereditárias, 

instituídas por D. João III, em 1534. Seu conceito continuou o mesmo de 

Portugal, com algumas adaptações, significando terras conquistadas não 

ocupadas economicamente, doadas pelos capitães donatários e, mais tarde, 

pelos capitães governadores, com posteriores confirmações, para exploração 

de particulares, ou seja, território disponível para colonização de terceiros, 

com anuência governamental. Quanto ao substantivo sesmeiro, passou a 

significar donatário de sesmaria, diferentemente de Portugal, onde 

denominava o agente do poder público, encarregado da repartição de terras 

por esse regime (NEVES, 2001, p. 119-120). 

 

Neste contexto, o regime de sesmarias, que em Portugal serviu para diminuir a 

ociosidade da terra, se transformou na base para a consolidação do latifúndio no sertão 

brasileiro. No caso da porção de clima semiárido do país, a situação não foi muito diferente. A 

grande quantidade de terras em relação ao número de colonizadores (principalmente se for 

considerada esta razão com a realidade portuguesa) foi base para a instauração de um 

parcelamento em grandes porções, medido geralmente em léguas, em que os limites eram 

imprecisos, havendo geralmente uma légua de distanciamento entre uma sesmaria e outra 

(GARCEZ, 1987). 

A pecuária bovina foi a principal atividade econômica que sustentou esta forma de 

apropriação. A densidade de cabeças de gado por hectare era muito pequena e o controle 

efetivo do rebanho era feito pela figura do vaqueiro, considerando que o proprietário (que 

tinha recebido o direito de usufruir aquela porção de terras) geralmente estava ausente do 
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convívio diário. Desta forma, o gado era criado solto nas áreas de caatinga, que, naquele 

momento, não apresentavam qualquer forma de cercamento que impossibilitasse o livre 

trânsito do rebanho. “A colonização foi, portanto, marcada pela concentração e a imprecisão 

dos limites fundiários e pelo assentamento dos proprietários a partir de investimentos 

reduzidos. O crescimento da produção efetuava-se pela exploração de novas terras” 

(SABOURIN et al, 1999, p. 91).  

No cenário baiano, por meio de diversos conflitos e disputas territoriais com povos 

indígenas e outros ocupantes do interior, se instituíram dois grandes domínios senhoriais. 

Estes foram conhecidos como Casa da Ponte, pertencente à família dos Guedes de Brito, e a 

Casa da Torre, pertencente à família dos Garcia d’Ávila. A área de influência das duas casas 

ocupava a grande parte do que hoje é reconhecido como estado da Bahia. Toda a dimensão 

destes domínios pode ser compreendida através de alguns relatos históricos. 

Sendo o sertão da Bahia tão dilatado, como temos referido, quase todo 

pertence a duas das principais famílias da mesma cidade, que são a da Torre, 

e a do defunto mestre de campo Antônio Guedes de Brito. Porque a casa da 

Torre tem duzentos e sessenta léguas pelo rio São Francisco, acima à mão 

direita, indo para o sul, e indo do dito rio para o norte chega a oitenta léguas. 

E os herdeiros do mestre de campo Antônio Guedes possuem desde o morro 

dos Chapéus até a nascença do rio das Velhas, cento e sessenta léguas. E 

nestas terras, parte os donos delas têm currais próprios, e parte são dos que 

arrendam sítios delas pagando por cada sítio, que ordinariamente é de uma 

légua, cada ano, dez mil réis de foro (ANTONIL, 1976, p. 200). 

 

Principalmente a partir da segunda metade do século XVII, estas duas famílias 

consolidaram seu poder por meio do regime de sesmarias. O relato acima de André J. Antonil, 

que data originalmente de 1711, aponta para a grandiosidade destas casas, que 

corresponderiam hoje a distintos municípios do sertão baiano. No caso de Monte Santo, que 

se localiza na porção nordeste do estado, sua origem derivaria de um desdobramento do 

domínio da Casa da Torre, dos Garcia d’Ávila. Isto pode ser observado na Figura 1, mapa 

elaborado por Ferraro Jr. (2008) utilizando-se das informações de Antonil.  

Toda esta discussão, contudo, se vale para o reconhecimento dos processos que dão 

base à formação das comunidades de Fundo de Pasto no sertão baiano. Para tanto, destaca-se 

o último trecho da citação de Antonil, quando se refere às formas complementares de 

ocupação do território que se faz através de arrendamentos que eram pagos em foros de dez 

mil réis. A figura do foreiro (aquele que paga o foro) é central para compreensão desta 

estrutura fundiária, levando em conta como as relações entre este, geralmente associado aos 

vaqueiros e o sesmeiro se desenvolveram dando condições para que os domínios 

permanecessem. Ao mesmo tempo em que ao foreiro era exigido o trabalho para manutenção 
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do gado bovino, central para o abastecimento da porção litorânea da colônia, era permitida a 

criação de pequenos animais de propriedade do vaqueiro e sua família. Foi por meio desta 

relação que vários grupos camponeses começaram a se instalar no semiárido, dando condições 

para o desenvolvimento do latifúndio através do seu trabalho ao mesmo tempo em que se 

reproduziam enquanto camponês. 

 

Figura 1. Áreas ocupadas pelas casas da Ponte e da Torre, com destaque para o município de 

Monte Santo. 
 

 

 

FONTE: FERRARO JR., 2008, p. 33 (com adaptações). 
 

Além da possibilidade de criação de animais de pequeno porte, geralmente caprinos e 

ovinos, era direito do vaqueiro a retenção de parte do rebanho bovino em tempo de recria, em 

formas conhecidas como “sorte” ou “quarta”, nas quais o trabalhador era pago com um em 

cada quatro animais nascidos, o que deu condições básicas de reprodução destes sujeitos 

mesmo depois do fim do regime de sesmarias (FERRARO JR, 2008). A própria organização 

espacial dos apossamentos senhoriais que separavam cada rebanho com uma distância de algo 

no entorno de uma légua, deu condições para a instituição de áreas sem controle direto e uso 

por parte dos sesmeiros, dando base material para o desenvolvimento dos rebanhos marginais. 

Como discutido por Santos C. (2010), havia um pacto entre as duas casas para que 

não houvesse disputas territoriais entre os dois domínios. O objetivo básico das casas era 

exatamente desenvolver uma rede de relações entre o senhor e os foreiros, constituição de 

uma trama de poder que conferia renome e status para os representantes das famílias Guedes 
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de Brito e Garcia d’Ávila. Desta forma, embora estivesse presente o rebanho bovino dos 

senhores que abastecia as cidades maiores do litoral, pouco a pouco, os foreiros foram 

ganhando maior autonomia no seu apossamento, que apresentaria mudanças qualitativas 

importantes com a dissolução do regime de sesmarias. 

Cabe aqui falar mais detidamente sobre a formação e consolidação da Casa da Torre, 

domínio que corresponde à área onde hoje se encontram todas as comunidades de Fundo de 

Pasto do município de Monte Santo. A chegada de Garcia d’Ávila ao Brasil se deu com a 

comitiva que trouxe o primeiro governador geral, Tomé de Souza (em 1549). A sua vinda 

para a colônia se associou justamente ao interesse da coroa em manter o domínio português 

do território por meio da dizimação/aprisionamento de indígenas. O primeiro conflito que 

Garcia d’Ávila interviu foi o dos tupinambás, logo na sua chegada, o que lhe conferiu sua 

primeira doação de sesmarias (SANTOS C., 2010). A formação de pequenos exércitos 

utilizando-se de portugueses e nativos “mansos” conferiu força para o fidalgo que avançou a 

fronteira dos seus domínios sertão adentro, avançando, por conseguinte, a territorialização do 

poder da metrópole portuguesa em solo colonial. 

Em conjunto com o recebimento da primeira sesmaria, Garcia d’Ávila recebeu ainda 

um pequeno rebanho bovino que daria base para ocupação das novas terras sob sua tutela. Ao 

longo do tempo, principalmente com as diversas doações oferecidas por Tomé de Souza, o 

domínio da Casa da Torre foi se estabelecendo no sertão baiano, transformando o responsável 

pelas empreitas em um dos mais importantes nomes da Bahia colonial (SANTOS C., 2010). 

Ao longo de sua expansão, estabeleceram-se currais para desenvolvimento do gado bovino e 

arrendamentos a pequenos colonos que utilizavam a terra de forma produtiva, retribuindo o 

senhor, como já foi dito, com o foro. 

Após a morte de Garcia d’Ávila, sucedeu-se o domínio com seu neto Francisco Dias 

d’Ávila. Este manteve a expansão do controle territorial da Casa da Torre, sempre incentivado 

pela coroa portuguesa, agora mais interessada em uma possível descoberta de metais 

preciosos no sertão baiano. O apoio dos d’Ávila ao império português na dizimação de povos 

indígenas e no período da invasão holandesa lhes conferiram grande prestígio e renome na 

sede da colônia e em Portugal, contexto que foi marcado por mais doações de sesmarias 

sertão a dentro (SANTOS C., 2010). E assim foi se instituindo o poder da Casa da Torre ao 

longo das décadas, baseado no sistema de sesmarias que, em Portugal, tinha como objetivo 

maior incentivar a produção e a não ociosidade das terras. Esta problemática foi levantada 

algumas vezes por Cartas Régias da coroa, que pretendiam reduzir o tamanho de algumas 

sesmarias e incentivar uma maior produtividade das mesmas, considerando a possibilidade de 
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demarcação; estas indicações, contudo, eram pouco consideradas pelos grandes senhores de 

terra. 

A Coroa, por sua vez, era refém do poderio de senhores como os d’Ávila, já 

que esses sempre foram agraciados com patentes militares, mercês reais, 

honrarias religiosas, e, nos “sertões” do Nordeste, eram não somente 

representantes do Estado, mas, na prática, eram o próprio Estado Colonial 

personificado, exercendo seu poderio à base da força com o uso de sua 

poderosa Ordenança composta de índios, mestiços e escravos (SANTOS C., 

2010, p. 49). 

 

Assim, além de prestígio, a Casa da Torre representava a própria estabilidade do 

comando português nas áreas interioranas da colônia. O Estado se fazia presente por meio 

desta forma histórica de ocupação e qualquer forma de interferência nesta lógica de poder 

poderia ter consequências mais intensas no controle colonial. Assim, não foram interferências 

da metrópole que fizeram ruir o poder instituído pelos d’Ávila, mas problemáticas internas 

que culminaram com um contexto de mudanças na conjuntura da colônia no século XIX. 

O poder da Casa da Torre começa a se fragilizar quando o abastecimento das vilas e 

cidades baianas perde centralidade na economia local, com a ascensão de novos povoamentos 

vinculados com a extração de diamante e ouro nas Minas Gerais. Ocorre, neste sentido, um 

franco processo de desvalorização da terra voltada para a pecuária no sertão baiano. A isto se 

soma uma série de problemas relacionados ao parcelamento da terra com foreiros, 

arrendatários e rendeiros. Estes se viam distantes do cotidiano de controle da Casa da Torre e 

cada vez mais deixavam de contribuir, do ponto de vista pecuniário, com a família que 

representava o poder regional. Ainda nesta conjuntura vale mencionar os problemas 

enfrentados dentro da própria família d’Ávila, como a ausência de herdeiros varões que 

pudessem tocar as atividades da área controlada. A Casa da Torre fragmentou-se em 1852 

(mais de três séculos depois), com o falecimento de Antônio Joaquim Pires de Carvalho e 

Albuquerque – o Visconde da Torre, tendo o domínio territorial (e as dívidas) dividido entre 

alguns herdeiros, embora parte das terras já estivesse ocupada por posseiros ou fosse 

composta por alguns povoados que tinham uma dinâmica própria (SANTOS C., 2010).  

Diante disto nota-se que o fim oficial da Casa da Torre ocorreu alguns anos depois 

do fim do período colonial (1822). Sem embargo, é preciso considerar que o processo de 

fragmentação deste domínio já se iniciava há algumas décadas e formas próprias de poder 

local se instituíam nos diversos povoados e demais aglomerações do sertão baiano. Muitas 

terras foram abandonadas ao longo do século XIX, o que deu base para a formação de uma 

estrutura fundiária diferenciada através da apropriação de vaqueiros e outros trabalhadores 

que não migraram com a crise econômica que fragilizou os grandes latifúndios pecuaristas. A 
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isto, se soma o fim oficial do regime das sesmarias ocorrido em 1822, com a ruptura do 

governo português para com a colônia brasileira; neste contexto constituiu-se um vazio 

normativo, posto que a primeira lei sobre a propriedade da terra no país só seria definida em 

1850 (TORRES, 2011). Assim, vários podem ser os fatores que deram condições para a 

existência das comunidades de Fundo de Pasto em seu modelo de apropriação de terras 

comuns. 

As fazendas que resultaram dessa fragmentação – por herança, por compra, 

por aforamento ou outro qualquer título – sofrem a imprecisão de limites dos 

domínios primitivos das duas grandes Casas. O caráter extensivo da pecuária 

outro fator de fludez dessas extremas. A chamada “fronteira do gado solto” 

jamais foi demarcada. E as terras passaram, assim indefinidas, a mãos talvez 

mais experimentadas nos tratos agrícolas do que nas práticas forenses. Os 

trâmites legais capazes de assegurar a legitimidade da posse, em geral, 

jamais foram cumpridos (GARCEZ, 1987, p. 30). 

 

Toda esta imprecisão nas delimitações das posses, que se refletia diretamente nos 

títulos representativos das mesmas, é ainda hoje fator presente no cotidiano das comunidades 

de Fundo de Pasto. Na verdade, não somente destas, mas também de boa parte das grilagens 

que ameaçam a reprodução destes camponeses. São vários os casos de comunidades que 

tiveram suas terras griladas por conta de uma pessoa que se utilizou de um título de pouca 

precisão para afirmar que determinada porção do município lhe pertencia, como no caso dos 

documentos que afirmam que certo sujeito tem “dois mil contos de réis” em terras, sem 

maiores especificações. 

Com relação ao período histórico discutido aqui, meados do século XIX, percebia-se 

que além da imprecisão nas posses reconhecidas, havia várias porções do município que não 

tinham qualquer apossamento. Em todos os dois casos a criação do bode solto favoreceu a 

apropriação de fronteiras de uso comum entres diversos membros de uma ou mais 

comunidades. Como afirma Angelina Garcez, os diversos fatores históricos, climáticos e 

legais foram centrais para que a exploração comunitária da terra fosse a melhor “relação 

necessária do homem com o meio” (1987, p. 34), isto por que o próprio regime climático do 

semiárido, caracterizado pela irregularidade nas precipitações, é fator central para que os 

camponeses tenham na caatinga uma reserva forrageira importante para a manutenção do 

rebanho.  

Sobre a formação das terras de uso comum no sertão baiano, Cirlene Santos afirma 

que essas 

[...] não podiam ser vendidas, eram espaços de trabalho, de manejo do gado. 

Porém, o seu uso comum ocorria não somente nessas faixas divisórias entre 

as sesmarias. Em alguns casos, esse modo de vida estabeleceu-se 
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anteriormente à doação da sesmaria, ou seja, como uma prática pré-existente, 

pois já havia posse e o uso comum da terra por diferentes grupos sociais que 

habitavam o sertão colonial à revelia das leis que regulavam o seu acesso. A 

sesmaria se sobrepunha formalmente à posse no que se refere à legalização 

da doação da terra, contudo, não conseguia desestruturar o modo de vida já 

existente (2010, p. 57).  

 

Neste sentido, da mesma forma que hoje se presencia uma sobreposição de 

territorializações (CORREA, 1996) quando se considera que em uma mesma porção do 

espaço apropriam-se comunidades tradicionais (territorialização em nível local, com 

normatizações específicas, a exemplo dos direitos consuetudinários) e o Estado 

(territorialização em níveis mais amplos, doutrinando e regendo por meio de mecanismos 

mais gerais como a ação do judiciário e a implementação de uma política pública), identifica-

se algo semelhante no século XIX e anteriores. Ao mesmo tempo em que o Estado de então 

arquitetava um modelo de normatização do território, seja o regime de sesmarias ou a Lei de 

Terras de 1850, as comunidades localmente apresentavam formas próprias de parcelar e 

apropriar-se da terra. E é neste contexto que existem condições para a formação das terras 

comuns. Assim como hoje as diversas formas de territorialização das comunidades 

tradicionais são “invisíveis” aos olhos do Estado, as terras de uso comum eram tão invisíveis 

quanto para o regime de sesmarias.  

Do ponto de vista de marco histórico, alguns autores (DIAMANTINO, 2007; 

TORRES, 2011) frisam um período histórico em que não ocorreu qualquer normatização 

sobre a posse da terra: o fim do período colonial (1822) e a instituição da Lei de Terras 

(1850). Durante estes vinte e oito anos (conhecidos como período de livre apossamento), a 

ausência de regulação sobre a propriedade da terra foi um outro fator importante para que não 

ocorressem os cercamentos das terras comunais. Todas estas áreas (como boa parte do sertão 

baiano), inclusive, se tornaram terras devolutas a partir da Lei de Terras de 1850. É claro que 

não se pode identificar somente estes vinte e oito anos como o momento exato do surgimento 

das comunidades, posto que, como vem sendo colocado, os processos que foram centrais para 

a formação dos Fundos de Pasto se desenrolam ao longo de vários séculos. Neste sentido, 

dialeticamente, as condições que deram base para a formação do latifúndio na Bahia foram as 

mesmas que possibilitaram a formação destas comunidades camponesas. 

[...] a fronteira do gado solto se bifurcou numa economia criatória vertida 

principalmente para abastecer os engenhos e que permanece juntando seus 

escombros no domínio do “progresso” e uma economia de subsistência, 

desenvolvida à margem do latifúndio e de certo modo a eles subordinada 

social e politicamente. É nesta economia de subsistência, sempre atualizável, 

que se inscrevem as condições socioambientais, políticas e jurídicas que dão 
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vazão à existência e ressignificação das terras soltas e à articulação solidária 

de usos e costumes sobre elas (DIAMANTINO, 2007, p. 34).  

     

Assim, a realidade concreta na qual se implementa a Lei de Terras de 1850 é de uma 

sociedade marcada tanto pelo latifúndio como por pequenos apossamentos camponeses. É 

ainda neste contexto que surgem as chamadas “terras devolutas”, que, ao invés de 

apresentarem uma definição clara, delimita-se segundo aquilo que não pode ser considerado 

como terra devoluta (TORRES, 2011). Toda a terra que não apresentava qualquer 

comprovação oficial de propriedade (pública ou privada) foi reconhecida por este conceito e 

foi incorporada aos domínios do Estado brasileiro. Neste âmbito, é possível dizer que as áreas 

onde se territorializam as comunidades de Fundo de Pasto são devolutas do ponto de vista do 

Estado, mesmo que tenham usos e formas de apropriação as mais diversas. Inclusive, foi no 

momento da implementação desta lei que se criou um dos principais instrumentos das ações 

fundiárias do Estado: a discriminatória, como forma de delimitar e definir os pretensos donos 

de cada porção de terras (não é necessário nem apontar o quão isto é recorrente em conflitos 

no município de Monte Santo).  

Todas estas condições, contudo, não seriam suficientes se as áreas onde se 

territorializaram os Fundos de Pasto estivessem diante de uma intensa conjuntura de 

valoração fundiária. “A pouca pressão fundiária entre 1800 e 1920 favoreceu a consolidação 

das comunidades pastoris, regidas pelo direito costumeiro, no qual o conceito de posse era 

igual ao de domínio (FERRARO JR; BURSZTYN, 2008, s/p)”. Na verdade, como dito por 

Sabourin et al (1999), o sistema Fundo de Pasto tinha uma abrangência ainda maior da que 

tem hoje e se desagregou em várias partes do estado da Bahia por diversos motivos ao longo 

do século XX. Isto, sem embargo, não retira a dimensão da resistência destas comunidades, 

que persistiram, e persistem, em distintos conflitos territoriais. 

 

1.1.3 A territorialização do “Sistema Fundo de Pasto”  

Até recentemente, a bibliografia que discutia as formas como as comunidades de 

Fundo de Pasto se organizavam e territorializavam no estado da Bahia era bastante escassa, 

principalmente na Geografia. Nos últimos anos, pesquisadores de diferentes campos do 

conhecimento (Sociologia, Antropologia, Geografia, Direito etc.) empreenderam análises 

diversas sobre estas comunidades que hoje se refletem em toda uma gama de conceitos e 

definições envolvidas com a questão dos Fundos de Pasto, alguns inclusive já mencionados 

inicialmente neste capítulo. Várias são as interpretações para o porquê da permanência destas 
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comunidades (como se o desaparecimento fosse algo inevitável!) considerando as 

características gerais deste modo distinto de se relacionar com a terra. 

Neste contexto, vale ressaltar os primeiros escritos sobre estas comunidades, 

desenvolvidos ainda na década de 1980 a partir do corpo profissional da Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e do já extinto Instituto de Terras da Bahia 

(INTERBA, que é análogo a atual Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA). Nestes 

trabalhos, dava-se muita ênfase na forma diferenciada como os sertanejos se relacionavam 

com a terra e como aquele modo de vida sui generis era a única forma encontrada de 

sobreviver em ambiente tão inóspito. O sistema Fundo de Pasto é tido como secular, 

considerando os estudos apresentados anteriormente sobre as casas da Torre e da Ponte, 

frisando-se sempre o princípio comum da unicidade comunitária como algo central para a 

sobrevivência e reprodução dos sujeitos. Neste âmbito, o conceito mais clássico de 

comunidade de Fundo de Pasto é o de Angelina Garcez (1987, p. 21), uma das responsáveis 

pela equipe técnica da CAR. 

Correspondendo à figura jurídica do “Compascuo”, são comumente 

denominadas Fundo de Pasto as propriedade coletivas ocupadas, de modo 

geral, por uma comunidade de origem familiar comum, onde se realiza, 

como atividade predominante, um pastoreio comunitário extensivo de gado 

de pequeno porte e, subsidiariamente, uma precária agricultura de 

subsistência, representada, principalmente, pelos cultivos do milho, do feijão 

e da mandioca. 

 

Esta noção de “compascuo” é muito presente neste texto, acredita-se, por ser uma 

tentativa de enquadrar a forma distinta de uso da terra com algo próximo do que era 

apresentado nos códigos e regramentos brasileiros. Atualmente, sabe-se que com pouca 

efetividade, do ponto de vista da regularização fundiária, tem esta noção e o cerne mesmo é 

buscar uma normatização diferenciada para estas comunidades, conforme reafirmado nos 

últimos encontros da Articulação Estadual (4º seminário estadual em outubro de 2011 – 

Figura 2A) e da Central das Associações de Fundos de Fechos de Pasto de Senhor do Bonfim 

– CAFFP (realizado em setembro de 2012 – Figura 2B). Outro fator que cabe mencionar é 

esta intensidade dada à relação sociedade-natureza, colocando a caatinga como ambiente 

hostil e inóspito, que tem sido problematizado nos últimos anos a partir das organizações da 

sociedade civil que, ao invés de encarar a problemática da seca como algo a ser combatido, 

tem difundido práticas de convivência com a seca. Nos últimos anos, a região do município de 

Monte Santo passa por uma intensa estiagem que prejudica de sobremodo a qualidade de vida 

das comunidades de Fundo de Pasto; mas ainda assim, vale ressaltar que as práticas de 

convivência aliviaram os vários problemas, principalmente os vinculados à dessedentação 
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humana e plantios em quintais (respectivamente, cisternas de calha e cisterna de enxurrada ou 

produção). 

Alguns elementos importantes que são colocados no texto de Garcez (1987) são as 

diversas atividades complementares à ovinocaprinocultura extensiva, como a pecuária bovina, 

a criação de porcos e galinhas, as lavouras de sequeiro e as próprias atividades extrativistas, 

como a caça. Isto tende a variar de comunidade para comunidade, de acordo com as formas 

como os sujeitos foram se organizando e se apropriando das terras. Cabe ainda mencionar 

dois pontos interessantes nesta publicação. O primeiro é a indefinição jurídica quanto à 

propriedade das comunidades de Fundo de Pasto, que tem se desdobrado em diversos 

conflitos entre camponeses e grileiros pelo direito a permanecer na terra. Esta situação não se 

alterou mais de vinte e cinco anos depois, posto que várias comunidades ainda não têm o 

título da terra garantido e o município de Monte Santo tem registrado o maior número de 

assassinatos envolvendo Fundos de Pasto (um total de seis nos últimos anos, sem considerar 

as tentativas, ameaças e congêneres).  

O segundo ponto interessante do trabalho é a forma alargada que se utiliza a definição 

de comunidades de Fundo de Pasto, “compreendendo o conceito tanto a base física quanto a 

comunidade que a ocupa e o tipo de “tenência” da terra que caracteriza essa ocupação” 

(GARCEZ, 1987, p. 38). Isto se reafirma nos próprios documentos das entidades 

representativas das comunidades, posto que não basta inferir que o fundo de pasto se limita a 

área de terras comuns, mas a todo o modo como as pessoas se relacionam com a terra, 

incluindo aí desde o apossamento individual até as relações de compadrio.  

 

Figura 2. 4º Seminário Estadual de Fundos e Fechos de Pasto em Uauá, ocorrido em 2011 (A) e 

Assembleia Geral da CAFFP em Medrado (município de Andorinha), ocorrido em 2012 (B). 

 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2011, 2012. 

 

A B 
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Outra conceituação interessante para as comunidades de Fundo de Pasto foi elaborada 

duas décadas depois por Pedro Diamantino (2007), considerando que poucos trabalhos foram 

construídos durante estes vinte anos. Para este autor,   

Um dos traços mais marcantes das comunidades de Fundo de Pasto refere-se 

a mecanismos institucionais de acesso e uso das terras e pastagens nativas 

criadas a partir de combinações discursivas e consuetudinárias de regras de 

uso e de hospitalidade, reforçadas em situações de adversidades e pressão 

exercida sobre o grupo, regendo princípios de utilidade vital e organização 

sócio-cultural compartilhadas (DIAMANTINO, 2007, p. 9). 

 

Diante desta afirmação, é possível levantar alguns elementos para compreensão dos 

mecanismos de reprodução social destas comunidades. O primeiro é a forma de regramento 

estabelecida no interior da comunidade, transmitida geralmente de modo oral e a partir de 

princípios consuetudinários. Esta lógica esbarra nas instituições formais do Estado, 

principalmente na forma de conceber as relações jurídicas da propriedade privada. Até mesmo 

em alguns processos judiciais que analisam a pertinência ou não da existência de uma 

comunidade de Fundo de Pasto em determinado local, foi identificado o modo como, por 

exemplo, o juiz faz a vistoria e nega acreditar que uma porção de vários hectares de “caatinga 

em pé” é utilizada produtivamente por um grupo de pessoas.  

Outro elemento interessante é a compreensão de como se instituem estes direitos 

consuetudinários, por meio da utilidade vital e a organização sociocultural compartilhada. 

Neste sentido, cabe mencionar que o sistema Fundo de Pasto se estabelece não por uma 

intencionalidade coletiva de definição de uma área de utilização comunitária, mas através de 

regime de uso comum das terras que se desenvolve de acordo com a utilidade daquela porção 

do espaço para sobrevivência dos rebanhos de ovinos e caprinos e, por conseguinte, da 

própria família camponesa. Esta discussão possibilita distanciar de qualquer visão mistificada 

das comunidades tradicionais, incluindo os Fundos de Pasto, percebendo a formação das 

terras comuns como algo central para a reprodução dos sujeitos em suas relações com o meio 

ambiente, material e imaterialmente. Assim, do ponto de vista conceitual, compreende-se que 

é mais acertado utilizar as expressões “terras de uso comum” ou “terras comuns” do que 

“terras de uso coletivo” ou “terras coletivas”. 

Como são discutidas ao longo do texto, estas especificidades das comunidades 

também se refletem no modo como estas cobram do Estado as respectivas políticas públicas, 

principalmente fundiárias e de acesso a tecnologias de garantia de renda. No contexto de 

interesses múltiplos, como em um colegiado territorial, as necessidades diferenciadas destas 

comunidades deveriam ser ainda mais realçadas, por estarem diante de uma lógica em que 



49 

 

seus objetivos são minoria perante uma estrutura de poder assimétrica. Sobre estas distinções 

do sistema Fundo de Pasto, Diamantino coloca que  

Os campos abertos ou os fundos de pasto eram vitais para aqueles que 

individualmente não dispunham de grandes porções de terras, tampouco de 

deliberado poder para impor os desígnios de um padrão expansionista dos 

domínios territoriais à sua atividade de subsistência. A manutenção das 

reservas de pastagens de livre acesso, neste contexto, sempre foi essencial 

para que os pequenos criadores pudessem dispor de terras para o 

consorciamento de plantio com a pequena criação (2007, p. 47). 

 

Esta relação de sobrevivência e reprodução social dos sujeitos quanto ao regime de 

apropriação das terras comuns é algo muito presente nos Fundos de Pasto. Em visita à 

comunidade de Laje do Antônio (Figura 3), ao conversar com moradores representantes da 

associação, identificou-se um senhor que não era natural do município de Monte Santo. Este 

camponês nasceu e viveu uma parte de sua vida no município de Nova Soure (que, segundo o 

relato, também tinha áreas de uso comum há quarenta anos), que dista em torno de 175 km da 

cidade de Monte Santo, mas casou-se com uma mulher da comunidade de Laje do Antônio e 

lá firmou moradia e família. Anos depois, ao retornar à terra natal, este senhor notou que toda 

a região estava cercada e percebeu que não era possível uma pessoa pobre sobreviver sem ter 

acesso livre a terra. Como já foi colocado, o sistema Fundo de Pasto era o padrão de ocupação 

do semiárido baiano, antes dos processos de cercamento. Era desta forma que o camponês 

pauperizado, sem condições de comprar um título de terra que garantisse minimamente a 

sobrevivência do rebanho, conseguia se reproduzir. Na avaliação deste senhor entrevistado, é 

este o sistema que, na prática, é o mais adequado para o modo de vida camponês no semiárido 

baiano. 

Perceber o motivo pelo qual as comunidades de Fundo de Pasto se formaram no sertão 

baiano é algo central. Não obstante, é fundamental também refletir sobre os processos que 

levaram à persistência destas comunidades, considerando que apresentam formas de 

apropriar-se da terra e de instituir território diferenciado da forma como se organiza o capital 

agrário e algumas formas mais presentes de economia camponesa. Ferraro Jr. (2008) analisou 

possíveis razões para a permanência destas comunidades, considerando o fim dos currais das 

casas da Torre e da Ponte; estas, contudo, não são excludentes entre si e possibilitam uma 

análise multidimensional do fenômeno em tela.  

A primeira razão é a “ambiental”, que considera que as configurações do ambiente 

semiárido (Figura 4) são um fator importante na forma como a sociedade local passa a se 

relacionar com a natureza. Neste caso, a problemática do regime pluvial associada à baixa 
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densidade populacional conduziu às formas de exploração extensiva e sobreposta. Assim, 

como relatado anteriormente, o sistema Fundo de Pasto seria a forma mais apropriada de 

sobrevivência no sertão. “Esta forma seria mais preservadora, mais econômica, mais estável e 

resistente” à instabilidade própria do regime climático semiárido, considerando também que o 

“mesmo se aplica ao desenvolvimento do bode denominado ‘pé-duro’, adaptado às condições 

de pastoreio solto na caatinga” (FERRARO JR, 2008, p. 53). 

 

Figura 3. Comunidade de Laje do Antônio: centro do povoado (A) e sede da associação (B). 

   
                                                                                                     FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 
 

 

Figura 4. Ambiente semiárido nas áreas das comunidades de Lagoa do Pimentel (A) e Bento 

(B). 

 

   
FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2011. 

 

Com relação às origens culturais, o autor apresenta outras três razões. Uma é a 

“ibérica”, considerando que na raiz cultural das comunidades, associada a uma matriz 

predominantemente portuguesa e/ou espanhola (Figura 5), está presente a forma de 

apropriação denominada de “baldios”, que são áreas de terra livre disponíveis para o 

campesinato. Assim, quando alguns foreiros vieram de Portugal ocupar o sertão baiano, já 

tinham a tradição de ocupar porções do território por meio do uso comum do solo. Neste 

A B 

A B 
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âmbito, outra razão seria a “anti-europeia”, colocando que no processo de formação 

populacional destas comunidades foram fortes os traços dos habitantes nativos (indígenas) e 

dos povos de origem africana. Estas duas matrizes traziam em sua cultura tradições 

comunitárias e de solidariedade, posto que “a noção de propriedade privada era estranha aos 

não-brancos” (FERRARO JR, 2008, p. 54). Somada a estas duas razões, o autor aponta ainda 

uma terceira denominada de “indígena”, na qual as terras de uso comum seriam um 

desdobramento das porções de terra que já eram utilizadas para caça das aldeias nativas. Este 

trato de uso comum teria sido reforçado pelo papel missionário da Igreja utilizando-se dos 

princípios cristãos. 

Figura 5. Cemitério com características ibéricas na comunidade de Bento 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2011. 

 

Ainda são apresentadas outras três razões de permanência e persistência das 

comunidades de Fundo de Pasto, são elas: “socioeconômica”, “falta de ordenamento 

fundiário” e “clânica”. No caso da primeira, o autor coloca que os locais onde se 

desenvolveram as comunidades seriam áreas de menor interesse (baixo potencial produtivo e 

baixa valorização econômica) para que fossem apropriadas por outras formas de uso. Assim, a 

condição de “esquecimento” deu base a uma vida baseada na partilha e em relações 

comunitárias. Quanto à razão fundiária, Ferraro Jr. (2008) menciona que o não 

reconhecimento por parte do Estado, utilizando mecanismos como a regularização e titulação 

da propriedade, teve como reflexo o não parcelamento das áreas de uso comum.  

Tal noção vincula-se à ideia de que, para os camponeses, a terra não era de fato deles, 

mas dos sesmeiros (e congêneres) que as abandonaram por determinado tempo e que 
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poderiam reclamar a propriedade a qualquer momento. Desta forma, após “a decadência dos 

currais (1750-1850), os vaqueiros e posseiros não se fizeram donos, supondo-se apenas 

usufruturários da terra e, portanto, sem direito à apropriação individual da mesma” 

(FERRARO JR, 2008, p. 54). A sétima razão apresentada pelo autor é a “clânica”, que 

considera que o isolamento dos grupos que ocupavam os sertões, a maior parte deles formada 

por um mesmo tronco familiar, criou condições para o não parcelamento. Ou seja, as áreas de 

pastoreio não foram divididas porque se tratavam de pessoas com consanguinidade tal que a 

divisão se fazia desnecessária.  

Dentre as razões explicativas, a explicação clânica (sociocultural) parece 

dominante frente às observações de campo. As outras estão, em geral, 

subordinadas a ela. A manutenção das terras indivisas só aconteceu porque 

os conflitos internos eram (e continuam sendo) passíveis de solução no 

âmbito comunitário-familiar, as comunidades são predominantemente 

formadas por herdeiros e seus descendentes, parentes em diferentes graus. 

As razões ambientais, econômicas e fundiárias também são factíveis, 

podendo, em diferentes graus, ter se somado para fortalecer o modo FP de 

uso e ocupação. As hipóteses de cunho étnico-cultural (indígenas e anti-

européias) são mais difíceis de avaliar e não parecem muito significativas 

por duas razões, primeira aquela apontada por Darcy Ribeiro quanto a não-

assimilação, mas sim enfrentamento dos índios pelos vaqueiros, e a segunda 

razão reside no fato de a configuração aberta dos grandes currais não ter sido 

opção das comunidades ou dos vaqueiros, mas uma contingência das 

sesmarias. De qualquer modo, pode se agregar à explicação a ascendência 

ser de camponeses pobres, sejam portugueses, indígenas ou negros. Estes, 

independente de uma influência cultural direta, nunca tiveram propriedade 

privada de terras e não conseguiram mudar isso (FERRARO JR, 2008, p. 

55). 

 

Como explicita o próprio autor, escolher apenas uma razão para a 

permanência/persistência das comunidades de Fundo de Pasto no sertão baiano é restringir 

algo que essencialmente é plurideterminado. Neste sentido, talvez seja ainda importante 

indicar uma outra razão que, embora não esteja presente (pelo menos aparentemente) nas 

décadas anteriores aos meados do século XX, foi central nas últimas décadas: a questão do 

conflito. A persistência e a permanência destas comunidades tem muito a ver com resistência, 

com disputas territoriais que se deram nos últimos anos e foram cruciais para que, atualmente, 

a situação de regularizações fundiárias esteja mais estável em algumas porções do estado da 

Bahia, como no município de Uauá e em parte de Monte Santo.  

Considerando elementos de análise marxista da questão das relações sociais em sua 

reprodução, Cirlene Santos (2010) também conceitua as comunidades de Fundo de Pasto. Este 

trabalho, que foi o primeiro trabalho monográfico em nível de pós-graduação da área de 

Geografia, traz elementos da territorialização destas comunidades no estado da Bahia, levando 
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em conta as terras de uso comum enquanto funcionalidade para o modo camponês de 

apropriação. Para a autora, 

[...] o fundo de pasto constitui-se enquanto um modo de vida camponês 

baseado em uma economia doméstica, cujo “padrão tecnológico” está 

fundamentado na utilização de técnicas e instrumentos rudimentares de 

trabalho. Os camponeses têm como valores basilares a família, a terra e o 

trabalho e utilizam-se de uma incipiente agricultura e de atividades 

extrativas voltadas ao autoconsumo e, principalmente, utilizam-se da prática 

do pastoreio extensivo, compartilhado de caprinos e ovinos, em terras de uso 

comum, de grandes extensões, localizadas no semi-árido baiano, como 

mecanismo estratégico de reprodução social do grupo (SANTOS C., 2010, p. 

80). 

 

Quanto às relações sociedade-natureza presentes nas comunidades, a autora aponta 

para algo central que é a instituição do uso comum das terras considerando a maximização do 

aproveitamento implementado pelo pastoreio livre da ovinocaprinocultura. Neste âmbito, é 

equivocado pensar que as áreas de caatinga em pé presentes nas terras comuns dos Fundos de 

Pasto se associam a interesses preservacionistas, como apontado por pesquisadores que 

refletem de forma mistificada o uso tradicional da terra (SANTOS, C., 2010). A vegetação 

conservada (Figura 6) nestas áreas camponesas tem a ver diretamente com o modo de vida ali 

instituído, que necessita que a caatinga sirva de banco natural de forragem para alimentos dos 

rebanhos. A relação imbricada entre sociedade e natureza neste caso aponta para uma forma 

de territorialização em que a ausência das reservas vegetais simplesmente não se afirma 

enquanto vantagem ou mesmo condição possível de sobrevivência dos Fundos de Pasto. 

Outro elemento a ser relevado que é levantado por Santos C. (2010), bem como pelos 

demais autores já colocados, é a instituição de formas solidárias de ajuda mútua, 

principalmente o mutirão, o batalhão e os agrupamentos de trabalho. Para a autora, as próprias 

condições de adversidade do ambiente semiárido deram condições para que as 

interdependências entre os sujeitos e o sentimento de territorialidade estivessem muito 

presentes no cotidiano das comunidades. No caso do Fundo de Pasto de Muquém (Figura 7), 

porção centro-norte do município de Monte Santo, alguns camponeses relataram a presença 

desta forma de sociabilidade. Além do modo mais conhecido de agrupamento, foram citadas 

duas derivações que, atualmente, não são mais tão utilizadas. A primeira delas é o “boi 

roubado”, que se trata de um mutirão feito através de um conjunto de pessoas que não tem o 

consentimento prévio do posseiro da área que será trabalhada; neste caso, o dono se 

surpreende com o mutirão em suas terras e, como forma de retribuição, precisa fornecer 

alimentação para os trabalhadores agrupados. Outra forma que está em desuso é a “vaga”, 
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mutirão feito após o meio-dia, no qual o posseiro beneficiado (desta vez com consentimento 

prévio) fornece alimentação ao longo da tarde para os trabalhadores, principalmente arroz-

doce. 

 

Figura 6. Área de uso comum da comunidade de Fundo de Pasto da Lagoa da Ilha à esquerda 

e área de latifúndio à direita (Fazenda Pedra D’água). 
 

 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Figura 7. Comunidade do Muquém: sede da associação (A) e área central do povoado (B). 

   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Neste contexto, utilizando-se de outros estudos que tentaram identificar comunidades 

rurais enquanto camponeses, Santos C. (2010, p. 86-87) analisou as comunidades de Fundo de 

Pasto e elencou alguns dos principais elementos que as caracterizam como tal:  

A B 
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1. Força de trabalho familiar, sendo a família o centro da unidade de produção e 

consumo; 

2. Ajuda mútua, ocorrendo, sobretudo por meio de regimes de mutirão; 

3. Trabalho acessório e jornada de trabalho assalariada, identificada através de processos 

migratórios no período de seca, além da presença de contratação de diaristas; 

4. Socialização, processo presente como forma de reprodução da própria comunidade na 

lida com a terra, reforçando neste caso a centralidade do trabalho para reprodução 

social do grupo; 

5. Posse da terra, no sentido de apropriação das terras devolutas, ocorrendo nos últimos 

anos um processo de regularização fundiária; 

6. Propriedade dos meios de produção, vinculada aos instrumentos diretamente 

relacionados à forma de lidar com a terra; e 

7. Jornada de trabalho livre, que se caracteriza por diversas atividades, inclusive a 

pecuária, realizadas ao longo do dia. 

Todas estas características podem ser encontradas também nas comunidades de Monte 

Santo. A isto se soma a questão da religiosidade, que se apresenta como um traço muito forte 

na zona rural do município considerado. A religião predominante é a católica, que se faz 

presente em diversos momentos da história da grilagem em Monte Santo, seja como 

condicionante na formação política dos camponeses que resistem, seja como agente 

responsável pelo maior esquema de grilagem do município. É necessário inserir ainda outros 

elementos do conflito pela permanência na terra, algo fundamental para compreender a 

questão do ser camponês nas comunidades de Fundo de Pasto. Conforme relato de alguns 

sujeitos que trabalham com assessoria popular nestas comunidades, é nítido que, em 

momentos de maior estabilidade jurídica, alguns grupos tendem a se fragmentar e fragilizar a 

própria estrutura das áreas de uso comum (com alguma forma de parcelamento). Este 

processo, contudo, é menos evidente em comunidades que apresentam maior solidez 

associativa e/ou lideranças que conseguem agregar os camponeses em torno de uma pauta de 

enfretamento com o Estado no afã de obter acesso a direitos básicos por meio de políticas 

públicas. 

Neste mesmo sentido, vale salientar que as comunidades de Fundo de Pasto não 

representam um agrupamento homogêneo, embora tenha características em comum. Mesmo 

nestes aspectos mais próximos de uma homogeneidade é perceptível a diferenciação nas 

formas de apropriação camponesa e na própria organização espacial e disposição das 

habitações, bem como o respectivo uso comum e/ou individual do território. Na tese de 
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Santos C. (2010, p. 81-84), foram identificados pelo menos dois tipos mais recorrentes de 

organização. No primeiro, a “terra é apropriada e usada pelo grupo igualmente, não há posse 

familiar”; neste caso, existe o local onde estão as habitações (possivelmente concentradas) e a 

área de uso comum, que é apropriada por todo o grupo sem parcelamento. No segundo tipo, a 

“terra é apropriada em pequenas posses familiares não cercadas que constituem o todo usado 

em comum pelo grupo”; assim, embora exista um parcelamento instituído pelo direito 

consuetudinário e pelas relações de parentesco compadrio, a ausência de cercamento permite 

o livre trânsito dos rebanhos. No município de Monte Santo esta organização espacial (e 

distribuição dos usos do território) também apresenta distintas formas. Enquanto na 

comunidade de Desterro do Alto Alegre (porção sudoeste) identifica-se esta forma de 

parcelamento nas próprias áreas de uso comum (mesmo que o cercamento não impeça o livre 

trânsito da criação), na comunidade de Muquém a situação é diferenciada, posto que as terras 

comuns ficam mais distanciadas do povoado (principalmente em áreas de serra com 

declividades acentuadas – Figura 8) e não apresentam qualquer forma de cercamento, a não 

ser a que delimite o fundo de pasto com as áreas de outras comunidades.  

Para uma compreensão mais abrangente da complexidade dos Fundos de Pasto nos 

dias atuais, Torres (2011) considera que ocorreram mudanças qualitativas significativas a 

partir da segunda metade do século XX, principalmente com uma intervenção mais forte do 

Estado na realidade agrária das comunidades. Assim, considerando o contexto de séculos 

atrás 

[...] era ao mesmo tempo sistema produtivo e de relações sociais, 

econômicas, culturais e familiares que em algumas áreas datavam de 

duzentos, trezentos anos, o que passou a ser conhecido como “sistema fundo 

de pasto” que, a partir da década de 1980, sofreu a intervenção do Estado 

através do que foi denominado por este de “projeto de fundo de pasto”, 

visando à regularização fundiária dessas áreas (TORRES, 2011, p. 50).  

    

Neste sentido, não é possível compreender atualmente a territorialização dos Fundos 

de Pasto sem considerar a sua relação com o Estado nas últimas décadas. As diversas formas 

de intervenção foram (e tem sido) funcionais para a organização das comunidades em 

associações, em nível local ou regional, que mudaram as estratégias do movimento e se 

estruturaram em uma rede espessa de sujeitos que resistem no estado da Bahia.  
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Figura 8. Áreas de serras ao fundo indicam as terras comuns da comunidade do Muquém.  

 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Neste trabalho, o autor também traz os elementos que foram considerados pelos 

órgãos públicos nos anos da década de 1980, e que serviram de base para a interpretação 

dominante sobre o que é este sistema de uso comum de terras. São estes: 

a - as ocupações dos fundos de pastos se dão a partir de heranças, sendo o 

laço familiar determinante para o ingresso na comunidade; 

b - a estrutura familiar persiste até hoje bem como a forma tradicional de 

relacionamento, “contribuindo para consolidar a identidade desse grupo 

social”; 

c - as áreas do criatório comum são maiores que as áreas de moradia e 

cultivo, não havendo divisão entre elas; 

d - muitas vezes as áreas de fundos de pastos se limitam com outras áreas 

comunitárias, sem que haja problemas de limites; 

e - A conformação espacial dos fundos de pastos imprime um caráter 

particular a essas áreas. Constitui-se de grandes extensões de terras de 

caatinga, mais ou menos delimitadas sem entretanto serem cercadas, onde 

cada uma das famílias, integrantes do grupo comunitário, possui uma casa e 

uma área cercada para a pequena produção agrícola, sendo o restante das 

terras, usadas comunitariamente para o pastoreio e atividades extrativas. 

f - Atualmente estima-se que 5.000 famílias vivam nestas comunidades 

(CAR, 1987 apud TORRES, 2011, p. 51-52).   
 

Dos elementos que foram colocados nestes dados da Companhia de Desenvolvimento 

e Ação Regional (CAR), vale ponderar duas coisas: a primeira é o pequeno número de 

famílias que é apresentado (5.000), considerando que se sabe atualmente que este valor é 

superior em mais de quatro vezes (ainda sem considerar que outras tantas comunidades que 

apresentam este sistema de uso das terras não se reconheceram como tal), conforme pesquisas 
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feitas por Ferraro Jr. (2008); a segunda questão é a do cercamento, posto que no período dos 

primeiros trabalhos dos órgãos do Estado ainda eram mínimas as cercas, processo que se 

intensificou principalmente por conta da ameaça de grilagem das terras. Para além destes 

equívocos de “revisão” da realidade atual das comunidades, vale ponderar um fator 

importante que é apresentado no item “e” da citação acima. Quando se mencionar o termo 

“Fundo de Pasto” é preciso ter em mente que não está restringindo-se às áreas de uso comum, 

às porções de trânsito livre dos distintos rebanhos familiares. Fundo de Pasto é muito mais do 

que isso, representando todo o modo de vida e territorialização camponesa correlata.  

Assim, as moradias, os quintais e os cercados menores são também Fundo de Pasto, 

bem como a sede da associação, o cemitério e as vias de acesso à comunidade. Esta visão 

alargada é defendida pelos próprios membros das comunidades através da Articulação 

Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto em um dos seus principais documentos-síntese: “O 

Fundo de Pasto que queremos” (ARTICULAÇÃO, 2003), e pode ser facilmente constatada 

em uma visita a uma área assim denominada. Não há como existir qualquer porção apropriada 

pelo uso comum sem que ocorra também as demais formas de organização comunitária.  

No campo da Geografia, várias contribuições importantes para compreensão da 

estrutura agrária baiana vêm sendo elaboradas pelo Projeto GEOGRAFAR da Universidade 

Federal da Bahia. Especificamente quanto às comunidades de Fundos e Fechos de Pasto, 

existe uma série de levantamentos e sistematizações elaboradas por Denilson M. de Alcântara 

e Guiomar Germani. Com relação ao conceito, coloca-se que  

[...] pode-se entender o Fundo de Pasto 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 (ALCÂNTARA; GERMANI, 2009, p. 13-14).   

  

Nesta definição, como aponta o próprio título do texto, o conceito está sempre em 

movimento e nunca como algo estanque. Percebe-se o entendimento alargado dos autores ao 

inserir elementos outros que não só as terras apropriadas de forma comum, mesmo sendo este 

um dos crivos para o reconhecimento desta como uma comunidade tradicional. Analisando os 

Fundos de Pasto segundo as categorias analíticas da Geografia, Alcântara e Germani (2010) 

consideram que é indispensável analisar o contexto das comunidades em sua relação com os 
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processos mais gerais da sociedade, posto que elas estão inseridas no espaço geográfico e se 

territorializam neste. Isto, contudo, não desconsidera que estes sujeitos são historicamente 

alijados da análise histórica e espacial hegemônica, por representarem formas “marginais” de 

economia.  

No mesmo sentido, vale ressaltar que a compreensão das comunidades atualmente se 

imbrica com a própria concepção de identidade. Sem embargo, esta não pode ser vista como 

uma identidade calcada em costumes e rotinas abstratas, desvinculadas ao cotidiano camponês 

e associadas às derivações individuais de cada sujeito. Quanto às comunidades de Fundo de 

Pasto, o que se exprime é uma identidade eminentemente política, “marcada pelo sujeito 

histórico que alimenta e põe em evidência o sujeito de direito” (ALCÂNTARA; GERMANI, 

2010, p. 43). Ao longo das décadas da segunda metade do século XX e início do XXI, as 

comunidades vêm produzindo e retrabalhando sua identidade por meio do conflito e da 

relação com o Estado e os agentes do capital.  

Vale ainda colocar alguns pontos que ajudam no entendimento destas comunidades. 

Primeiramente, é preciso considerar as diferenças existentes entre os Fundos de Pasto e os 

“Fechos de Pasto” ou “Fechos do Oeste”. Estas duas formas de comunidades camponesas 

tradicionais apresentam semelhanças, principalmente quanto ao uso comum das terras para 

pastoreio; contudo, a maior parte dos Fechos de Pasto está localizada em áreas com maior 

pluviosidade (e precipitações com menor irregularidade). Assim, no dia-a-dia destas 

comunidades a água é algo mais presente do que nos Fundos de Pasto, o que se reflete em 

traços diferenciadores na relação sociedade-natureza. Quanto à vegetação, há ocorrência de 

maior densidade (como florestas ombrófilas ou cerrado), onde predomina o rebanho bovino 

em relação aos caprinos e ovinos (GARCEZ, 1987; SANTOS C., 2010). Diferente dos 

Fundos de Pasto que tem na caatinga uma reserva forrageira para todo o ano, nestas 

comunidades o rebanho bovino geralmente se utiliza das terras de uso comum nos períodos de 

estiagem. “Normalmente, nos fechos de pasto, as áreas de uso comum são cercadas e 

encontram-se próximas ao sopé dos morros e aos recursos hídricos, como rios e lagoas – os 

refrigérios –, garantindo pastagem fresca e abundante para o rebanho que é alocado 

coletivamente” (SANTOS C., 2010, p. 91). 

Outro elemento que carece ser pontuado nesta caracterização é algo que é colocado 

pelos autores que discutem a questão das comunidades de Fundo de Pasto: a figura jurídica de 

propriedade na qual se assentam estas comunidades, literalmente. Principalmente com o fim 

do regime de sesmarias e a instituição da Lei de Terras de 1850, consolidou-se a propriedade 
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privada como modelo estruturado no Estado brasileiro atual. Esta mesma lei foi responsável 

por demarcar a formação da figura jurídica das “terras devolutas”. Nos termos da lei,  

[...] são terras devolutas: Parágrafo 1º. As que não se acharem aplicadas a 

algum uso público nacional, provincial ou municipal. Parágrafo 2º. As que 

não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem 

forem havidas por sesmarias e outras concessões do governo geral ou 

provincial, não incursos em comisso por falta de cumprimento das condições 

de medição, confirmação e cultura. Parágrafo 3º. As que não se acharem 

dadas por sesmarias ou outras concessões do governo, que, pesar de incursas 

em comisso, forem revalidadas por esta Lei. Parágrafo 4º. As que não se 

acharem ocupadas por posse que, apesar de não se fundarem em título legal, 

forem legitimadas por esta Lei (GERMANI, 2006, p. 145). 

 

A espacialização de boa parte das terras devolutas no estado da Bahia tem relação 

direta com a territorialização das comunidades de Fundo de Pasto. Muito embora sejam 

encontrados alguns documentos apontados como termos de partilha ou títulos de compra de 

terra, no âmbito do direito formal não existe titulação concreta na grande maioria das áreas 

destas comunidades. Isto tem sido o estopim para a maior parte dos conflitos, principalmente 

se for considerada a ação de alguns cartórios que são coniventes (e, por vezes, diretamente 

beneficiados) com os esquemas de grilagem de terras de uso comum. Esta realidade está 

presente no cotidiano dos Fundos de Pasto, inclusive no município de Monte Santo, que tem 

todo um histórico de grilagem de terras e violência no campo por conta de situações 

correlatas.  

Além das duas principais categorias analíticas consideradas anteriormente 

(campesinato e comunidade tradicional), os Fundos de Pasto podem ser vistos de forma mais 

ampla. Assim há de se considerar que a classe camponesa pode ser encarada como classe 

trabalhadora, que se relaciona com o Estado e o capital a partir de intensos conflitos. Estes 

emergem justamente porque se trata de uma realidade material que apresenta sujeitos que não 

se conciliam em essência. Neste sentido, é possível também se remeter a alguns dos limites da 

política de desenvolvimento territorial que objetiva criar consenso em certas dissonâncias que 

não são passíveis dessa unanimidade.  

 

1.2 Campesinato enquanto trabalho e os conflitos pelo uso camponês das terras comuns 

no estado da Bahia 

A primeira normatização, construída em escala estadual, sobre estas comunidades 

ocorreu com a Constituição Estadual de 1989, que trata no parágrafo único do seu artigo 178, 

dos Fundos de Pasto.  
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No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, se 

considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de uso, 

gravado de cláusula de inalienabilidade à associação legitimamente 

constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas 

áreas denominadas de Fundos de Pasto ou Fechos e nas ilhas de propriedade 

do Estado, vedada a este transferência do domínio (BAHIA, 1989, p. 90). 

 

Ainda hoje, mais de vinte anos após a aprovação desta Constituição, é este artigo que 

tem definido os rumos do direito à propriedade da terra por parte das comunidades1. 

Principalmente a partir de 2007 (início do Governo de Jaques Wagner, do Partido dos 

Trabalhadores), tem sido problematizada esta questão do direito real de concessão de uso, 

que, no final das contas, não transfere a propriedade para a associação que representa os 

Fundos de Pasto localmente. A não concessão do direito de propriedade tem gerado 

preocupações por muitos dos membros das comunidades, que podem ver suas terras, 

tradicionalmente ocupadas há anos, desapropriadas quando alegado fins públicos para as 

mesmas. Nesta situação se enquadram os empreendimentos de mineração; ou seja, caso o 

governo estadual aponte, a qualquer tempo, para a necessidade de implantação de uma 

mineradora em terras de Fundo de Pasto, estas podem ser desapropriadas alegando-se 

“interesse público”. Não obstante, não são recentes os conflitos pela posse da terra 

envolvendo estas comunidades camponesas em sua relação com o Estado. 

Esta forma de uso da terra teve seus primeiros momentos de disputa territorial 

exatamente com a construção de políticas públicas de “desenvolvimento” da região Nordeste 

por parte do Estado brasileiro, com destaque para o Polonordeste e o Projeto Sertanejo, que 

foram implementados em algumas áreas com a presença dos Fundos de Pasto (GARCEZ, 

1987). Assim, a partir das décadas de 1960 e 1970, o processo de modernização da agricultura 

criou uma situação bastante conflituosa para estas comunidades, que viram seus direitos de 

apropriação da terra, estabelecidos há séculos, serem expropriados de forma escancarada. Este 

fenômeno se deu principalmente pela alteração no mercado de terras da região ocasionada 

pela intensa busca por novas áreas onde o agronegócio da fruticultura irrigada pudesse se 

instalar. Neste momento, se organizaram fortes esquemas de grilagem de terra dos Fundos de 

Pasto, dado que um dos seus aspectos principais é a apropriação do território em terras 

devolutas. Neste sentido, a Estado foi agente central na criação de uma estrutura básica de 

                                                           
1 Atualmente, um dos principais debates que gira em torno da regularização fundiária das comunidades de Fundo 

de Pasto é exatamente uma normatização para o que foi definido na Constituição do estado da Bahia. A proposta 

das comunidades é criar um PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altere este artigo e defina a 

transferência de propriedade, e não apenas do domínio. Ainda assim, o governo do estado tem apresentado uma 

proposta que regulamentação do que já está escrito na lei, definindo um tempo máximo (com possibilidade 

renovação) para concessão do direito real de uso.  
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atração do grande capital agrário, sobretudo com a criação da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Outro órgão que interveio neste 

contexto foi o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). 

Como saldo do seu trabalho, o Dnocs, desde sua criação até o ano de 1993, 

perfurou 25 mil poços: destes, 18 mil se destinaram a fornecer água a 

propriedades privadas. Aproximadamente, metade dos 800 açudes 

construídos por seu intermédio destinou-se a projetos de interesse particular 

e não ao abastecimento da população sertaneja, que, em tese, seria a 

principal beneficiária dos investimentos públicos. Em 1989 foi instalada uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional para 

apurar as possíveis irregularidades que estavam sendo atribuídas ao Dnocs. 

Até hoje, porém, não se tem clareza dos resultados auferidos do trabalho da 

CPI (SANTOS C., 2010, p. 64). 
    

Como forma de contraposição a estas incursões do hidro-agronegócio nos territórios 

de suas comunidades, os Fundos de Pasto estão progressivamente se organizando e exigindo 

direitos tanto pela concessão real do uso da terra (embora se objetive o direito à propriedade 

coletiva), para que seja evitada a grilagem, como também outras formas que possibilitem a 

permanência na terra (tais como incentivo técnico e creditício). Contudo, existem choques 

entre a forma como as comunidades desejam o seu desenvolvimento e os mecanismos 

apresentados pela lógica do Estado, dado que este tem “suas” próprias formas de conceber o 

que é desenvolvimento, dentro da receita do discurso único do capital. Desta forma, as 

comunidades começaram a passar por um processo de integração, diminuindo seu relativo 

isolamento quanto às políticas públicas. Mas, na unidade dialética de (re)produção do espaço, 

como aponta Oliveira (2001b, p. 185), a “lógica do desenvolvimento capitalista moderno está 

calcada no entendimento de que tal desenvolvimento se faz de forma desigual e 

contraditória”. Alguns estudos na região do município de Juazeiro apontam que a ‘inserção’ 

das comunidades de Fundos de Pasto pela via do crédito, por exemplo, trouxe consigo 

transformações em algumas das suas características básicas, tais como o estímulo ao 

cercamento individual, alterando completamente a forma tradicional de uso da terra. Assim, 

[...] o crédito, essencialmente dedicado aos projetos de pecuária, via a 

implantação de pastagens, tem reforçado a intensidade do fenômeno de 

apropriação privada do espaço. As avaliações do projeto confirmam uma 

aceleração do processo de acumulação pela cerca e, evidentemente, 

diferenciação socioeconômica entre os produtores (SABOURIN et al, 1999, 

p. 98). 
 

Neste caso em questão, a inserção das comunidades pela lógica apresentada pelo 

Estado tem servido para a sua desagregação. Porém, muito ainda precisa ser levantado e 

reconhecido, posto que a quantidade de comunidades em diversos contextos de articulação e 

organização pode apontar para desdobramentos diferenciados. No caso de Monte Santo, 
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percebeu-se uma diversidade de formas de relação entre as comunidades e o Estado, posto que 

nos Fundos de Pasto onde a organização associativa está mais consolidada é mais estável a 

posse nas terras de uso comum, ao contrário de outras comunidades que tem se desorganizado 

após o recebimento da titulação definitiva.  

Para o recorte analítico aqui proposto, aponta-se para uma categoria de análise da 

relação espaço-sociedade (MOREIRA, 2002) que compreenda as comunidades de Fundo de 

Pasto de forma mais totalizante do que a noção de campesinato: enquanto categoria trabalho 

diante do conflito com o capital. Para o entendimento das comunidades de Fundo de Pasto, os 

subsídios da geografia do trabalho trazem como central a análise do conflito. O processo de 

incorporação de novas áreas à lógica de reprodução ampliada capitalista se relaciona 

diretamente com o contexto destas comunidades, permeadas pelo conflito capital vs trabalho. 

A expansão capitalista no campo, com a inserção de novas áreas ao circuito 

internacionalizado da mineração e da modernização agrícola, traz à tona o processo de disputa 

territorial. Interligado globalmente, o capital tem diante de si comunidades camponesas que 

tentam se articular diante da sua fragmentação, por meio da resistência e do atrito entre a 

lógica do direito formal e a lógica da posse comum da terra. 

Assim, entendendo as comunidades de Fundo de Pasto como forma de organização 

camponesa, é possível partir para uma compreensão de um ponto de vista mais amplo e 

totalizante. Através da configuração de uma nova morfologia do trabalho (caráter 

multifacetado, polissêmico e polimorfo), Antunes (2005) aponta para a necessidade de 

ampliação da noção de classe trabalhadora, através da conceituação do que chama de “classe-

que-vive-do-trabalho”.  

[...] como há uma crescente imbricação entre trabalho produtivo e 

improdutivo no capitalismo contemporâneo, e como a classe trabalhadora 

incorpora essas duas dimensões básicas do trabalho sob o capitalismo, a 

noção ampliada nos parece fundamental para a compreensão do que é a 

classe trabalhadora hoje (ANTUNES, 2005, p. 60). 
 

Contudo, é necessário fazer algumas ressalvas a esta proposição de Antunes. Para o 

autor, o crivo que delimita o que é e o que não é “classe-que-vive-do-trabalho” hoje é a venda 

da força de trabalho em troca de salário. Neste grupo estariam inclusos os proletariados 

urbano e rural, o trabalhador precarizado, a economia informal e os desempregados. Porém o 

autor acaba não se aprofundando sobre a questão da campesinato.  

Quem se coloca neste ponto é Thomaz Júnior (2004), que inclui também os 

camponeses como “classe-que-vive-do-trabalho”. Este autor aponta ainda a pertinência do 

campesinato nos dias atuais, presentes em diversos fronts anticapital, vide o papel dos 
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movimentos sociais ligados à Via Campesina diante do conflito capital vs trabalho 

(DESMARAIS, 2007). Estas disputas territoriais são latentes em todo o país, e se apresentam 

de forma clara no contexto das comunidades de Fundo de Pasto, seja contra um inimigo já 

conhecido como o latifúndio convencional, seja contra o capital integrado a processos de 

acumulação mundializados, caso da mineração.       

Como visto, as primeiras disputas por terra relacionadas às comunidades de Fundo de 

Pasto no estado da Bahia remontam aos anos de 1960, quando o grande capital inicia seu 

processo de territorialização no semiárido baiano, sob tutela do Estado. 

Contrariando a ordem estabelecida ao longo do tempo, a partir da década de 

1960, os camponeses perceberam o seu modo de vida em risco, com a 

ocorrência de conflitos relacionados a expansão do capitalismo no campo 

baiano. Esse processo se intensificou, na década de 1970, quando os grupos 

[Fundos de Pasto] passaram a sofrer enormes pressões de diversos agentes 

(SANTOS C., 2010, p. 63). 

 

Todo este processo de acirramento dos conflitos teve como agente principal o Estado, 

responsável pela implementação de políticas públicas voltadas para a modernização da 

agricultura especialmente no semiárido. Este processo pode ser compreendido como uma 

forma de inserção de novas áreas ao circuito produtivo mundializado. O sistema global do 

capital se amplia utilizando-se de mecanismos como este, através de uma dupla dinâmica 

vertical e horizontal, sendo no primeiro caso com a incorporação de novos territórios à sua 

lógica (MONTENEGRO GÓMEZ; THOMAZ JÚNIOR, 2003). No caso da mineração, a 

concessão de subsídios e afins acirra uma “guerra dos lugares” para a instalação dos 

empreendimentos, que se valem dos recursos do território para o seu desenvolvimento e 

expansão.  

Assim, os órgãos de planejamento do governo do estado da Bahia se colocaram, 

juntamente com o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), como agentes 

responsáveis pela inserção de uma lógica completamente divergente do modo de uso da terra 

camponês em questão. Por meio do discurso do desenvolvimento econômico regional (hoje 

transvestido de desenvolvimento local/territorial), o Estado implementou os mecanismos 

necessários para a estruturação do hidro-agronegócio da fruticultura, principalmente na região 

do município de Juazeiro, tais como grandes obras de infraestrutura e incentivos fiscais e 

creditícios (SANTOS C., 2010). 

Muito embora exista uma luta entre desiguais, considerando a forma articulada como 

age o capital, as comunidades de Fundo de Pasto não se resignaram diante da imposição do 

novo modelo para o campo baiano. Mesmo considerando os intensos ataques à soberania 
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destas populações (principalmente quanto à grilagem de terras), o que se presencia hoje é uma 

luta cada vez mais articulada por parte dos camponeses que resistem em ficar na terra. 

Cada vez mais estas comunidades se articulam, formando associações em nível 

estadual, como forma de garantir que o seu acesso à terra não seja retirado. As incursões do 

capital nestes territórios são intensas, mas paulatinamente os Fundos de Pasto se organizam 

para manter o seu front no conflito capital vs trabalho. Esta realidade não é única destas 

comunidades, pois, a partir de 2010, dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que os 

novos protagonistas da luta pela terra são os posseiros, compreendendo também que os 

Fundos de Pasto se configuram como um dos modos de territorialização dos regimes de 

posses presentes no país. 

Entre os 638 conflitos de terra existentes em 2010, um total de 235 (36,8%) 

deles envolveram camponeses posseiros em suas diferentes denominações 

regionais: posseiros, ribeirinhos, fecho e fundo de pastos, seringueiros, 

castanheiros, vazanteiros, geraizeiros e pescadores (OLIVEIRA, 2011, p. 

59). 
 

 Destarte, é possível refletir sobre a intervenção mais recente do Estado no campo 

brasileiro, mais especificamente nesta última década, em que, supostamente, estar-se-ia 

vivenciando uma inversão na lógica do Estado enquanto instrumento de poder do capital.  

Através, sobretudo da iniciativa do governo da Bahia, o Estado tem aumentado 

substancialmente os investimentos em obras de infraestrutura para viabilização da 

territorialização do capital no campo baiano.  

Os investimentos estão programados para diferentes setores: mineração, 

produção de etanol, produção de biodiesel, construção de barragens e 

hidroelétricas – as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs); construção de 

estradas, ferrovias e dutos (SANTOS C., 2010, p. 231).  
 

Toda esta infraestrutura, assim como no passado, altera o mercado de terras e 

supervaloriza as áreas ocupadas pelos Fundos de Pasto, incentivando a grilagem e 

promovendo o conflito. Isto pode ser exemplificado com os eminentes conflitos presentes em 

municípios próximos a Monte Santo, como é o caso de Campo Formoso, que receberá em 

pouco tempo um dos mais novos parques eólicos do país. Sem embargo, alguns desses 

meandros da intervenção do Estado serão aprofundados nos capítulos subsequentes.  

Ainda assim, vale mencionar que o que é apresentado como a nova configuração do 

Estado deve ser ao menos, questionada. Não se desconsidera aqui que, em alguns casos, é 

possível perceber alguns avanços por parte das políticas públicas, mas principalmente 

vinculados à luta organizada dos movimentos camponês, operário e dos trabalhadores em 

geral. É muito simplório acreditar que um conjunto de argumentos pautados na criação de 
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mecanismos que “gestem” o território por meio dos que nele constroem seu cotidiano é a nova 

redenção dos problemas da sociedade contemporânea. O contexto de fragmentação dos 

movimentos sociais através de diferentes bandeiras (muitas das quais pouco interligadas) pode 

levar a sociedade à inferência de que a conjuntura social está em um novo momento, e que 

agora a luta deve ser feita por meios menos incisivos. Mas a realidade das comunidades de 

Fundo de Pasto, com sua progressiva organização enquanto movimento camponês (Figura 9), 

e de tantos outros movimentos de luta pela terra apresenta outros caminhos. A luta pela 

emancipação dos sujeitos históricos certamente não é como antes, mas com certeza não 

deixou de existir. 

Figura 9. Mística de abertura da Assembleia Geral da Central das Associações de Fundos e 

Fechos de Pasto de Senhor do Bonfim em 2012 no distrito do Medrado (município de 

Andorinha). 

 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Nesse sentido, percebe-se como é fundamental analisar, dentro da relação capital 

versus trabalho, a importância que o Estado teve, e ainda tem no processo de territorialização 

capitalista. Tanto criando condições de infraestrutura, como implementando subsídios 

financeiros, os diversos agentes do Estado, em suas diversas escalas, têm sido protagonistas 

do processo de intensificação das disputas territoriais. Contudo, dialeticamente, também se 

percebe como a formação de organizações populares de resistência ao avanço do grande 

capital agrário se consolida nas áreas das comunidades de Fundo de Pasto. Ainda assim, antes 

de adentrar-se nos meandros da política de desenvolvimento territorial, é fundamental 
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compreender o local que esta pesquisa se desenvolveu. A escolha pelo município envolveu 

diversos aspectos, dentre os quais a grande quantidade de comunidades de Fundo de Pasto, os 

elevados números de violência no campo, o contexto de luta e organização popular e a 

inserção em um dos mais elogiados territórios institucionais do país. Neste sentido, é central 

problematizar a questão dos Fundos de Pasto em Monte Santo, seus conflitos e formas de 

espacialização e territorialização.  
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CAPÍTULO 2 

MONTE SANTO: ESTRUTURA AGRÁRIA E FUNDOS DE PASTO 

 

Este segundo capítulo, deter-se-á às formas de territorialização dos Fundos de Pasto no 

município de Monte Santo, analisado o processo histórico de luta pela terra e resistência neste 

que é o local onde mais se tem registrado dados de assassinatos e ameaças vinculados ao 

contexto das comunidades. Considera-se a estrutura fundiária do município e seus reflexos 

para o conflito, problematizando a presença do latifúndio e a grande concentração de terras 

que lhe é evidente em todo o processo histórico. Ainda será apresentado um quadro geral das 

comunidades no município, discutindo as relações dos Fundos de Pasto de Monte Santo com 

a luta pela manutenção das terras comuns, levando em conta o seu quadro geral bastante 

diverso. 

O município de Monte Santo (Figura 10) localiza-se na região nordeste do estado 

Bahia, inserido, segundo a atual proposta estadual de regionalização, no Território de 

Identidade do Sisal. Ao contrário da maior parte da população brasileira, este município 

apresenta 83% dos seus habitantes (43.493) residentes em áreas rurais (IBGE, 2010), tendo a 

agropecuária como uma das suas principais fontes de renda. Outro aspecto que chama a 

atenção em Monte Santo é com relação ao seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,534, um dos menores entre os municípios médios brasileiros, segundo dados do PNUD, 

relacionado principalmente à sua baixa renda per capita de aproximadamente R$ 47,00 por 

mês (PNUD, 2000).  

Estes dados evidenciam a grande situação de desigualdade presente no estado da 

Bahia, não diferente dos outros estados do país. Ainda que seja alardeado nos principais 

meios de comunicação que o Brasil vem passando por um intenso processo de modernização, 

percebe-se que muito do que se apresenta como moderno contém em si as bases do arcaico. A 

elevada concentração de terras no estado da Bahia revela que o processo de reprodução 

ampliada do capital no campo tem se estruturado a partir de mecanismos perversos de 

exclusão e desterritorialização de comunidades camponesas que historicamente se 

reproduzem no país. 
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Figura 10. Localização do município de Monte Santo no Território de Identidade do Sisal e 

no estado da Bahia. 

 
FONTE: BAHIA, 2003. 

 

No caso do município de Monte Santo, esta realidade se apresenta de forma específica 

por conta da presença de comunidades que tem um uso diferenciado da terra, a partir de uma 

associação entre posse individual e posse coletiva dos recursos naturais: os Fundos de Pasto. 

A quantidade destas comunidades no estado da Bahia varia de acordo com os diferentes 

levantamentos já realizados. Enquanto Santos C. (2010) aponta para a existência de 419 

comunidades distribuídas em cinco organizações regionais (Figura 11), Ferraro Jr. e Bursztyn 

(2008) colocam a presença de cerca de 450 comunidades discriminadas como tal, 

compreendendo um total de 20.000 famílias. Os Fundos de Pasto se apresentam como uma 

forma de persistência de um modo de uso da terra outrora mais presente. “Esse modo de 

exploração dos recursos naturais funcionou durante vários séculos, mas hoje se tornou mais 

raro no Sertão do Nordeste brasileiro, onde geralmente o espaço foi apropriado e cercado 

individualmente” (SABOURIN et al, 1999, p. 90-91). 
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Figura 11. Distribuição dos Fundos de Pasto no estado da Bahia por organizações regionais2 

em 2010, contendo o número de comunidades por município.  

 
FONTE: SANTOS C., 2010 

 

 Os Fundos de Pasto não estão isolados em relação ao novo contexto de 

reconfiguração espacial, presenciado a partir do processo de mundialização financeira, 

conceito discutido por F. Chesnais (1996). Intrínseco à reprodução ampliada do capital em 

nível global, o contexto da crise estrutural constitui-se em uma conjuntura na qual é 

necessária a expansão das formas de extração de mais valor, para manutenção do sistema do 

capital a partir de uma mudança para um nível novo e qualitativamente superior. Um dos 

elementos presentes nesse contexto é apresentado por Harvey (2005), e se associa diretamente 

com o processo presenciado pelas comunidades de Fundo de Pasto. Trata-se da expansão 

geográfica para novas regiões, que consolida o mercado mundial por meio da inserção de 

novas áreas ao circuito econômico mundializado. 

Muito embora os Fundos de Pasto estejam em áreas com crônica escassez de água, os 

grandes projetos de irrigação, orquestrados como uma política de Estado para inserção de 

                                                           
2CAFFP: Central das Associações de Fundos e Fechos de Pasto de Senhor do Bonfim;  

CEAPRI: Central das Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de 

Macaúbas; 

UNASFP: União de Associações de Fundo de Pasto de Casa Nova; 

CUC: Articulação Regional de Fundos de Pasto de Canudos, Uauá e Curaçá. 
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novos polos de desenvolvimento no semiárido, são responsáveis por uma transformação 

brusca no mercado de terras, levando a um aumento da procura por áreas onde o agronegócio 

possa se instalar. Este processo tem inserido progressivamente novas áreas a este circuito 

global, sob uma lógica alheia à forma de uso da terra predominante na região, gerando vários 

conflitos.  

Os processos de inovação tecnológica do latifúndio vêm influenciando de maneira 

direta as áreas destas comunidades, ao passo que alguns povoados que mantêm este regime de 

exploração tem seus direitos sobre a terra, subtraídos por meio de grilagem. Esta forma de 

conflito se apresenta de forma complexa no semiárido baiano, onde, além da inserção dos 

novos polos de agricultura irrigada, presencia-se um intenso uso dos recursos naturais a partir 

do processo de territorialização do setor de mineração, aspecto presente no município de 

Monte Santo e responsável por um intenso processo de desterritorialização das comunidades 

camponesas, conforme as figuras 12A e 12B.  

Figura 12. Mineração no município de Monte Santo: área com extração concluída na 

comunidade da Praça (A) e área com vestígios de pesquisa mineral na comunidade do Bento 

(B). 

   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2011, 2012. 

 

Neste contexto, apresentam-se aqui alguns dados da estrutura agrária do município de 

Monte Santo, considerando especialmente dados estatísticos em sua relação com a 

territorialização dos Fundos de Pasto. Para tanto, foi construída uma análise da estrutura 

fundiária do município de Monte Santo a partir dos dados dos Censos Agropecuários dos anos 

de 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1996 e 2006 (sistematizados pelo 

Geografar, 2012), com escolha de alguns destes para interpretação das tabelas derivadas, além 

da análise da evolução do Índice de Gini. Pretendeu-se assim apontar o quão concentrada é a 

estrutura fundiária de Monte Santo e como é crucial considerá-la para uma interpretação mais 

consistente sobre os elementos que permeiam as problemáticas do campo neste município. 

A B 
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2.1 A estrutura agrária municipal 

Sob diversos prismas é possível identificar a estrutura agrária concentrada do 

município de Monte Santo. Ainda assim, um dos principais elementos que saltam aos olhos 

neste sentido é a questão dos dados de evolução do Índice de Gini3, considerando os grupos 

de área em sua relação entre número de estabelecimentos e ocupação territorial. Desta forma, 

são colocados os dados do recenseamento do meio rural do município de Monte Santo, 

levando em conta os primeiros levantamentos feitos ainda na década de 1920 até os dados 

mais atuais, já do século XXI. Observa-se então a Tabela 1.   

TABELA 1. ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EM 1920. 

 
FONTE: GEOGRAFAR, 2012. 

 

A partir dos dados apresentados acima, reflete-se sobre quais bases se desenvolve o 

município em questão. Com formação indicada para o ano de 1837, Monte Santo teve sua 

emancipação definitiva no ano de 1929 pela Lei Estadual 2.192, ou seja, poucos anos depois 

destes dados aqui apresentados. É sob esta estrutura fundiária que se estabelece a lógica de 

produção do espaço (considerando a centralização do poder municipal), em que apenas duas 

propriedades representam mais da metade (53,1%) de toda a área do município.  

No mesmo contexto é possível refletir em que situação se encontravam os menores 

estabelecimentos. Segundo os dados deste Censo Agrícola, trezentas e cinco unidades 

ocupavam apenas quinze hectares o que representa uma média de 0,05 hectares por 

estabelecimento. Estes dados apresentam um Índice de Gini que é o mais significativo de toda 

a série municipal: 0,965. Contudo é preciso ponderar a confiabilidade destes dados, posto que 

neste período, muito mais do que hoje, as formas de mensuração destas propriedades se 

davam de forma muita mais arcaica, o que pode ter levado a erros significativos. Mesmo 

assim, não dá para desprezar o que é apresentado, posto que esta concentração não acontecerá 
                                                           
3Segundo o DIEESE (2011, p. 34), o Índice de Gini é “um indicador de desigualdade muito utilizado para 

verificar o grau de concentração da terra e da renda. Varia no intervalo de zero a 1,  significando que quanto 

mais próximo de 1, maior é a desigualdade na distribuição, e, quanto mais próximo de zero, menor é a 

desigualdade. Os valores extremos, zero e 1, indicam perfeita igualdade e máxima desigualdade, 

respectivamente”. 
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apenas nos dados da década de 1920, mas será uma constante na estrutura fundiária de outros 

períodos. Assim, abaixo estão dispostos os dados da década de 1950.  

    TABELA 2. ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EM 1950. 

 
FONTE: GEOGRAFAR, 2012. 

 

Os dados colocados acima apontam para uma situação não muito diferente de três 

décadas anteriores. Iniciando a reflexão sobre esta tabela, a partir do Índice de Gini para o 

período, é possível elencar algumas considerações importantes. Considerando estes dados, o 

índice é de 0,73, sensivelmente menor que o anterior, embora ainda muito elevado. Ou seja, 

mesmo que nos primeiros recenseamentos tenham existidos alguns equívocos, a questão da 

concentração de terras no município de Monte Santo é algo presente em todo o período.  

Para a Tabela 2, é possível considerar que não mais dois (como na década de 1920), 

mas oitenta e cinco estabelecimentos ocupam pouca mais da metade do município (52,77%). 

Contudo, quando são comparados estes dados com os das menores ocupações percebem-se as 

disparidades. Levando em conta os dois mil trezentos e noventa e três menores 

estabelecimentos (que ocupam posses/propriedades menores que dez hectares), identifica-se 

que estes alcançam de 13,14% do município. Traçando uma relação entre as duas porções de 

agrupamento, percebe-se que a área média dos estabelecimentos menores (que representam 

47,33% da área municipal) é de doze hectares, enquanto que a parcela que ocupa a outra 

metade (52,77%) tem estabelecimentos médios de seiscentos hectares, maior em cinquenta 

vezes. 

Muito embora existam dados da estrutura fundiária do município de Monte Santo para 

os anos de 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1996 e 2006, optou-se aqui por 

trazer reflexões para algumas realidades alternadas, considerando que em todas as estruturas 

apresentadas (sem exceção) o nível de concentração de terras é elevado, sempre superior a 

0,648 (mínimo que foi registrado na década de 1960). Feitas as considerações sobre as 
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décadas de 1920 e 1950, são considerados abaixo dois conjuntos de dados mais atuais: 1996 e 

2006. No primeiro caso, tem-se a Tabela 3. 

TABELA 3. ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EM 1996. 

 

FONTE: GEOGRAFAR, 2012. 

 

Os dados mais atuais trazem alguns elementos interpretativos para compreensão de 

algumas das problemáticas presentes hoje na questão agrária no município de Monte Santo. 

Como já foi dito anteriormente, a complexidade da concentração de terra (e do poder) 

apresenta bases históricas sólidas, o que não implica afirmar que não sejam paulatinamente 

enfrentadas pelas comunidades camponesas da região, notadamente os Fundos de Pasto e os 

remanescentes quilombolas (em menor quantidade). Na Tabela 3 identificam-se alguns dos 

elementos da concentração de terras. Como algumas informações se aproximam do que já foi 

analisado nas outras tabelas, é possível seccionar os referidos dados em aproximadamente três 

terços (a partir da representatividade de área em porcentagem).  

O primeiro grupo representa os estabelecimentos com até vinte hectares. Contando 

com nove mil trezentos e noventa e dois estabelecimentos, este grupo apresenta pouco mais 

de quarenta e seis mil hectares; em média, cada estabelecimento apresenta uma área de cinco 

hectares. O segundo grupo representa os estabelecimentos entre vinte e duzentos hectares. 

Contando com um mil quatrocentos e quarenta e sete estabelecimentos, este grupo apresenta 

pouco mais de sessenta e seis mil hectares; assim, cada estabelecimento tem área de, em 

média, quarenta e seis hectares. O terceiro grupo representa os estabelecimentos com mais de 

duzentos hectares. Contando com cento e trinta e quatro estabelecimentos, este grupo 

apresenta pouco mais de sessenta e dois mil hectares; em média, cada estabelecimento desta 

fração apresenta quatrocentos e sessenta e cinco hectares. Desta forma, comparando os dados 

médios do primeiro e do terceiro grupo, percebe-se uma diferença de mais de noventa vezes. 

Esta questão também pode ser relacionada com os dados do Censo de 2006. Enquanto que nos 
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dados de 1996 o índice foi de 0,744, neste último Censo o valor foi de 0,719. Na Tabela 4 

apresentam-se alguns destes dados.      

TABELA 4. ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EM 2006.  

 
FONTE: GEOGRAFAR, 2012. 

 

O Censo Agropecuário de 2006 trouxe alguns novos elementos, que podem 

potencializar as análises. Uma destas novidades é a maior estratificação dos estabelecimentos 

com menos de um hectare. Estes dados podem apontar com mais clareza uma problemática 

que carece de grande análise e intervenção no campo brasileiro: a formação crescente de 

minifúndios. No caso do município de Monte Santo, em outras séries, mesmo sem estas 

especificidades, isto já tinha sido colocado. Com os dados mais recentes é possível reafirmar 

isto e problematizá-los de forma pormenorizada. Ainda com esses dados, reflete-se de forma 

mais contundente sobre como esta estrutura fundiária é perversa e se coloca como um entrave 

para um desenvolvimento pleno do campo em questão. 

Não obstante, um elemento a ser colocado aqui é a questão das diversas variáveis 

relacionadas com a viabilidade de um estabelecimento, nas condições que são apresentadas. 

Uma categoria que vai neste sentido é a de módulo fiscal4, que no município de Monte Santo 

é de cinquenta hectares. Partindo deste nível, é possível refletir sobre a distribuição das 

posses/propriedades. Neste contexto, utilizando-se do que está disposto na Tabela 4, percebe-

se que sete mil setecentos e noventa e dois estabelecimentos apresentam área inferior ao 

                                                           
4 Segundo o DIEESE (2011, p. 283), o módulo fiscal é uma unidade “de medida expressa em hectares, fixada 

para cada município, considerando os seguintes fatores: 1) tipo de exploração predominante no município; 2) 

renda obtida com a exploração predominante; 3) outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da renda e da área utilizada; 4) o conceito de propriedade 

familiar”. 
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mínimo para que haja “sustentabilidade”. Isto corresponde a mais de 91% dos 

estabelecimentos e ocupa quase que a metade (49,14%) de todo o município de Monte Santo, 

equivalente a mais de sessenta e oito mil hectares.  

Outro elemento interessante que aparece nesta última tabela é a definição de uma nova 

variável para consideração: o “produtor sem área”. Para o IBGE (2006, p. 23), esta tipologia 

de “uso da terra” se refere a um produtor que “obteve produção (vegetal ou de origem 

animal), porém não detinha área específica para a sua produção, na data de referência”. Esta 

categoria denota um tipo de produção que ocorre em áreas onde aquele que produz a faz em 

terra de outrem. Do ponto de vista comparativo, esta nova informação aponta para a 

quantidade de sujeitos que não produzem, reconhecidamente, em áreas de sua posse 

(desconsiderando aqui a questão das terras devolutas e afins), que no caso de Monte Santo 

indicou o número de duzentos e sessenta e seis produtores sem área. 

De forma sintética, apresenta-se a evolução Índice de Gini do município de Monte 

Santo considerando todas as séries entre 1920 e 2006 (Figura 13). Analisando este gráfico, é 

possível perceber como a estrutura fundiária deste município sempre foi marcada por uma 

elevada concentração de terras. Os valores do índice apresentam oscilações (que inclusive 

podem ser resultantes de acurácia dos dados) nos primeiros momentos, mas ocorre uma 

estabilização a partir dos dados de 1975 com leves alterações. Este quadro aponta para uma 

estrutura onde o valor mínimo (0,719) é bastante elevado, embora um pouco abaixo das 

médias estadual e nacional (Figura 14). 

 A concentrada estrutura agrária do município de Monte Santo encontra bases em todo 

o processo histórico de instituição de territórios (camponeses ou do latifúndio), apresentando 

conflitos intensos ao longo das décadas. Por mais que sejam evidentes as disputas territoriais 

a partir da segunda metade do século XX, os fortes processos de grilagem de terras se 

desdobraram por vários anos sem que houvesse um enfrentamento mais organizado e coletivo. 

Como identificado por relatos de sujeitos que encampam a luta pela terra no município, a 

grilagem sempre foi a regra nesta região, posto que a resistência organizada aconteceu depois, 

como forma de resposta mais amplificada a uma perversa conjuntura agrária. 
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Figura 13. Evolução do Índice de Gini do município de Monte Santo entre 1920 e 2006. 

   

FONTE: GEOGRAFAR, 2012. 

 

 

Figura 14. Evolução do Índice de Gini de Monte Santo, da Bahia e do Brasil entre 

1985 e 2006 

 

FONTE: GEOGRAFAR, 2012. 

 

Reafirmando o que já foi colocado anteriormente, o processo de formação da estrutura 

fundiária do sertão baiano foi marcado por um caráter eminentemente concentrador. Mesmo 

considerando as mais diversas formas de ocupação da porção semiárida do país, percebe-se 

que a concentração de terras deu a tônica na maioria dos casos, principalmente com relação à 

pecuária. Foi também neste sentido que se formaram os primeiros núcleos urbanos desta 

região, vinculando-se também aos pontos estratégicos do transporte ferroviário instituído para 

atender à demanda da mineração, principalmente nos arredores da Serra de Jacobina. Isto 

aponta como este setor da economia já era presente ainda nos primeiros séculos da ocupação 



78 

 

do semiárido baiano. Além destas duas atividades vale ressaltar uma outra, razoavelmente 

pouco considerável para a compreensão da estrutura da terra no município de Monte Santo, 

mas fundamental, principalmente, para analisar o contexto da política de desenvolvimento 

territorial em suas diversas dimensões. 

Por volta de 1950, a cultura do sisal foi introduzida nessa parte do semi-

árido baiano [referindo-se à bacia do rio Itapicuru], ambiente hostil e 

submetido a longos períodos de secas, com solos geralmente de baixa 

fertilidade, pedregosos ou de difícil manejo. Cultura pouco exigente e 

adaptada a este ambiente, sua inserção teve papel importante na ocupação da 

parte central da área, movimentando a economia com a geração de 

empregos, favorecendo uma melhor distribuição das terras, uma vez que o 

sisal é geralmente cultivado por pequenos produtores em sistema de 

minifúndios (BAHIA, 2006, p. 26). 

 

Esta cultura, o sisal, será a responsável pelo nome dos territórios “de identidade”, “da 

cidadania” e “rural”, sendo algo marcante na paisagem dos municípios que fazem parte desta 

delimitação, embora não seja uma atividade tão forte em Monte Santo. Não obstante, 

referindo-se às comunidades de Fundo de Pasto, isto é algo ainda mais destoante da realidade 

de camponeses em que predomina a ovinocaprinocultura de corte. Isto, contudo, será mais 

aprofundado nos capítulos posteriores. Vale apontar por agora mais alguns elementos 

específicos do processo de formação da estrutura agrária de Monte Santo. 

A história comumente divulgada sobre este município aponta para a presença de três 

grandes senhores de terra, subordinados diretamente à Casa da Torre da família Garcia 

d’Ávila e pelo seu principal representante regional: Cícero Dantas Martins, o Barão de 

Jeremoabo. Esses três latifundiários chamavam-se: Francisco da Costa Tôrres, cuja 

propriedade denominava-se “Fazenda Lagoa da Onça” e/ou “Fazenda Lajinha”; João Dias de 

Andrade, de propriedade denominada “Fazenda Soledade” e/ou “Fazenda Acaru” e José 

Maria do Rosário que tinha propriedade denominada “Fazenda Damázio” (IBGE, 1958; 

AREFASE, 2012). Conforme o levantamento bibliográfico, as terras que pertencem ao 

município foram desmembradas diretamente da Casa da Torre por uma quantia de 800$000 

(oitocentos mil réis), sendo outorgante do alferes Manoel Felix de Andrade que repassou a 

propriedade diretamente a Francisco C. Tôrres. Os demais proprietários seriam então foreiros, 

embora com importante poder local em suas respectivas áreas de influência. Sintetizando 

alguns dados históricos, elaborou-se o seguinte quadro: 
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Quadro 1. Fatos históricos de consolidação do município de Monte Santo. 

 
1775 Formação da Capela de Monte Santo na antigamente denominada serra de Piquaraçá 

1790 A Capela é elevada à condição de freguesia com nome de Santíssimo Coração de Jesus e 

Nossa Senhora da Conceição de Monte Santo 

1794 Criação do distrito de paz de Monte Santo pertencente ao termo de Itapicuru de Cima 

1837 O arraial torna-se vila com caráter de município com nome de Coração de Jesus de Monte 

Santo 

1929 A vila é elevada a categoria de cidade 

1933 Desmembramento definitivo dos distritos de Uauá e Cumbe, sendo que este passou a ser 

chamado de Euclides da Cunha 

1958 Desmembramento do distrito de Cansanção 

FONTE: IBGE, 1958. 

 

Após o desmembramento do distrito de Cansanção, firmaram-se as delimitações atuais 

do município de Monte Santo. Com este quadro é possível considerar como os Fundos de 

Pasto são algo marcante na base da sociedade rural da região, posto que o município de Uauá, 

que já fez parte de Monte Santo, é atualmente onde se concentram a maior parte destas 

comunidades (setenta e cinco), sendo que o município aqui analisado está na segunda posição 

em quantidade. Assim, é nesta base concentrada que se desenvolvem todas estas 

comunidades, que tentam se reafirmar em sua posse a partir do conflito. Neste sentido, 

considera-se a seguir alguns dos principais elementos que identificam a questão agrária das 

comunidades de Fundo de Pasto deste município. 

  

2.2 Características e espacialização dos Fundos de Pasto de Monte Santo 

A maior parte dos conflitos que envolvem as comunidades tem relação direta ou 

indireta com a questão da grilagem. Com isto, não se pode pensar que esta problemática é 

algo recente e que se apresentou de forma mais intensa a partir do último quartel do século 

XX. Da mesma forma como é tradicional o modo de apropriação e territorialização 

camponesa, é também tradicional a grilagem de terras no semiárido baiano, estruturada em 

bases perversas (como visto nos dados anteriormente) e com conivência e/ou incentivo do 

Estado. Toda a estrutura de poder instituída no sertão está calcada em uma assimetria em que 

os diversos meios de controle e regulação ficavam nas mãos dos mesmos. Um exemplo disso 

é a questão dos cartórios. Não só em Monte Santo, como em toda a região, existiam famílias 

que eram detentoras dos cartórios, sendo os responsáveis pelas escrituras que comprovavam 

ou não a existência de determinada propriedade, condição muito propícia para os mais 

escusos esquemas de grilagem de terra. 
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Como identificado em entrevistas com alguns membros de comunidades de Fundo de 

Pasto e assessores populares, muito antes da década de 1980, quando se iniciaram os maiores 

conflitos, já existiam os casos de grilagem. Conforme relatos, o maior esquema de grilagem 

da história de Monte Santo foi feito pelo então padre Francisco Cesar Berenguer. Este, com 

todo o seu poder de influência e na condição de autoridade máxima da Igreja Católica, grilou 

grande porção do município de Monte Santo (Figura 15) que denominou de Fazenda Pedra 

D’água. Esta apropriação iniciou-se quando a Igreja recebeu o título das terras da Fazenda 

Coiqui, com o qual o Padre Berenguer se utilizou para ampliar consideravelmente os seus 

domínios. Considerando os limites da área que correspondia a esta fazenda (que ainda existe, 

mas com limites muito menores) quando foi grilada na década de 1960, existem hoje diversos 

Fundos de Pasto já regularizados, após vários anos de conflito, como as comunidades de 

Capivara, Mandu, Paus Verdes, Lagoa do Pimentel, Lagoa do Mandacaru, dentre outras. 

Contudo, o conflito não se deu entre o pároco e as comunidades, inclusive até hoje este 

(embora já falecido) é figura bastante respeitada no município. O padre Berenguer se utilizou 

do título grilado para vender terras para senhores do município de Euclides da Cunha, que por 

sua vez repassaram o título da terra para grileiros do município de Monte Santo, como Elias 

Azeredo Pinto e Laurentino Silva. Estes, inclusive, são hoje nomes de prédios públicos, como 

escolas e ginásio de esportes, conforme mostra a Figura 16. 

Esta primeira grande grilagem teve seus maiores reflexos mais de vinte anos depois, 

quando os compradores das terras da Fazenda Pedra D’água começaram a cercar áreas de uso 

comum dos Fundos de Pasto. Estes conflitos, que se desdobraram no final da década de 1980, 

foram antecedidos por outros, como o caso da comunidade de Desterro do Alto Alegre. Neste 

episódio, um membro da própria comunidade forjou um título de terra no qual se apossava de 

toda a área de uso comum, que foi repassado a um poderoso grileiro da região, o senhor Elias 

Pinto, que deu início a uma série de perseguições aos camponeses que resistiam ao 

cercamento de suas terras. Contudo, é possível questionar: por que exatamente neste momento 

as comunidades começaram a se organizar e resistir à grilagem de terras? Qual seria o fator de 

mudança qualitativa no quadro agrário local a partir da década de 1980? 
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Figura 15. Área de grilagem titulada em nome da Fazenda Pedra D’água, de acordo com 

dados de entrevistas. 

 

 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012.  

 

 

 

Figura 16. Prédios públicos com nomes de grileiros: Ginásio de Esportes Elias Azeredo Pinto 

(A) na sede municipal e Escola Municipal Laurentino Silva (B), na comunidade da Tapera. 
 

   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 

Parece ser unânime entre os entrevistados que, contraditoriamente, a mesma Igreja que 

foi responsável pelo maior esquema de grilagem de terras do município foi também a 

precursora da organização política dos camponeses a partir da década de 1980. Neste 

contexto, presenciou-se a emergência das ideias da Teologia da Libertação, com fortes bases 

no pensamento de esquerda, que deu condições para que as comunidades refletissem sobre 

sua situação na estrutura agrária local e indicassem formas contundentes de resistência às 

A B 
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grilagens. Inicialmente com as irmãs consolatas que se instalaram em municípios da região, 

estas ideias se consolidaram com a chegada do padre Enoque Oliveira na paróquia e com a 

instituição do trabalho pastoral, notadamente da Comissão Pastoral da Terra (CPT). A 

formação/solidificação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e das comunidades eclesiais 

de base também foram fatores importantes neste contexto, que somados aos demais deram 

base para a criação de um forte tecido associativo no município, tendo como um dos focos a 

defesa da posse das terras de uso comum. Assim, embora tenham existido esquemas de 

grilagem em toda a história do município, a partir da década de 1980 inicia-se um trabalho de 

base que reverbera até hoje no cotidiano de resistência das comunidades de Fundo de Pasto, 

tendo como um dos principais exemplos a Missão da Terra. Este é um importante evento que 

ocorre anualmente na região de influência da diocese de Senhor do Bonfim.  

Em setembro de 2012 a 33ª Missão da Terra ocorreu no município de Monte Santo, 

onde foram lembradas as últimas mortes (Figura 17) envolvidas com a questão da terra, 

denunciando a letargia/conivência do Estado sobre uma problemática tão delicada. Ocorreu 

um total de seis assassinatos, envolvendo líderes do movimento de resistência na terra ou 

figuras importantes neste processo, localizados nas comunidades de Lagoa do Pimentel, Serra 

do Bode, Mandassaia e Capivara, sendo que nesta última aconteceu um triplo homicídio. Até 

o momento, nenhum dos suspeitos pelos crimes se encontra preso. 

 

Figura 17. Organização espacial dos homicídios de camponeses ocorridos no município de 

Monte Santo por conta da questão agrária entre os anos de 2005 e 2011. 
 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 
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Considerado isto, é possível analisar com mais consistência a questão da luta pela terra 

em Monte Santo. No caso da comunidade de Desterro do Alto Alegre, o conflito se desdobrou 

em diversas ameaças aos camponeses, posto que o grileiro Elias Pinto contratou uma série de 

jagunços para “protegerem” a sua propriedade. Mesmo após algum tempo, quando título foi 

repassado para o senhor José Adailton (da cidade de Feira de Santana), os conflitos 

permaneceram. Diante de toda a organização popular e formação da Associação Comunitária 

Agropastoril de Desterro e Lage do Antônio, os Fundos de Pasto resistiram e conseguiram 

pressionar tanto o fazendeiro como o próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), em Salvador. Conforme relatos, homens, mulheres e crianças da 

comunidade de Desterro (e de comunidade próximas, como a Lage do Antônio) se dirigiram 

até a capital do estado para cobrar do INCRA a demarcação e a titulação da terra.  

Como principal reflexo deste conflito, esta foi uma das primeiras comunidades 

tituladas do município, e com uma das maiores áreas: 4.130 ha. Contudo, ao contrário de 

outras localidades, o Desterro não foi regularizado como “Reconhecimento de Assentamento 

Fundo de Pasto – PFP”, mas como um “Assentamento Federal – PA”, o que implicou em todo 

um zoneamento diferenciado, desrespeitando inclusive as terras de uso comum. Atualmente, 

esta comunidade se reconhece como Fundo de Pasto (embora não o seja aos olhos do Estado), 

mesmo que o parcelamento instituído tenha alterado razoavelmente a sua dinâmica interna.  

Outro conflito muito forte que ocorreu no município de Monte Santo foi o da 

comunidade de Monte Alegre. Segundo relatório da CPT (2007), esta comunidade tem 

ocupação de no mínimo 150 anos, derivando do apossamento dos senhores Alexandrina e 

João Barbosa. Esta área, bem como a maior parte das áreas de Fundo de Pasto, nunca teve 

qualquer registro no cartório de imóveis (o que leva a considerá-la como terra devoluta), o 

que tem sido um contexto bastante propício para a grilagem de terras, que no caso do Monte 

Alegre ocorreu no ano de 1980. Quanto a esta comunidade, o grileiro era o senhor José 

Joaquim Barbosa, que também era membro do povoado. Este alegou ser de sua propriedade 

uma série de hectares de terra a partir de um título comprado anos antes. Neste interim, ao 

solicitar reajuste no documento original de compra de uma fazenda nos arredores da 

comunidade, o grileiro teve sua área original aumentada de 140 ha para 1220 ha, o que 

significou a usurpação da maior parte das terras de uso comum do Monte Alegre. No ano de 

1985, ainda sem reivindicar o uso de toda área grilada, o senhor José Joaquim Barbosa 

requereu apoio judicial para garantir o seu título de propriedade. 

Foi assim então, com amparo judicial, que o grileiro se lançou sobre as terras 

do Monte Alegre e para expulsar a comunidade de lá passou a fazer uso da 
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violência física e psicológica, numa tentativa de intimidação pela força e 

pela ostentação do poder, sempre ameaçando a comunidade com a presença 

de homens armados circulando na área e em meio ao povoado, dando tiros 

de armas de fogo para o alto em direção às casas, gerando assim o terror 

psicológico, que atenta contra a paz, a vida e a liberdade das mais de 

cinquenta pessoas que lá vivem (CPT, 2007, p. 16). 

 

Por conta do vínculo familiar do grileiro com boa parte da comunidade, inicialmente 

algumas pessoas não quiseram se envolver com a resistência. Após alguns cercamentos das 

áreas de uso comum, o senhor J. J. Barbosa passou a lotear a área para venda. Após todos os 

conflitos derivados, a comunidade luta ainda hoje para reaver a terra grilada, mesmo depois 

que alguns dos membros já tenham migrado para outros estados em busca de outras formas de 

geração de renda. Atualmente o grileiro mora em outra cidade (Senhor do Bonfim), tendo se 

utilizado das áreas usurpadas apenas para especulação e reserva de valor.  

De acordo com os dados levantados, ainda na década de 1980, outro grande conflito 

foi o da comunidade da Lagoa da Ilha. Esta área estava inserida na propriedade da Fazenda 

Pedra D’água (Figura 18), conforme relatado anteriormente. Neste período o grileiro 

reclamante era um senhor do município de Euclides da Cunha, que empreendeu intensos 

momentos de perseguição e ameaça aos camponeses, utilizando-se do poder de polícia e do 

sistema judiciário. Ainda assim, os trabalhadores conseguiram permanecer na terra e este se 

tornou um dos maiores Fundos de Pasto de Monte Santo regularizados como tal (PFP), 

juntamente com a Fazenda São Gonçalo/Bento. 

 

Figura 18. Sede da Fazenda Pedra D’água (A) e estrada que separa a fazenda (à esquerda) da 

área de uso comum da comunidade da Lagoa da Ilha (B). 

   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Abaixo é apresentado o Quadro 2, que indica os assentamentos rurais do município de 

Monte Santo, segundo a base de dados do Sistema de Informações de Projetos de Reforma 

Agrária (SIPRA/INCRA), disponibilizado com atualização de 18 de agosto de 2011. Nele são 

A B 
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apresentadas sete colunas, sendo que na última define-se o ano de obtenção ou criação do 

assentamento, seguindo das letras D (que indica que a obtenção foi por meio de 

desapropriação) e R (que indica que a obtenção se deu por meio de reconhecimento).  

 

Quadro 2. Assentamentos rurais no município de Monte Santo. 

Código do 

Projeto Nome do Projeto Área (ha) 

Capacidade 

de famílias 

Famílias 

assentadas 

Ano de 

obtenção 

BA0033000  PA FAZ DESTERRO 4.130,0000 116 97 1987D 

BA0394000  PA SENHORA DO ROSARIO  506,7128 15 15 2003D 

BA0400000 PFP VARJAO TERRA LIVRE 900,9001 25 73 2000R 

BA0401000  PFP LAGOA DA ILHA 2.185,7934 54 54 2000R 

BA0409000 PFP MANDIM 1.860,0000 48 48 2001R 

BA0418000  PFP ALGODÕES 2.000,5003 91 77 2006R 

BA0424000  

PFP FAZENDA JUNCO DOS 

PEIXINHOS 13,7320 43 43 2005R 

BA0432000 

PFP BARREIRA 

CALDEIRÃOZINHO 

UMBURANA 1.320,2321 41 60 2006R 

BA0436000  

PFP FAZENDA MONTE 

ALEGRE - 26 25 2002R 

BA0438000 

PFP STO ANTONIO, BARRA 

E POÇO DA CARAÍBA - 40 - 2003R 

BA0440000  PFP POÇO DO BOI - 35 31 2003R 

BA0526000   PA SOLEDADE 323,0359 10 10 2006D 

BA0530000  PA BEIRA RIO III 305,2792 10 9 2005D 

BA0564000 PA LAGE DO ARIRI 126,9498 7 4 2005D 

BA0642000 

PFP ALTO SERTÃO SECO 

DA LAGOA BONITA 272,0000 20 13 2005R 

BA0643000   PFP OPOEIRA E FORTUNA 167,0000 25 25 2005R 

BA0644000  PFP JUNCO E REGIÃO 438,0000 39 - 2005R 

BA0645000 

PFP MUNDO NOVO E 

REGIÃO 408,0000 33 30 2005R 

BA0646000  PFP OITEIROS 387,0000 50 46 2005R 

BA0647000 PFP PAREDÃO DO LOU 1.836,0000 66 62 2005R 

BA0648000 

PFP SANTO ANTÔNIO DO 

MESTRE  429,0000 25 19 2005R 
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BA0649000  

PFP SANTO ANTÔNIO E 

OUTROS 1.588,0000 39 39 2005R 

BA0655000 PFP JACUNCI E REGIÃO 597,0000 39 38 2005R 

BA0656000 PFP PINDOBA 530,0000 14 20 2005R 

BA0693000 PFP SERRA DO BODE 800,3356 15 15 2006R 

BA0694000 PFP BOM SERÁ 1.200,5221 35 5 2006R 

BA0695000 PFP CAPIVARA 1.400,3536 40 22 2006R 

BA0696000 PFP PAUS VERDES 1.360,6768 36 27 2006R 

BA0697000  

PFP PEDRA DO DÓRIA E 

ALTO ALEGRE 1.600,9811 55 36 2006R 

BA0698000 PFP SÃO GONÇALO/BENTO 2.270,0124 21 16 2006R 

BA0699000  PFP MUQUEM E REGIAO 900,7856 40 28 2006R 

BA0837000  

PFP VARZEA DE FORA E 

SÍTIO NOVO DO GERALDO 1.300,5677 18 18 2006R 

BA0875000  

PFP LAGOA DO FONSECA 

JABUCUNÃ, QUEIMADA 

DO BRÓ 1.384,2642 52 51 2008R 

BA0881000  PA MARAVILHA 601,5860 22 15 2010D 

BA0893000  PFP FLORES E REGIAO 1.197,6695 33 25 2009R 

FONTE: BRASIL, 2011b (COM ADAPTAÇÕES). 

 

Este quadro apresenta um total de 35 projetos, apresentando duas categorias 

principais: PA e PFP. Considerando a definição da primeira, existem projetos que não se 

enquadrariam como comunidades de Fundo de Pasto, são eles: Desterro, Senhora do Rosário, 

Beira Rio III, Soledade, Lage do Ariri e Maravilha. Contudo, como já foi dito, a comunidade 

do Desterro é área de Fundo de Pasto que foi regularizada como assentamento federal, com 

todas as consequências de desvirtuamento do modo tradicional de territorialização. Ainda 

assim, vale ressaltar alguns dos seus dados: primeiramente, a área do Desterro e a capacidade 

de famílias indicada são as mais elevadas, bem como o número de famílias assentadas. Outro 

aspecto interessante é a forma de obtenção da terra para constituição desta categoria (PA), 

posto que para a formação de um assentamento é necessária a desapropriação, que implica em 

ressarcimento do pretenso proprietário da área.  

Como pode ser visto no quadro, no caso das comunidades de Fundo de Pasto ocorre 

um reconhecimento, até por que esta forma de uso da terra implica em uma territorialização 

prévia dos camponeses, não podendo portanto, desapropriar outrem, já que aqueles que, por 

direito, são os verdadeiros donos da terra estão nela assentados. Quanto aos anos de 
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obtenção/criação dos assentamentos, observa-se uma concentração entre os anos de 2003 e 

2006, logo anteriores ao governo Wagner em nível estadual (política dos territórios de 

identidade) embora durante o governo Lula em nível federal (política dos territórios rurais). 

Neste sentido, considera-se o gráfico a seguir: 

 

Figura 19. Número de assentamentos criados e/ou obtidos em Monte Santo entre 1987 e 

2011. 

 

FONTE: BRASIL, 2011b. 

 

Percebe-se que durante os governos Lula (2003-2006 e 2007-2010) fica estabelecida a 

maior parte dos assentamentos que estão sob sua alçada, muito embora em número irrisório 

(cinco). Considerando a realidade do governo estadual a coisa é bem diferente. Fica nítido no 

gráfico anterior que, a partir do governo Wagner (início em 2007) praticamente se paralisa a 

regularização das áreas das comunidades de Fundo de Pasto. Salienta-se que esta 

diferenciação entre os níveis federal e estadual se dá exatamente por que enquanto é 

responsabilidade do INCRA a discriminação dos assentamentos (PA, em azul no gráfico), o 

mesmo não acontece com os Fundos de Pasto (PFP), que são regidos por normas estaduais e 

discriminados a partir da Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA, vinculada à 

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia – SEAGRI). É 

neste sentido que se aponta uma das contradições da política de desenvolvimento territorial 

em escala estadual: o mesmo governo que apregoa horizontalidade, participação e controle 

social e relações de poder menos assimétricas, não proporciona as condições mínimas para 

que o campesinato se reproduza, ou seja, não garante ao menos o acesso à terra.   

Analisando ainda o Quadro 2, é possível levantar alguns aspectos das comunidades de 

Fundo de Pasto de Monte Santo. O município apresenta um total de 1.043 famílias assentadas, 

considerando todos os projetos denominados PFP e ainda a comunidade do Desterro. Todas 

estas comunidades se assentam em uma área de quase 32.500 hectares, o que corresponde a 

10,19% de toda a área do município. Ironicamente, esta quantidade de terras não consegue 
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nem ser maior que a própria área estimada da Fazenda Pedra D’água, que ocupava algo 

entorno de 34.100 hectares na década de 1980. 

 Tendo em conta o tamanho em hectares, as três maiores áreas de uso comum estão 

nas comunidades de Faz. Desterro (4.130 ha), São Gonçalo/Bento (2.270,0124 ha) e Lagoa da 

Ilha (2.185,7934 ha), enquanto que as três menores são Junco dos Peixinhos (13,732 ha), 

Opoeira e Fortuna (167 ha) e Alto Sertão Seco da Lagoa Bonita (272 ha). Quanto ao número 

de famílias assentadas, as três maiores comunidades são Faz. Desterro (97 famílias), Algodões 

(77 famílias) e Varjão Terra Livre (73 famílias), enquanto que as três menores são Bom Será 

(5 famílias), Alto Sertão Seco da Lagoa Bonita (13 famílias) e Serra do Bode (15 famílias). 

O Quadro 2 apresenta alguns equívocos que são originários da própria base de dados 

do INCRA. Estes erros se refletem em ausência de dados, como no caso do número de 

famílias assentadas nos PFP Junco e Região e Santo Antônio, Barra e Poço da Caraíba. 

Também existem equívocos de ausência de dados quanto às áreas das comunidades de Poço 

do Boi, Fazenda Monte Alegre e Santo Antônio, Barra e Poço da Caraíba. Outros erros que 

aparecem no quadro são quanto a nomenclatura das comunidades: Jacunci e Região na 

verdade se chama Jacurici e Região; Mandim na verdade se chama Mandi; Opoeira e Fortuna 

na verdade se chama Ipueiras e Fortuna.  

Outro elemento que não se caracteriza como um equívoco, mas que pode levar a uma 

inferência quantitativa menor do que ocorre na realidade é o número total de comunidades de 

Fundo de Pasto. Embora existam trinta associações discriminadas na tabela (vinte e nove PFP 

mais Faz. Desterro), muitas delas agrupam uma série de comunidades pequenas. 

Explicitamente temos o caso do projeto “Lagoa do Fonseca, Jabucunã, Queimada do Bró”, 

que representam três comunidades, bem como “Barreira, Caldeirãozinho, Umburana”, “São 

Gonçalo e Bento”, “Santo Antônio, Barra e Poço da Caraíba”, “Várzea de Fora e Sítio Novo 

do Geraldo”. Existem ainda os projetos que delimitam implicitamente várias comunidades, 

como no caso das denominações que apresentam o nome de uma comunidade seguida das 

expressões “região” e “outros” (Flores, Junco, Mundo Novo, Muquém, Jacurici, Santo 

Antônio).  

Existem ainda as denominações que englobam outras comunidades e que não denotam 

na nomenclatura, nem explicitamente nem implicitamente. É o caso da comunidade do 

Paredão do Lou (Figura 20) que engloba as comunidades de Sítio do Meio e Lajedo, o próprio 

caso da comunidade da Fazenda Desterro que contempla camponeses da Laje do Antônio e da 

Fazenda Nova e ainda o caso do PFP Varjão Terra Livre (Figura 21A), que contempla o uso 

comum de moradores das comunidades de Lagoa do Pimentel, Lagoa do Mandacaru e outros 
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moradores do entorno da Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE), conforme Figura 21B. 

Neste sentido, mesmo que não apareçam nas estatísticas do Estado nominalmente, são todas 

comunidades de Fundo de Pasto por se apropriarem de forma tradicional nas terras de uso 

comum.   

 

Figura 20. Comunidade do Paredão do Lou: sede da associação (A) e barragem de 

dessedentação animal no riacho Tapado (B). 

   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

 

Figura 21. Comunidade da Lagoa do Pimentel: PFP Varjão Terra Livre (A) e Escola Família 

Agrícola do Sertão (B). 

    

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2011. 

 

Considerando toda esta diversidade, é bastante amplo o universo desta fração do 

campesinato de Monte Santo. No sentido de trazer mais elementos que caracterizem estas 

comunidades no município de Monte Santo, foi feito o mapa a seguir (Figura 22), indicando a 

localização dos Fundos de Pasto do município a partir de uma regionalização que considerou 

os diversos conflitos que envolveram ou envolvem as comunidades ao longo das últimas 

décadas. Além da dimensão temporal, para a classificação foram consideradas as questões 

relativas à natureza do conflito e a situação atual da região, levando em conta as 

A B 

A B 
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problemáticas atuais da permanência na terra. Os contornos de cada região foram delimitados 

a partir do agrupamento de setores censitários rurais do IBGE. 

 

Figura 22. Regionalização do município de Monte Santo: área urbana, ausência de FP e 

conflitos envolvendo as comunidades. 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 
 

A ideia de localizar todas as comunidades de Fundo de Pasto do município de Monte 

Santo tem como principal objetivo apontar elementos que se relacionam à própria forma de 

organização camponesa quanto a resistência diante do conflito. Neste sentido, a classificação 

em regiões aponta para a diversidade destes conflitos, mesmo que possam existir exceções 

importantes. Considerando a grande quantidade de comunidades identificadas em campo, 

indica-se a necessidade de apresentar uma breve caracterização de cada uma das regiões 

estabelecidas em suas respectivas comunidades de Fundo de Pasto. Nesta caracterização não 

serão relevadas as classes “Área urbana”, que corresponde à sede do município de Monte 

Santo, e “Ausência de FP”, por corresponder exatamente à área do município em que estas 

comunidades não se territorializaram ao longo do seu processo histórico de (re)produção. 

Vale ainda ressaltar que nas áreas em que existem os Fundos de Pasto não existe somente esta 

forma de territorialização, mas também outras formas de uso camponês da terra e áreas de 

domínio de latifundiários e mineradoras. Isto implica dizer que cada uma das regiões 
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apresenta uma presença específica predominante que foi considerada para a construção da 

classe. Todos os dados, tanto de localização das comunidades como da natureza do conflito, 

foram levantados em campo ao longo do ano de 2012 e no primeiro bimestre de 2013. 

Iniciando a caracterização por classe, considera-se a região “Conflitos Antigos”, em destaque 

na Figura 23. 

 

Figura 23. Área do município de Monte Santo em que há predominância de conflitos mais 

antigos que envolvem Fundos de Pasto 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 
 

Nesta porção do município, onze comunidades apresentam o modo tradicional de uso 

da terra a partir do sistema de Fundos de Pasto. São estas: Boa Vista, Desterro do Alto Alegre, 

Ipueiras, Jacurici, Junco dos Peixinhos, Lage do Antonio, Mundo Novo, Pedra do Dória, 

Saguim, Sítio do Geraldo e Várzea de Fora. Considerando a base de dados do INCRA 

apresentada no Quadro 2, nesta região existem sete associações registradas como área de 

Fundos de Pasto. Vale ressaltar que, no mapeamento realizado, foram consideradas algumas 

comunidades que não estão na base do INCRA, mas que apresentam a forma de 

territorialização que associa posses comuns e posses individuais. Assim, considerou-se a 

comunidade do Saguim, que é reconhecida pelos demais sujeitos que trabalham com a 
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questão agrária do município de Monte Santo como área que se organiza como as outras 

comunidades, mas que ainda não iniciou o processo de reconhecimento. 

Ainda nesta região existe o caso já mencionado da comunidade do Desterro que, 

embora se organize como um Fundo de Pasto, está registrada na base de dados do INCRA 

como um assentamento de reforma agrária federal (PA). Existe também o caso da 

comunidade de Lage do Antonio que tem parte dos seus moradores vinculada à associação 

agropastoril do Desterro, mas que apresenta todo um histórico de comunidade remanescente 

quilombola, com associação própria (Associação Comunitária dos Produtores Rurais do 

Quilombo Remanescente de Lage do Antonio, formada em 2001). Assim, parte dos 

moradores desta comunidade apresenta criatório em áreas de uso comum, também se 

caracterizando pela presença da ancestralidade quilombola. Isto tem gerado algumas 

problematizações por parte dos representantes das associações, o que também leva à reflexão 

sobre os diversos critérios analíticos que são elencados para delimitação de uma forma de 

comunidade tradicional em detrimento de outra.  

Como característica básica que delimita esta área existe a questão da temporalidade 

dos conflitos, que se desenvolveram essencialmente na década de 1980. Excetuam-se neste 

âmbito as comunidades de Jacurici, Junco dos Peixinhos e Pedra do Dória que, segundo os 

dados coletados em campo, não apresentaram conflitos (além do Saguim, conforme 

características colocadas anteriormente). Estes conflitos se implementaram com a ação de 

grileiros que apresentavam moradia no próprio município de Monte Santo (zonas urbana e 

rural). Destaca-se o caso das comunidades de Sítio do Geraldo e Várzea de Fora, que teve 

membros das próprias comunidades envolvidos no esquema de grilagem de terras, o que 

confere até hoje o caráter de certa instabilidade na posse da terra nesta parte da região. Não 

obstante, é uma região que, atualmente, apresenta estabilidade quanto aos conflitos, embora 

existam algumas problemáticas relacionadas à ação do INCRA quanto à comunidade do 

Desterro do Alto Alegre. Ainda assim, é importante ressaltar que, além do que será dito 

adiante, esta área também apresenta uma potencial instabilidade quanto aos interesses 

territoriais da mineração. Contudo, esta é uma área que, a partir daquilo que foi analisado em 

campo, apresenta um debate mais restrito sobre os riscos da territorialização local de 

empreendimentos deste setor, o que é bem diferente da região norte de Monte Santo. 

Seguindo com a descrição, apresenta-se a Figura 24. Nesta porção do município, seis 

comunidades apresentam o modo tradicional de uso da terra através do sistema de Fundos de 

Pasto. São estas: Acaru, Caldeirãozinho, Lagoa Bonita, Muquém, Oiteiros e Santo Antonio do 

Mestre. Considerando a base de dados do INCRA, nesta região também existem sete 
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associações registradas como área de Fundos de Pasto. Assim como no caso da comunidade 

do Saguim, nesta área existem algumas comunidades que ainda não foram tituladas 

oficialmente como Fundos de Pasto, a exemplo do Acaru.   

 

Figura 24. Área do município de Monte Santo em que há predominância de conflitos entre as 

próprias comunidades de Fundo de Pasto na delimitação das terras comuns. 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 
 

Um fato interessante que se relaciona com esta região é o processo de formação de 

uma de suas comunidades: o Muquém. Inicialmente organizado por fazendas que já se 

estruturavam com associação entre posse de uso comum e posses individuais no final do 

século XIX e início do XX, este povoado cresceu significativamente nas primeiras décadas do 

século passado por meio do afluxo de sobreviventes da Guerra de Canudos, que encontraram 

nestas áreas condições básicas para sua reprodução social. Este fato é algo tão marcante na 

comunidade que até o colégio municipal localizado no Muquém tem por nome “Antonio 

Conselheiro”.  

Como característica básica que delimita esta área existe a questão da natureza dos 

conflitos, que se desenvolveram essencialmente entre as próprias comunidades. Isto, contudo, 

não implica dizer que ocorreram enfretamentos do mesmo porte dos ocorridos nas áreas em 

que a ação da grilagem foi mais intensa. Nesta região a discriminação das terras ocorreu por 



94 

 

meio do incentivo de alguns órgãos de assessoria popular (a maior parte vinculada à Igreja 

católica). No processo de delimitação das terras comuns, algumas comunidades deixaram de 

ser “Fundo de Pasto”, como é o caso do povoado do Itapicuru que fica entre as comunidades 

do Muquém e Santo Antonio do Mestre. Ainda assim, ocorreram alguns conflitos com 

grileiros do município de Uauá (que margeia a região) já no século XXI, mas sem muitos 

agraves. Esta porção apresenta conflitos diversos ao longo das últimas décadas, mas 

atualmente se caracteriza por uma maior estabilidade na posse da terra. Isto, contudo, não é o 

que ocorre na região apresentada na Figura 25. 

 

Figura 25. Área do município de Monte Santo em que há predominância de comunidades de 

Fundo de Pasto envolvidas nos conflitos dos últimos anos. 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Nesta porção do município, onze comunidades apresentam o modo tradicional de uso 

da terra através do sistema de Fundos de Pasto. São estas: Capivara, Jabucunã, Lagoa da Ilha, 

Lagoa do Fonseca, Lagoa do Mandacaru, Mandu, Mulungu, Paus Verdes, Serra do Bode, 

Varjão Terra Livre e Xique-xique. Considerando a base de dados do INCRA apresentada no 

Quadro 2, nesta região existem seis associações registradas como área de Fundos de Pasto. De 

todas estas comunidades, a principal exceção é a do Xique-xique, que está iniciando um 

trabalho de mobilização dos membros da comunidade para um possível reconhecimento como 
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Fundo de Pasto. As outras dez comunidades são áreas com posses já reconhecidas (ou em 

reconhecimento) a partir deste modo tradicional de uso da terra. 

Como característica básica que delimita esta área existe a questão da instabilidade 

atual dos conflitos. Uma rápida observação da Figura 17 (ver página 83) leva à conclusão de 

que a maior parte dos assassinatos envolvendo lideranças dos movimentos de luta camponesa 

do município de Monte Santo se encontra nesta área (com exceção do assassinato na Fazenda 

Mandassaia). Mas não são apenas os números de assassinatos que denunciam a instabilidade 

desta região. Ameaças de morte, perseguições políticas e outras tantas formas de violência são 

o cotidiano de algumas destas comunidades. Excetuam-se neste âmbito Jabucunã, Lagoa do 

Fonseca, Paus Verdes e Lagoa da Ilha. As duas primeiras não se envolveram em praticamente 

nenhum conflito ao longo do seu processo de regularização, aproveitando a discriminação de 

outras comunidades que também faziam parte da antiga Fazenda Pedra D’água. As 

comunidades da Lagoa da Ilha (na década de 1980) e Paus Verdes (na década de 1990) se 

envolveram em conflitos importantes com grileiros dos municípios de Monte Santo e Euclides 

da Cunha, mas hoje apresentam certa estabilidade. 

As outras sete comunidades apresentam uma maior instabilidade na posse da terra 

atualmente. Em nível mais intermediário têm-se as comunidades vinculadas à área de uso 

comum Varjão Terra Livre: Lagoa do Pimentel (onde se localiza a EFASE), Lagoa do 

Mandacaru e Mulungu; considerando que, mesmo que a propriedade já seja reconhecida em 

nível estadual, ocasionalmente acontecem ameaças e formas de violência simbólica para com 

os camponeses dessas comunidades. Ainda em situação intermediária está a comunidade de 

Xique-xique que apresenta algumas problemáticas por se tratar de uma área em que a 

discussão sobre a questão do “ser Fundo de Pasto” está iniciando. As demais comunidades 

(Capivara, Mandu e Serra do Bode) são alvo de conflitos constantes e as comunidades estão 

atentas às diversas formas de manifestação da grilagem de terras, que é feita por pessoas do 

próprio município ou a partir de fazendeiros de outras regiões do estado da Bahia. Estes 

conflitos apresentam natureza diferenciada se considerada outra porção do município, 

presente na Figura 26.      

Nesta porção do município, treze comunidades apresentam o modo tradicional de uso 

da terra a partir do sistema de Fundos de Pasto. São estas: Algodões, Barra, Bento, Flores, 

Mandi, Monte Alegre, Paredão do Lou, Pindoba, Poço da Caraíba, Poço do Boi, Praça, Santo 

Antonio do Rio e São Gonçalo. Considerando a base de dados do INCRA, nesta região 

existem nove associações registradas como área de Fundos de Pasto. Considerando as 

exceções da região, existe o caso da comunidade da Praça que apresenta terras de uso comum, 
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mas não está registrada como uma comunidade tradicional. Este povoado apresenta uma 

associação própria, mas, conforme alguns relatos, não existem uma organização sólida. 

 

Figura 26. Área do município de Monte Santo em que há predominância de comunidades 

territorializadas em áreas de interesse de mineradoras. 

 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO, 2012. 

 

Uma característica importante desta porção do município é a questão da configuração 

do tronco familiar. As comunidades de Barra, Bento, São Gonçalo e Paredão do Lou 

apresentam fortes aspectos de convergência em um antepassado que, aparentemente, era um 

foreiro da Casa da Torre. Este senhor, por nome Félix Lopes Guimarães, é lembrando em 

todas as comunidades citadas e se coloca como um fator de reforço das relações de compadrio 

entre os Fundos de Pasto. Neste sentido, acontecem atividades de reciprocidade que acabam 

auxiliando na reprodução local do campesinato. Isto, contudo, não confere uma 

homogeneidade entre todas as comunidades, que se associam de forma diferenciada e 

apresentam conexões entres agentes sociais diversos. Assim, por exemplo, enquanto a 

comunidade da Barra apresenta mais proximidade com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

a comunidade do Bento tem relações mais intensas com a CAFFP.   

Considerando a característica básica que delimita esta região, percebe-se em campo 

como estas áreas apresentam uma proximidade com territórios de mineradoras, como a 
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Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA). Em entrevista com vários membros dessas 

comunidades, o conflito com as mineradoras não é algo apresentado como central no 

cotidiano local. Os maiores conflitos que envolveram os Fundos de Pasto desta porção se 

relacionam a casos de grilagem que ocorreram em sua grande maioria na década de 1980 

(excetua-se a comunidade de Flores que apresentou conflito na década de 1990 e as 

comunidades de Poço da Caraíba, Barra e Santo Antonio do Rio, que não apresentaram 

conflito no processo de regularização). A grilagem decorreu das ações de sujeitos dos 

municípios de Monte Santo e Senhor do Bonfim, apresentando uma intensidade maior na 

comunidade do Monte Alegre, como já relatado. A mineração vai se tornar uma problemática 

mais visível a partir do século XXI, quando estas áreas ocupadas pelo campesinato se tornam 

alvo de interesse destas empresas, como será discutido no último capítulo. As comunidades de 

Bento, São Gonçalo e Paredão do Lou há alguns anos se uniram para evitar a exploração 

mineral na Serra do São Gonçalo, que fica entre estas três comunidades e as Flores. Também 

podem ser relatados os casos em que a exploração mineral se consumou, como no caso do 

Monte Alegre (área já abandonada) e da Pindoba (área com extração atual).  

Ainda que não existam conflitos mais intensos atualmente, isto pode se reverter a 

partir dos mecanismos de incentivo do Estado para o “desenvolvimento” do semiárido baiano. 

Este é um dos pontos que podem ser levantados para problematizar a estruturação da política 

de desenvolvimento territorial no estado da Bahia, diante de interesses tão distintos em uma 

correlação de forças tão assimétrica. E é justamente neste sentido que é central o debate sobre 

a ação do Estado no processo da produção capitalista do espaço geográfico. Os principais 

documentos que o governo da Bahia (o que não é muito diferente do que ocorre em nível 

federal) divulga apontam a mineração como um setor estratégico para o desenvolvimento 

(local?) do estado. Assim, compreender a realidade das comunidades de Fundo de Pasto de 

Monte Santo perpassa pela análise do Estado, notadamente a partir do “novo estilo” de fazer 

política pública: através dos territórios institucionais. Nesse caminho de investigação, 

mostrou-se fundamental a elucidação da natureza do Estado e dos interesses que são 

construídos pelas demandas do capital. Para tanto, parte-se de uma análise mais conjuntural 

do sistema-mundo atualmente, problematizando a atual etapa de internacionalização do 

capital em seus reflexos sobre o Estado e sobre as próprias comunidades camponesas aqui 

analisadas.  
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CAPÍTULO 3 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA O CAMPO 

Termos como “internacionalização”, “globalização” e “mundialização” fazem parte da 

análise de diversos pesquisadores que têm como um dos focos principais a busca por uma 

compreensão de totalidade dos processos sociais. Assim, pensar nestes em todas as suas 

implicações (inclusive espaciais/territoriais) aponta para a necessidade de problematização de 

como os processos que se desdobram em nível internacional podem influenciar em arranjos 

espaciais em escalas da ordem próxima (LEFEBVRE, 2001), considerando a dialética do par 

local e global. 

No caso das comunidades de Fundo de Pasto do município de Monte Santo, esta 

assertiva não podia ser diferente. Principalmente quando se trata do contexto das políticas 

públicas implementadas nos últimos anos que apresentam um caráter vinculado a orientações 

que fogem às simples determinações do Estado em nível nacional. Assim, presencia-se uma 

conjuntura de intensa internacionalização das formas de reprodução do capital, que se baseia 

em processos de centralização e concentração em todo o mundo como forma de consolidar o 

seu poder na assimetria das relações capital-trabalho. Neste sentido, como será apontado ao 

longo do texto, ao se considerar o Estado como fundamental para a reprodução da estrutura do 

capital, é tendencial que seja considerada também a internacionalização das formas de ação 

dos Estados, notadamente das políticas públicas, por meio de agentes que interferem de forma 

incisiva no desenrolar das ações de cada governo (com destaque para as gêmeas de Bretton 

Woods: o Grupo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional). 

É neste sentido que se encaminha este terceiro capítulo. Para além de analisar a 

realidade local/regional das comunidades de Fundo de Pasto como colocado nos primeiros 

momentos, não é possível ignorar o contexto global que as mesmas se reproduzem 

espacialmente. Os territórios das comunidades, tradicionalmente ocupados e historicamente 

produzidos nas lutas contra diversas formas de enfrentamento à lógica camponesa do sertão 

baiano, apresentam relações diretas e indiretas com os desdobramentos da expansão territorial 

do capital em níveis globais. 

Desta forma, será tratado de modo mais amplo o processo de internacionalização do 

capital, considerando os principais mecanismos encontrados por este para garantir a extração 

de mais valor globalmente e estabilidade na taxa de lucro. Assim, a mundialização é 

considerada em sua multidimensionalidade, incluindo o espaço que é produzido neste 

contexto, em especial quanto aos desdobramentos territoriais no espaço agrário. Esse foi 
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diretamente impactado pela Revolução Verde que atingiu o Brasil (e outros tantos países do 

globo) a partir da segunda metade do século XX, capitaneada sobremodo pela ação de ator 

intelectual hegemônico do Banco Mundial (principalmente através do Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD). Também se leva em conta os aspectos mais 

atuais da financeirização da economia e como isto se apresenta como algo pretensamente 

autônomo diante do capital produtivo, embora seu peso não possa ser negligenciado na 

análise das relações sociais que produzem o espaço. Estas relações estão cada vez mais 

inseridas na dinâmica de incontrolabilidade do capital, com reverberações nos territórios 

camponeses e nas políticas públicas do Estado brasileiro. 

Todas estas considerações, assim, devem ser relacionadas à realidade das comunidades 

de Fundo de Pasto e à política de desenvolvimento territorial. O Estado, considerado como 

um importante agente produtor do espaço geográfico, é problematizado quanto a sua natureza 

de classe, central para a consolidação da hegemonia do capital diante do trabalho em suas 

mais sutis (ou não) formas de intervenção na realidade social. Estas formas se associam ao 

atendimento do interesse do capital em suas diferentes escalas (local, regional, nacional, 

global) e, em última e mais central instância, à manutenção do estado de coisas estabelecido. 

Quanto às comunidades de Fundo de Pasto, esta associação acontece de diversas maneiras, 

que vão desde os entraves para a regularização fundiária até a implementação de políticas que 

divergem em essência do modo de reprodução camponês, tais como o endividamento 

progressivo das famílias e formas de auxílio assistencial (como o programa “Bolsa Verde”5).  

Embora toda esta problemática não possa ser resumida em poucos agentes que se 

relacionam diretamente com a internacionalização das políticas públicas para o campo, é 

inegável o papel central que desempenhou (e desempenha) o Grupo Banco Mundial na 

modelagem daquilo que se apresenta como correto no discurso da ação do Estado (PEREIRA, 

2009), principalmente nos países “emergentes” como o Brasil. Com relação especificamente 

ao espaço agrário nacional, boa parte das questões que hoje são centrais para compreender a 

expansão territorial do capital no campo tem nas ações do Banco Mundial algo fundamental: 

Revolução Verde, reforma agrária assistida pelo mercado, desenvolvimento rural (e 

territorial), redução da pobreza rural etc. O grupo, diretamente inserido no contexto de 

internacionalização do capital, tem sido um importante agente intelectual sobre o “como 

                                                           
5 Oficialmente denominado de Programa de Apoio à Conservação Ambiental, o Bolsa Verde faz parte do Plano 

Brasil Sem Miséria do governo federal e é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Tem como objetivo 

principal a conservação dos biomas brasileiros a partir de uma contribuição trimestral de R$ 300,00 para as 

famílias que se comprometerem em não retirar lenha da mata, evitar a caça e outras atividades que possam 

“degradar” o meio ambiente. 
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fazer”, sempre imbuído de implementar o receituário neoliberal nos países que estão em 

constante processo de ajuste estrutural e institucional. Assim, considerar a ação deste agente 

é, sobremodo, considerar a dinâmica de reprodução ampliada do capital globalmente em sua 

relação com o Estado. 

 

3.1. A internacionalização do capital 

Muito embora hoje o uso dos termos global e globalização tenha se tornado lugar 

comum nas discussões que envolvem a análise do espaço geográfico enquanto totalidade, faz-

se necessário retornar alguns dos elementos necessários à compreensão concreta da carga 

ideológica que carregam certas interpretações do processo de internacionalização do capital 

nos chamados “tempos de globalização”. Ainda na década de 1980, quando emergem as 

primeiras discussões sobre esse conceito nas escolas de administração dos Estados Unidos, 

muito do que se falava sobre o processo de construção de uma sociedade articulada em redes 

de comunicação e informação só veio se tornar realidade a partir do século XXI (ainda que 

este processo continue se desdobrando).  

Quando surge o termo globalização no centro da principal potência político-econômica 

em nível mundial, foram discutidos os rumos a serem estabelecidos para a concretização da 

rede global, tal como o incentivo à reorganização das grandes corporações (que se tornaram 

ainda maiores três décadas depois) na busca de um mundo sem fronteiras e sem 

nacionalidades. Como problematiza Chesnais (1996), é necessário ponderar como estes 

termos surgem ainda de forma vaga e “imprecisa”, denotando algo que, embora fosse pouco 

definido, expunha uma visão de mundo com intencionalidades claras, objetivando a formação 

de um discurso único (e novo) sobre a realidade que se apresentava. Assim, globalização se 

apresenta como sinônimo de modernidade, sendo o “consumidor” o maior beneficiado de todo 

este processo.    

Alguns dos elementos que caracterizam a chamada globalização são apresentados 

como verdades inquestionáveis e são colocados como os redentores dos problemas 

socioeconômicos existentes na sociedade moderna. Dentre estes, observa-se que 

a globalização primeiramente se refere à rede de produção e troca de 

mercadorias que se estabelece em nível mundial. Também designa o 

fenômeno do intercâmbio político, social e cultural entre as diversas nações, 

atualmente intensificado pelas profundas transformações decorrentes da 

aplicação das inovações científicas e tecnológicas na área da comunicação. 

Ela é concebida, por muitos de seus ideólogos, como um novo patamar 

civilizatório e como um processo inexorável. Representaria também uma 
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nova forma de organização das sociedades, capaz de superar as identidades 

nacionais e os particularismos, religiosos, étnicos e regionais (SANTOS T., 

2001, p. 172-173). 

Contudo, não se tratava apenas de reconhecer que cada vez mais a sociedade estava 

diante de um processo de integração em nível global. O reconhecimento da globalização 

carregou por certo tempo a noção de um processo inexorável e apontava para todos os sujeitos 

a necessidade de adaptação a esta nova conjuntura em seus diversos rebatimentos (sociais, 

econômicos, culturais, espaciais etc.). A globalização, nesta época e ainda hoje, se expressa 

como a estruturação das forças do mercado em seu mais pleno estágio de desregulamentação 

e descontrole, onde os mais fortes e “integrados” são os capazes de vencer o acirramento da 

competição.  

Não obstante, é necessário questionar vários meandros dos conceitos que envolvem 

estas discussões, inclusive aqueles que se apresentam como mais nítidos. Como apontado por 

Chesnais (1995, p. 4), é preciso ponderar que “o conteúdo efetivo da globalização é dado, não 

pela mundialização das trocas, mas pela mundialização das operações do capital, em suas 

formas tanto industrial quanto financeira”. Esta afirmação, contudo, não pode levar à 

conclusão de que somente o capital financeiro é o responsável pela atual fase de 

desenvolvimento do capitalismo, incluindo os aspectos relacionados à crise estrutural que se 

presencia atualmente. A dinâmica do conflito capital-trabalho deve ser considerada em 

diversas dimensões e tensões, com desdobramentos diversos na lógica de acumulação 

capitalista (HARVEY, 2012; COGGIOLA, 2012). 

[...] la línea divisoria entre capital em funciones y el capital financeiro es, en 

ciertos aspectos, bastante ambigua. La razón última de esta ambigüedad se 

debe a que la división entre el capital dinero y el capital en funciones se da 

en el marco de una unidad, que consiste en que ambos se nutren de la 

plusvalía, esto es, de la explotación del trabajo humano. No hay una muralla 

entre ambos tipos de capitalistas, porque son diferentes formas que adopta el 

capital (ASTARITA, 2008, s/p).   

 

Cada vez mais, o processo de internacionalização do capital apresenta nuances 

distintas nos mais diferenciados âmbitos do espaço, a partir de mecanismos, por exemplo, de 

flexibilização e inovação tecnológica que proporcionam a integração entre os mercados e 

transformações na própria forma de organização do trabalho. Esta lógica se estrutura com o 

aumento do regime concorrencial ao mesmo tempo em que cria condições para os processos 

de concentração e, principalmente, centralização de capital. 

Todos os elementos que caracterizam a internacionalização do capital apresentam 

contradições em suas formas de reprodução. Santos T. (2001) analisa que a globalização é um 
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processo diretamente associado à intensificação da exclusão em diferentes escalas. O 

pensamento social tradicional costuma apresentar uma dicotomia entre o conservador e o 

moderno, onde o atual processo de expansão capitalista, inclusive no campo, seria responsável 

por uma revolução nas formas de relação sociedade-natureza. Contudo percebe-se cada vez 

mais que o que se apresenta como novo se estrutura em bases arcaicas, e reproduz velhos 

arranjos conservadores de exploração e dominação. Desta forma, é dialético o processo de 

avanço de setores como a mineração e o agronegócio em áreas de comunidades de Fundo de 

Pasto; ao mesmo tempo em que formas inovadoras de extração de recursos da terra são 

estabelecidas, vivencia-se de claramente meios tradicionais de expulsão e exploração do 

campesinato. 

Na aparência, toda esta nova forma em que se estabelece o mercado global se mostra 

como necessária e bem vinda para toda a sociedade, que desfruta dos ganhos obtidos a partir 

desta globalização. Contudo, no bojo do desenvolvimento desigual, contraditório e 

combinado do capitalismo, presencia-se que a globalização é também reafirmação da 

exclusão social, não podendo ser, portanto, analisada de forma unidimensional, ou apenas 

como a maior boa nova das últimas décadas, isto é, se de fato é algo tão novo assim. Se for 

considerado que se trata de mais uma etapa do processo de internacionalização do capital, de 

fato não é algo tão novo, até porque muitos dos mecanismos que constituem o processo de 

globalização são próprios da reprodução ampliada do capital, só que agora em nível global 

(SANTOS T., 2001).  

Porém, também é possível considerar que alguns elementos novos se apresentam nesta 

conjuntura, ao passo que se vivencia o momento em que existe a maior “dissociação” entre 

capital produtivo e capital financeiro, com acirramento de contradições próprias do modo de 

produção. Neste sentindo, estar-se-ia em um momento em que as crises do capital seriam mais 

intensas e com menor periodicidade, reconhecida como a mundialização (CHESNAIS, 1995, 

1996). Estas concepções não são necessariamente divergentes, e, em essência, se 

complementam. A sociedade está em um período diferenciado do capitalismo, onde os 

processos contraditórios de sua reprodução ampliada se intensificam; ao mesmo tempo, não se 

pode perder de vista que este período é um desdobramento do processo de internacionalização 

do capital, iniciado há séculos e que é inerente ao processo de expansão do capitalismo no 

sistema-mundo.  

Existem alguns processos que são característicos da lógica de reprodução ampliada do 

capital nos diversos setores da economia. Um desses processos é o de acumulação, no qual 

existe a necessidade dos agentes do capital sempre buscarem formas de incorporação de 
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capital-dinheiro para a garantia de sua manutenção no contexto de acirramento da 

concorrência. Este processo associa-se ao de centralização, onde a concorrência entre os 

grupos/empresas leva a uma situação onde nem todos os que disputam apresentam condições 

para que consigam êxito. Neste contexto, percebe-se que algumas firmas, melhor inseridas no 

mercado, centralizam as atividades dadas a sua maior capacidade de reprodução, com 

tendência a formação de oligopólios. Assim, processualmente, intensifica-se o poder de 

classe, com mecanismos perversos relacionados ao processo de neoliberalização (HARVEY, 

2008). Este processo se apresenta de forma clara em alguns setores da economia, a exemplo 

da mineração que se estrutura em certos contextos de forma consideravelmente oligopolizada. 

Complementar à centralização está a concentração, processo no qual os capitais, no bojo da 

acumulação, criam mecanismos que incorporam mais condições para sua centralização, 

“crescendo sobre si mesmo”. Perpassando todos estes processos está a internacionalização, 

que se efetiva na busca de ampliação de áreas onde possa se efetivar o modus operadi do 

capital, diretamente relacionada com a atual fase de mundialização (SANTOS T., 2001; 

SAWAYA, 2009; CHESNAIS, 1995, 1996).  

Muito embora estes mecanismos sejam característicos de todo o processo de 

reprodução ampliada do capital, eles apresentam mudanças quantitativas e qualitativas no 

novo regime mundial de acumulação. 

O movimento de centralização e concentração vem se desenvolvendo há 

mais de dez anos de um modo sem precedentes, impulsionado pelas 

exigências da concorrência aos grupos mais fortes no sentido de arrebatar 

das firmas absorvidas suas fatias de mercado e reestruturar e “racionalizar” 

suas capacidades produtivas, sendo favorecidos e facilitados pelas políticas 

de liberalização, de desregulamentação e de privatização (CHESNAIS, 1995, 

p. 9).   

 

Assim, mesmo que os processos de centralização e concentração do capital estejam em 

sua própria natureza, percebe-se que, em tempos de neoliberalização, ocorre um acirramento 

derivado conjunturalmente (que aponta para contradições que já se anunciavam na década de 

1970, mas que foram proteladas pelas medidas adotadas nos anos seguintes). Ainda neste 

contexto, um dos novos elementos presentes nesta conjuntura é a presença cada vez mais 

intensa de setores da indústria envolvidos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), além dos 

investimentos em alta tecnologia, que aumentam a exploração do trabalho. 

Uma das dimensões mais significativas associadas à mundialização é exatamente 

aquela que trata das profundas mudanças que são vivenciadas quanto aos avanços 

tecnológicos. Sem se aprofundar naquilo que comumente se discute (os reflexos das novas 

tecnologias na esfera do consumo) é preciso analisar os desdobramentos desses avanços para 
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as novas formas de relação entre as empresas e os trabalhadores, notadamente os aspectos 

ligados à flexibilização do regime de trabalho. Termos como toyotismo, just in time e 

terceirização invadiram o receituário das escolas de administração e se apresentam como uma 

das facetas da internacionalização, considerando que é real a ampliação da exploração da 

mais-valia em bases onde o capital já estava consolidado. Percebe-se assim que a 

“liberalização do comércio exterior e dos movimentos de capitais permitiram impor, às 

classes operárias dos países capitalistas avançados, a flexibilização do trabalho e o 

rebaixamento dos salários” (CHESNAIS, 1996, p. 40). Somam-se a estas novas formas de 

relação de trabalho a intensificação da precariedade e informalidade, como meios encontrados 

pelo trabalho de se reproduzir. No campo, onde a situação degradante do trabalhador rural 

nunca foi algo imperceptível, percebe-se um reforço da problemática advinda dos 

desdobramentos daquilo que se chamou de “Revolução Verde”, principalmente quanto ao 

pacote tecnológico voltado para defensivos agrícolas e congêneres (conhecidos como 

agrotóxicos).  

      

3.1.1. A mundialização e a pretensa hegemonia do capital financeiro 

Para a análise dos processos que hoje se articulam e caracterizam o novo regime 

mundial de acumulação é necessário relacionar os aspectos deste atual modelo (inclusive de 

sua crise) com os determinantes históricos que o configuraram como tal. Neste sentido, vale 

salientar que “a mundialização deve ser pensada como uma fase específica do processo de 

internacionalização do capital e de sua valorização, à escala do conjunto das regiões do 

mundo onde há recursos ou mercados” (CHESNAIS, 1996, p. 32). Ainda assim, percebe-se 

que, embora não sejam opostos, as noções de internacionalização e mundialização são 

distintas. 

Saindo de aspectos mais gerais em direção a elementos mais objetivos do processo 

histórico, é possível relacionar de forma mais direta o atual estágio da mundialização do 

capital com o período pós-guerra, também chamado de anos dourados (HOBSBAWN, 1997), 

juntamente com os seus desdobramentos e crise. Segundo Sawaya (2009), as iniciativas de 

reestruturação produtiva no último quartel do século XX, juntamente com o receituário 

neoliberal, foram uma tentativa de retardar a eminente crise estrutural do capital.  

Além dos elementos relacionados à formação do Welfare State, a conjuntura dos anos 

de 1950 se caracterizou por um intenso processo de expansão territorial do capital em direção 

aos países periféricos. Diferentemente do que havia ocorrido nos anos que antecederam as 
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duas grandes guerras mundiais, esta expansão imperial não foi vinculada somente a um 

processo unidirecional de colonização, mas buscou-se a estruturação processual de um 

capitalismo que, de forma pujante, se ampliava industrializando as antigas colônias.  

No pós-guerra, o processo de acumulação de capital foi estruturado de forma 

diversa que lhe permitiu uma nova onda de expansão, talvez ainda 

impregnada de elementos do imperialismo, mas que agora iria industrializar 

a periferia. Criam-se as bases para a mundialização cujo objetivo não é 

simplesmente a realização – ainda o é, mas agora como resultado da 

superacumulação no centro. O capital busca espaços para investir 

diretamente, instalar estruturas produtivas, recolocar o valor excedente 

(SAWAYA, 2009, p. 59).  

    

Levando em conta a realidade do campo brasileiro, é possível considerar também que 

neste período pós-década de 1950 é o momento de início de transformações abruptas 

relacionadas à mencionada “Revolução Verde” no Brasil. O incremento tecnológico 

proporcionou a reconsideração de terras inicialmente caracterizadas inaptas para o avanço do 

capital agrário (notadamente o semiárido nordestino), que passou por um intenso processo de 

especulação para estabelecimento de empreendimentos (que vieram se concretizar com maior 

envergadura a partir da década de 1990). 

Assim, o processo de internacionalização produtiva avançou mundialmente, embora 

não desvinculado, neste momento, do processo de internacionalização financeira. O período 

do pós-guerra compreendeu ainda mecanismos básicos da reprodução ampliada do capital, 

notadamente concentração e centralização, com a formação de grandes conglomerados e seus 

respectivos oligopólios. Desta forma, percebe-se que o processo de expansão do capital vem 

se materializando historicamente. Em um primeiro momento, ainda durante a Segunda 

Guerra, presencia-se um grande acúmulo de capital nos Estados Unidos que encontrava 

escoamento na produção de suprimentos para a Europa. Ainda na década de 1950, com os 

projetos de reconstrução de alguns locais destruídos pela guerra (notadamente na Europa e no 

Japão), este capital continua apresentando fluxo produtivo. Após este momento, presencia-se 

o processo discutido anteriormente de expansão do capitalismo em direção à periferia do 

sistema-mundo, a exemplo de partes da Ásia e da própria América Latina (SAWAYA, 2009). 

Muito embora todos estes processos – com forte presença de um Estado interventor – 

fossem responsáveis por vários avanços na expansão do capitalismo, o crescimento, ao final 

dos anos 1970, era pequeno e a inflação começava a dar sinais de preocupação. Esta 

conjuntura foi o necessário para o retorno do discurso liberal renovado, que pregava maior 

liberalização nas formas de agir do capital, com menor intervenção do Estado. Neste 

momento, evidencia-se um extenso processo de centralização, dado que “o capital agora 
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mundializado, sem novos lugares para ocupar, buscava os espaços de outros capitais 

promovendo um amplo processo de reestruturação produtiva em escala global” (SAWAYA, 

2009, p. 62). Como será aprofundada mais adiante, a consolidação do pensamento neoliberal 

do Estado será funcional nesta conjuntura, com a estruturação de uma flexibilidade normativa 

que deu vazão aos processos aqui colocados. Além do processo de centralização e da 

conjuntura de maior flexibilização, outro fator chave para expansão do capital neste momento 

foi a incorporação de empresas públicas, o famigerado processo de privatização. 

Assim, presenciou-se um momento de intensa eliminação de capitais menos 

competitivos que, sem amparo do Estado, não conseguiam se sustentar em meio aos 

conglomerados internacionalizados. Quando este processo de centralização diminuiu sua 

intensidade, estava também diminuída a base real de capital produtivo, com proeminência do 

capital financeiro, vinculado diretamente às empresas resultantes da 

concentração/centralização (hoje isto é ainda mais visível com exemplos como o do Banco 

Votorantim – BV). É inclusive o próprio capital financeiro que incentivará os investimentos 

na ampliação da reestruturação produtiva deste período na consolidação do novo regime 

mundial de acumulação, muito embora em bases fictícias.  

Como discutido anteriormente, vários são os elementos que caracterizam o atual 

momento da internacionalização do capitalismo. Chesnais (1995) elencou alguns destes, que 

se manifestam de forma distinta nos diversos contextos nacionais e/ou regionais. Um destes 

elementos é o investimento internacional que, em detrimento das trocas, domina a 

internacionalização; este, somado às instituições bancárias e financeiras de forma geral, dá as 

condições para a formação de empresas-rede. Esta associação relaciona diferenciados níveis 

escalares e de interação, possibilitando a concretização da reprodução ampliada de forma 

conjugada e em diversos setores simultaneamente. Ainda assim, um dos principais elementos 

é a proeminência do capital financeiro, central para a estruturação destes investimentos 

internacionais em proporções de grande magnitude.  

De todos os elementos que podem ser elencados para caracterizar o período de 

mundialização, talvez o mais emblemático seja a situação maximizada que se encontra a 

esfera financeira do capital, ao ponto de ser possível indicar o momento atual como singular 

na condição de mundialização financeira. Presencia-se de forma incisiva a generalização da 

especulação nos diversos setores da economia, com destaque especial para o caso das 

commodities no contexto nacional, incluindo a mineração. Nesta conjuntura, percebe-se na 

aparência a assunção ainda mais vigorosa do mercado enquanto ente amorfo e acima de 
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qualquer interesse particular, determinador das vidas dos indivíduos e sinalizador das ações 

do Estado (CHESNAIS, 1996). 

Os processos que constituíram esta condição, discutidos anteriormente, apontam para a 

formação de duas formas de expansão do capital que embora distintas são intimamente 

complementares e ocorrem conjuntamente: a internacionalização produtiva e a 

internacionalização financeira. Contudo, principalmente a partir das iniciativas dos regimes 

neoliberais, a segunda obteve expansão mais significativa, com maior desvinculação do 

capital produtivo e estabelecimento do dólar como moeda internacional (SAWAYA, 2009). 

Quanto à internacionalização produtiva, presencia-se um grande período de centralização de 

capitais na constituição de um oligopólio mundial de transnacionais que opera a partir de 

organizações em rede. É completamente equivocado, contudo, dizer que estes dois processos 

de internacionalização não estão umbilicalmente conectados entre si, bem como com a 

internacionalização dos pacotes pré-moldados de políticas públicas para o campo 

(principalmente via Banco Mundial).  

A mundialização financeira, para Chesnais (1995, 1996), é a principal característica 

que indica a estruturação de um novo regime de acumulação dentro do processo de 

internacionalização do capital. Constata-se nesta atual condição a presença de uma 

acumulação predominantemente rentista a partir de um capital eminentemente parasitário que 

se reproduz a partir de bases fictícias. Estas condições, que tiveram (e ainda tem) nos Estados 

Unidos seu principal mantenedor, encontraram na desregulamentação e flexibilização 

neoliberal as condições ideais para sua permanência e ampliação. 

Para a compreensão de como se estrutura esta relação entre as distintas esferas do 

capital, Chesnais (1995, p. 7), a partir das análises realizadas por Marx e outros autores, 

indica a presença de três formas de identificação do capital com relação às suas formas de 

movimento: “o capital que produz valor e mais-valia (ou capital engajado na indústria lato 

sensu); o capital-mercadoria ou capital comercial (hoje, a grande distribuição concentrada); o 

capital-dinheiro valorizado por meio de empréstimos e aplicações”. Compreendendo-os 

enquanto elementos de uma mesma totalidade, estas formas de capital se associam às 

necessidades de reprodução do capital de forma geral, porém sua explicitação é importante 

para o entendimento do processo de “descolamento” da esfera financeira em relação ao capital 

produtivo. 

A partir da década de 1990, ocorre uma inversão de centralidade quanto a esta relação 

entre os capitais. Até a década de 1980, a hegemonia do capital industrial caracterizava a 

reprodução ampliada do sistema. Contudo, presencia-se hoje uma maior independência entres 
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os três capitais supracitados, tanto com relação ao capital comercial, mas principalmente 

quanto ao capital-dinheiro. 

Trata-se da emergência de uma situação na qual é o próprio movimento 

desta fração do capital que tende a imprimir sua marca no conjunto das 

operações do capitalismo contemporâneo. Portanto, ocorre a reafirmação 

pelo capital-dinheiro de uma autonomia perante o capital industrial, cujos 

limites são estabelecidos apenas por meio da viabilidade a médio ou longo 

prazo de “um regime de acumulação rentista” (CHESNAIS, 1995, p. 7). 

 

A constituição da hegemonia da esfera financeira se associa ao seu processo de 

internacionalização. A criação de mecanismos próprios de “regulação” foram centrais para a 

instituição da flexibilização do mercado e de um espaço financeiro verdadeiramente mundial. 

Ainda assim, é preciso ponderar que as esferas financeira e produtiva não são mundos à parte, 

e como visto fazem parte de uma totalidade, ocorrendo influências múltiplas entre elas com 

rebatimentos severos, como os que se desenvolveram nos últimos anos da primeira década do 

século XXI com os desdobramentos da crise. 

A (falsa) autonomia da esfera financeira é apresentada de diversas formas nos meios 

de comunicação de massa e nas análises de boa parte dos estudiosos que defendem o 

receituário neoliberal. Toda esta forma de interpretar o capital-dinheiro como autônomo e 

dominante no cotidiano econômico e social do sistema-mundo “pode ser interpretada como o 

último grau na fetichização das relações de propriedade capitalistas” (CHESNAIS, 1995, p. 

21). Desta forma, cria uma névoa sobre as reais contradições da flexibilização das relações de 

trabalho com aumento da exploração direta e indireta, precarização e informalidade e dos 

processos de desterritorialização violenta do campesinato em várias partes do mundo. 

Sendo assim, é importante apontar que a pretensa autonomia do capital financeiro é 

sempre relativa, dado que o surgimento real do capital-dinheiro é a partir do capital produtivo. 

É impossível negar que hoje a hegemonia da financeirização perpassa diversos setores da 

economia, como também influencia de forma incisiva os Estados que mantêm o pagamento de 

juros da dívida. Em todo este contexto, ainda é necessário colocar outro elemento crucial da 

presença do capital financeiro no cotidiano da sociedade capitalista moderna: a instabilidade. 

A certa arbitragem e ingerência presente na esfera da especulação têm como consequência um 

alto grau de instabilidade nas relações que envolvem o capital financeiro, com rebatimentos 

diretos no capital produtivo.  

A riqueza “de papel” passou a se multiplicar de modo relativamente 

independente da valorização dos ativos produtivos, das chamadas “variáveis 

reais”, mas se trata de um processo em que todos os atores estão envolvidos, 

inclusive a “corporação produtiva” que incorporou a meta financeira em seus 

objetivos. A nova era passou a caracterizar-se pela reprodução conjunta 
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produtivo/especulativa do capital. Cada capitalista passou a reproduzir, 

conjuntamente, seu capital de forma produtiva e também financeira. Não 

existe mais a figura do capitalista industrial puro, contra o qual estaria 

oposto um puro especulador. Eles se interpenetram e, no limite, são um só 

(COGGIOLA, 2012, p. 24-25)  

 

Embora, na aparência, se apresente hoje um falso debate entre quem “produz” e quem 

especula, percebe-se como isso é falacioso e retira do foco aquilo que está na raiz de toda a 

problemática: a relação capital-trabalho. Não obstante, mais do que analisar os processos que 

de forma geral ocorrem com a internacionalização do capital no período da mundialização, 

faz-se necessário discutir quais são as repercussões espaciais que estes processos apresentam 

para a análise geográfica, além de explicitar quais os principais processos eminentemente 

geográficos que podem ser identificados nesta nova conjuntura.  

   

3.1.2. O processo internacionalizado de produção do espaço  

Muito embora alguns destes processos mencionados sejam próprios da dinâmica da 

produção capitalista do espaço ao longo dos séculos, alguns se intensificaram de forma 

diferenciada nas últimas décadas, apontando para rearranjos territoriais com novas 

conjunturas e sujeitos sociais. Partindo destas considerações, é possível trazer à luz algumas 

discussões feitas por David Harvey (2005) ao longo do século XX sobre a centralidade da 

análise do espaço geográfico para a compreensão da reprodução do capital, inclusive em 

escala global. Este autor coloca que a “acumulação do capital sempre foi uma ocorrência 

profundamente geográfica”, dado que necessita do espaço para se reproduzir como tal. Desta 

forma, sem “as possibilidades inerentes da expansão geográfica, da reorganização espacial e 

do desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo, há muito tempo, teria deixado de 

funcionar como sistema econômico político” (HARVEY, 2005, p. 193). 

Se considerarmos tudo aquilo que foi discutido até aqui, é correto afirmar que o 

processo de expansão capitalista leva consigo suas inerentes contradições, que serão desta 

forma também expandidas. A dialética desta expansão, como a vinculada aos processos de 

internacionalização do pós-guerra, apresenta uma forma de contraposição a curto/médio prazo 

à tendência de queda da margem de lucro, a partir de mecanismos que tentam não imobilizar o 

capital produtivo. Mas, contraditoriamente, com a ampliação geográfica das formas de 

reprodução do sistema capitalista a partir da internacionalização, amplia-se também sua 

tendência a crises, cada vez mais intensas e sucessivas (HARVEY, 2005). 

No intento desta busca incessante e contraditória de não imobilização do capital, todas 

as problemáticas se reafirmam cumulativamente. É neste sentido que é possível falar em uma 
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taxa constante de crescimento que a lógica concorrencial do capital precisa estar inserida. 

Como aponta David Harvey (2012, p. 30), o “consenso atual entre os economistas e na 

imprensa financeira é que uma economia “saudável” do capitalismo, em que a maioria dos 

capitalistas obtém lucro razoável, expande-se em 3% ao ano”. E esta taxa composta de 

crescimento tem seu preço para as relações sociais e sociedade-natureza. 

O crescimento de 3% para sempre está funcionando com sérias restrições. 

Existem restrições ambientais, de mercado, de rentabilidade e espaciais 

(apenas zonas importantes da África, embora completamente devastadas pela 

exploração de seus recursos naturais, bem como remotas regiões em geral no 

interior da Ásia e da América Latina ainda não foram totalmente colonizadas 

pela acumulação de capital) (HARVEY, 2012, p. 33). 

 

Dentre estas “zonas” de expansão, é possível mencionar os próprios territórios 

camponeses que não estão sob o julgo do capital (monopolização do território). Interessa à 

lógica expansionista esta quebra nas restrições espaciais por diversos aspectos, que vão da 

liberação de contingente para força de trabalho (urbana ou rural) até a incorporação em si de 

novas áreas que desenvolvam atividades produtivas do capital agrário. 

Neste contexto, alguns aspectos são cruciais para a compreensão de como a 

acumulação do capital tem no espaço algo imprescindível para sua reprodução. Harvey (2005) 

coloca ao menos três elementos que podem ser elencados para esta análise, sendo estes os 

reordenamentos geográficos, as estratégias espaciais de reestruturação e o desenvolvimento 

geográfico desigual. No caso deste último, percebe-se como é possível identificar algumas 

características da mundialização do capital, a partir dos processos de polarização, própria da 

produção de um espaço desigual tanto a nível intranacional quanto internacional.  

A internacionalização apresenta processos correlatos de (re)produção do espaço que 

ampliam as contradições do sistema capitalista, tais como a polarização. Este processo 

acontece de forma combinada a partir de polarizações internas e externas. No primeiro caso, 

decorre um processo que estrutura desigualdades dentro dos países, com a formação de 

regiões “bem sucedidas” e “mal sucedidas”, dado o seu grau de inserção dentro da lógica da 

globalização. Este processo serve de base para o discurso da necessidade de políticas públicas 

de desenvolvimento regional (hoje territorial/local), com a possibilidade de intervenção direta 

do Estado para “diminuir” as disparidades dentro do país (embora na prática seja nítido que 

estas disparidades são necessárias para reprodução ampliada do capital). Tratando 

dialeticamente, muito embora o termo “polo” possa indicar oposição, o processo de 

polarização, em essência, forma regiões complementares entre si de acordo com a lógica da 

divisão territorial do trabalho. Esta própria separação gera condições ideais para o fluxo de 
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capitais que busca sempre lugares onde o lucro possa ser obtido de forma mais intensa 

(HARVEY, 2012). Isto não é muito diferente da competição entre os Estados capitalistas 

mundialmente, embora com consideráveis diferenças escalares. 

Em nível internacional decorre a polarização externa que configura uma 

espacialização do tipo centro-periferia.  

Na periferia do capitalismo mundial, a elevada taxa de exploração dos 

trabalhadores locais se incrementou, combinadamente, pela intensidade da 

jornada de trabalho, pela constante ampliação da superpopulação relativa, 

pelo rebaixamento do tempo de trabalho necessário à reprodução da força de 

trabalho, e pela fraca expansão do capital produtivo local, reserva de 

exploração, ou apêndice, do capital metropolitano. A dinâmica da 

acumulação periférica é necessariamente “negativa” (no início do século 

XIX, a diferença de renda nacional entre os países ricos e pobres era de 1 

para 2; um século depois, na véspera da 1º Guerra Mundial, era de 1 para 4; 

no final do século XX, já era de 1 para 7).  Ela não pode ser separada dos 

interesses totais do capital, de que se constitui em elemento secundário e em 

elo da dominação mundial do capital financeiro. É enquanto parte do 

processo global de acumulação que a negatividade da acumulação periférica 

revela sua força “positiva” de valorizadora do capital global (COGGIOLA, 

2012, p. 14). 

 

Desta forma, é possível considerar que embora exista uma taxa de lucro média 

internacional, existem taxas diferenciais entre os países capitalistas centrais e toda a periferia, 

onde principalmente as condições da classe trabalhadora derivam em uma elevada 

lucratividade. Neste caso, Chesnais (1996) pondera que a situação dos países periféricos se 

agrava ainda mais no período da mundialização, dado que agora se presencia novas 

tecnologias que possibilitam o aumento da exploração da mais-valia em lugares onde o 

capitalismo já está estabelecido (no caso, países centrais), restando aos periféricos somente a 

pobreza, nem mais a exploração, ocorrendo o que chama de “desconexão forçada” desses do 

sistema de comércio internacional. Destacam-se assim os países que mais garantem condições 

de plena reprodução do capital; hoje este destaque está com os chamados BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul), onde os processos de expropriação do campesinato são 

noticiados diariamente.   

Com o processo de polarização, é possível ainda analisar como ocorrem 

desdobramentos quanto ao par global-local. Ao mesmo tempo em que a mundialização 

apresenta impulsos homogeneizantes, traz em si a necessidade de reforçar aspectos locais que 

não deixam de ser funcionais à reprodução ampliada do capital. Santos T. (2001) ironiza que 

neste processo existe a formação de ricos globais (principalmente se forem considerados os 

inseridos na lógica dos grandes conglomerados) e pobres locais, fragmentados na lógica da 
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flexibilização do trabalho, com aumento da exploração ou ainda exclusão dos que não 

conseguem se inserir no circuito da produção mundializada. 

Para além da polarização, ainda é possível problematizar um outro processo de 

produção do espaço presente de forma direta no contexto da mundialização: a integração 

seletiva. Este processo se associa à lógica presente na reprodução ampliada do capital, que é a 

necessidade de ser seletivo para ser competitivo, na busca de maior rentabilidade 

(CHESNAIS, 1995). Desta forma, percebe-se o isolamento de certos países ou regiões do 

mercado mundializado, sendo então convocados somente quando apresentam potencialidades 

tais que garantam condições para a exploração dos recursos do território. Neste contexto, se 

submetem a todo tipo de sujeição para garantir uma integração mínima ao mercado global. 

Também neste caso presencia-se de forma clara o discurso das potencialidades do território, 

que na aparência se coloca como forma de superar as problemáticas de áreas menos 

desenvolvidas, mas em essência representa mais uma forma de garantir a maximização dos 

lucros das empresas mundiais na busca de condições ainda mais favoráveis de reprodução. No 

caso do semiárido baiano, por exemplo, a mineração é apontada por representantes do Estado 

como a arca do desenvolvimento, muito embora isto não se concretize na realidade. 

Outro aspecto importante a ser discutido é a estruturação de empresas a partir de 

oligopólios territorializados em rede que apresentam fixos em boa parte do planeta. Esta 

forma de organização espacial amplia os mecanismos de exploração do trabalho a partir de 

associações em diversos níveis escalares com empresas de portes maiores e/ou menores, 

transpassando todo o circuito da produção. Contudo, é ainda necessário ponderar que ao se 

mencionar empresas trata-se de um termo genérico para indicar como hoje se apresentam os 

setores do capital, muito embora sejam na verdade grandes conglomerados (CHESNAIS, 

1995). 

A territorialização destes grandes conglomerados se associa a dois mecanismos 

básicos de reprodução das empresas que, embora aparentem dissonância, são responsáveis 

pela estruturação da atual conjuntura oligopolizada. Estes mecanismos são a concorrência e a 

cooperação. As empresas globais estão inseridas em situações de ampla concorrência, que 

leva a destruição de capitais menos competitivos que não conseguem lidar com a estruturação 

global. Dialeticamente, estas mesmas empresas se associam a empresas menores que não 

competem globalmente para ampliar sua atuação em mercados mais restritos e com 

possibilidade de taxas de lucro relativamente menores (CHESNAIS, 1995, 1996). 
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De forma geral, é possível perceber alguns dos processos da produção mundializada 

do espaço que se apresentam de forma contraditória, próprios da lógica de reprodução da 

sociedade capitalista. Quanto a estes processos atuais percebe-se que 

De um lado, ela [a produção do espaço na globalização] gera um processo de 

homogeneização, padronizando elementos produtivos e culturais, mas, de 

outro lado, surge um universo de diferenciações, tensões e conflitos sociais. 

As mesmas forças que produzem a globalização, propiciando novas 

articulações e associações em nível internacional, provocam formas opostas 

e fragmentadas. Globalização e regionalização, fragmentação e unidade, 

inclusão e exclusão são pólos antagônicos inter-relacionados de forma 

dialética, ou seja, são forças opostas que estão em constante interação 

(SANTOS T., 2001, p. 185) 

 

Estes processos dialéticos de (re)produção espacial são a marca da sociedade moderna, 

que tem em seu contexto um sistema contraditório e em encadeamento de queda geral da taxa 

de lucro que leva a crises, cada vez mais intensas e sucessivas. Ao mesmo tempo em que o 

período neoliberal serviu (e tem servido) para desregulamentar algumas “amarras” que se 

apresentavam para a reprodução ampliada do capital, serviu também para que as contradições 

se acirrassem, não passando, portanto de um receituário de médio prazo que não conteve a 

crise já eminente nos anos 1970 (SAWAYA, 2009). Para tanto, é preciso levar em conta a 

conjuntura recente da dinâmica do capital e quais os seus principais desdobramentos para o 

contexto considerado na análise aqui desenvolvida. 

 

3.1.3. Reflexos da internacionalização nos territórios camponeses e no Estado 

Quando se observa a forma como principalmente a mídia hegemônica trata a crise 

estrutural que se desenrola em todo o planeta (com destaque, atualmente, para os países 

europeus), percebe-se que vários elementos são desconsiderados. Neste contexto, é 

desconsiderada a análise sistêmica da crise a partir de categorias de totalidade. Os primeiros 

momentos que foram colocados como centrais para toda a problemática hoje presenciada 

iniciou-se com dificuldades no pagamento de imóveis nos Estados Unidos, que logo se 

desdobrou em uma enxurrada de endividamentos e insolvência de diversos setores do capital 

(notadamente bancos, mas também corporações do capital produtivo como a própria General 

Motors).  

Destarte, é preciso relacionar este momento do desenvolvimento desigual do espaço 

com o contexto das comunidades camponesas, tendo em conta os perversos processos de 

expropriação de seus territórios. Também é preciso considerar como isto se desdobrou para as 

ações do Estado capitalista, intimamente vinculado com o capital financeiro global através de 

empréstimos extraordinários e o respectivo endividamento público. Inclusive, nesta atual 
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conjuntura, discute-se a possibilidade de rompimento com o modelo neoliberal e a emergência 

de um Estado mais interventor na economia. Mas, como aponta Harvey (2008), é necessário 

levar em conta as reais características da neoliberalização em todos os países, que se 

manifestou essencialmente em um intenso processo de concentração de renda e poder 

(principalmente se considerarmos a centralização de capitais ocorrida nas últimas décadas e as 

recorrentes privatizações). As grandes corporações de diversos setores do capital, incluindo as 

que foram diretamente impactadas pela crise a partir de 2007, já registram expressivas taxas 

de crescimentos nos Estado Unidos (HARVEY, 2012); ao que tudo indica, mesmo que 

possam surgir novas formas de regulação da economia, o projeto hegemônico (neoliberal) de 

classe para concentração de riqueza não se encerrou.   

Outro elemento que deve ser abordado nesta discussão é a questão dos processos 

históricos que influenciaram diretamente a crise que se manifestou em 2007. Não se pode 

negar que, mesmo que a economia global, de forma geral, tenha passado algumas décadas 

com elevado crescimento, em várias partes a situação não foi tão estável assim. A crise que 

vem se desdobrando nos últimos anos é resultado de todas estas turbulências localizadas. 

O caminho da crise econômica atual foi pavimentado por uma série de crises 

financeiras: a crise da dívida externa dos países latino-americanos (1982), 

que se prolongou por toda a década; a crise bancária do sistema de poupança 

e empréstimos (savings and loans) dos EUA, em 1985, durante o governo 

Reagan, que custou US$ 500 bilhões; a quebra da bolsa de Nova York 

(1987); o estouro das bolhas acionária e imobiliária no Japão (1990), que fez 

desaparecer US$ 3,2 trilhões da circulação econômica internacional (5% do 

PIB mundial), e foi seguido de mais de uma década de recessão, estagnação 

e deflação no país; a recessão americana de 1990-1991, de oito meses de 

duração; a crise do sistema monetário europeu e o ataque à libra esterlina 

(1992) que fez a fama mundial do especulador (“investidor”) George Soros; 

a crise do México (1994-1995); a crise asiática (1997); a quebra do fundo 

especulativo Long Term Capital Management, LTCM (1998) nos EUA; a 

crise russa (1998); a desvalorização do real no Brasil (1999); a crise da 

Turquia (2001); a crise da Argentina (2001-2002); o estouro da bolha 

acionária do Nasdaq (a Bolsa de Valores das empresas de “novas 

tecnologias”) e a recessão nos EUA (2000-2001) (COGGIOLA, 2012, p. 5-

6). 

 

Para além dessas crises sucessivas, vale ainda ressaltar que as medidas que vem sendo 

adotadas desde a década de 1970 (e, ao que parece, não foram questionadas pelos principais 

governos) foram assim construídas para que uma crise de maior envergadura não se 

manifestasse neste período. Reafirmando, o processo de neoliberalização foi central para que 

uma crise de todo o sistema não viesse à tona rapidamente, mas não conseguiu retê-la por 

completo. Este mesmo processo retroalimentou a financeirização já mencionada que apenas 

agudizou a situação hoje presenciada. O grande acúmulo de capital, produzido nestes anos, 
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seguindo a tendência da taxa composta de crescimento a 3% por ano, foi excessivo para o 

sistema como um todo que, obviamente, apresentou seus limites (HARVEY, 2012).  

Toda esta situação contraditória do desenvolvimento do capital se associa a uma de 

suas principais características: a incontrolabilidade de seu sistema (MÉSZÁROS, 2002). Ao 

mesmo tempo em que o capital encontra barreiras para o seu desenvolvimento, ele também 

cria condições que futuramente podem se transformar em novas barreiras. Todos os processos 

de tomada de decisão estão sujeitos a esta lógica de ser “orientado para a expansão” e 

“movido pela acumulação”, o que acaba determinando uma completa perda de controle da 

totalidade. 

Na história do sistema do capital, o próprio imperativo de intensificar cada 

vez mais a expansão é uma manifestação paradoxal dessa perda de controle, 

pois enquanto for possível sustentar este processo de expansão avassaladora 

poder-se-á adiar o “dia do julgamento”. No entanto, precisamente por causa 

deste inter-relacionamento paradoxal, o bloqueio da via da expansão livre 

(como resultado da consumação da ascensão histórica do capital) e a 

impossibilidade do deslocamento simultâneo dos antagonismos internos do 

sistema tendem também a reativar e a multiplicar os efeitos nocivos da 

expansão já realizada, que ajudou a resolver problemas (MÉSZÁROS, 2002, 

p. 103). 

 

É em toda esta lógica contraditória de desenvolvimento do capital que se identifica a 

necessidade premente de ocorrência de crises, que embora sejam indesejadas 

conjunturalmente, são estruturalmente indispensáveis. Neste sentido, Harvey (2012, p. 65) 

afirma que as “crises são, por assim dizer, as racionalidades irracionais de um capitalismo 

sempre instável”. A sequencial dinâmica de sobreacúmulo ao longo das décadas necessita de 

um momento de ruptura que traga de volta o “equilíbrio” competitivo indispensável para o 

pleno desenvolvimento do sistema. 

A busca desse equilíbrio traz, ao final de todo o processo, um novo fôlego ao capital, 

que de certa forma passa por uma importante renovação. O principal problema de tudo isso é 

o preço a ser pago pelo trabalho. Vários são os mecanismos utilizados pelo capital para que 

uma nova fase ascendente ocorra globalmente, sendo um dos principais a incorporação de 

novas áreas e/ou trabalhadores à lógica do capital. É nesse sentido que Marx, ao discutir 

aquilo que denominou de acumulação primitiva, demonstrou como é central ao capital o 

processo de destruição de relações não-capitalistas que se estabelecem em certas áreas, 

principalmente para a formação de força de trabalho, urbana ou rural (MARX, 1984). 

Neste contexto, percebe-se que esta forma de acumulação não se restringiu apenas aos 

momentos iniciais do desenvolvimento capitalista, mas é algo recorrente atualmente, afligindo 

de sobremodo comunidades tradicionais e/ou camponesas. É neste sentido que Harvey (2006) 
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aponta para o conceito de acumulação por espoliação (ou despossessão) como algo 

intrinsecamente vinculado à expansão do capital.  

A acumulação primitiva não terminou com a ascensão do capitalismo 

industrial na Grã-Bretanha no final do século XVIII. Nos últimos trinta anos, 

por exemplo, cerca de 2 bilhões de trabalhadores assalariados foram 

adicionados à força de trabalho global disponível, em função da abertura da 

China e do colapso do comunismo na Europa central e oriental. Em todo o 

mundo, aconteceu a integração das populações camponesas até então 

independentes nas forças de trabalho (HARVEY, 2012, p. 55).  

  

Ainda que seja considerada esta dinâmica como perversa (e de fato é), vale mencionar 

que a acumulação por espoliação não se restringe à inserção de novos sujeitos à força de 

trabalho. Muito são os casos de privatização de terras e outros recursos naturais de 

apropriação coletiva. Modos tradicionais de uso da terra e da água, por exemplo, que foram 

instituídos historicamente são destruídos para inserção da lógica competitiva e privatista do 

capital. Relacionam-se diretamente estas considerações com a realidade das comunidades de 

Fundo de Pasto, que apresentam posse de uso comum de uma porção de seus territórios. O 

avanço do capital agrário em suas áreas, na busca de fronts expansivos da sua forma de 

reprodução, tem gerado conflitos intensos desde a década de 1960, com a inserção dos 

primeiros grandes projetos de “desenvolvimento” incentivados pelo Estado. Com isso, 

percebe-se também que mesmo que o expansionismo geográfico do capital seja um 

mecanismo importante para que se contorne uma crise, este não ocorre somente em tempos de 

crise. O que se identifica atualmente no Brasil é que a crise tem servido de regra geral para 

justificar as ações desenvolvimentistas dos governos federal e estadual, independente das 

repercussões danosas ao conjunto da sociedade. 

Em tempos de crise, o papel do Estado se reafirma como central para a manutenção da 

ordem estabelecida pelo capital. No caso da situação atual, é possível perceber uma 

associação direta Estado-finanças (HARVEY, 2012), que vem garantindo a reprodução 

ampliada capitalista. O sistema do crédito tem funcionado como articulador máximo de todo o 

processo, investindo na produção e na realização. No primeiro caso, acaba não sendo 

necessário esperar para que o empreendimento dê lucros suficientes para um reinvestimento; 

na perspectiva de ganhos futuros, o crédito proporciona o capital necessário para a ampliação 

da produção. No caso da realização, o consumidor pode encontrar cada vez mais formas de 

aumento do seu “poder de compra”, por meio de diferentes linhas de crédito e parcelamento. 

E o Estado, obviamente, se apresenta como o grande garantidor de todo este sistema, mesmo 

que isso custe seu próprio endividamento em níveis extraordinários. Não se afirma, com isto, 

que o endividamento seja um desdobramento da “inconsequência” das ações do Estado, 
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essencialmente por que esta problemática ocorre através de um planejamento próprio em que 

as condições de reprodução do capital são sempre prioritárias e o endividamento é 

indispensável para a consonância Estado-finanças.   

É justamente desta forma que se encontra o Estado atualmente. Todos os meios 

encontrados pelos governos dos diversos países para enfrentar a crise perpassaram de algum 

modo por formas de endividamento. No caso dos países de capitalismo avançado, isto foi 

claramente constatado com a estatização de vários bancos falidos (e todos os seus títulos 

podres) e incentivos à produção, com estímulos diretos em empresas de capital privado para 

que estas não aumentassem a preocupante taxa de desemprego. Em países como o Brasil, a 

situação foi diferente, posto que o governo criou mecanismo de apoio à produção e consumo, 

como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as constantes reduções no Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI). Isto não significou, contudo, ausência de 

endividamento. Pelo contrário, a dívida brasileira (Figura 27) não para de crescer, reduzindo a 

capacidade de investimento em pautas que são tensionadas pelos movimentos sociais, 

inclusive do campo. 

 

Figura 27. Brasil: orçamento geral da união em 2011, por função (R$1,571trilhão)6.  

 

 
FONTE: COGGIOLA, 2012 (com adaptações). 

 

                                                           
6 Compõem o campo “Outros”: Transporte (0,68%), Energia (0,03%), Comunicações (0,04%), Desporto e Lazer 

(0,02%), Comércio e Serviços (0,08%), Indústria (0,10%), Agricultura (0,61%), Ciência e Tecnologia (0,32%), 

Organização Agrária (0,12%), Gestão Ambiental (0,19%), Trabalho (2,29%), Assistência Social (2,85%), 

Relações Exteriores (0,12%), Segurança Pública (0,41%), Defesa Nacional (1,77%), Administração (1,10%) 

Essencial à Justiça (0,34%), Judiciária (1,34%), Legislativa (0,36%), Outros Encargos Especiais (2,99%).  
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Do que resta do orçamento do Estado brasileiro quando se considera o que é pago em 

juros e amortização da dívida, ainda existem as demandas dos demais setores do capital. 

Principalmente nos Estado Unidos e na Europa, é perceptível que a maior parte do gasto 

público tem sido drenada para o capital que foi pivô da crise com o argumento de 

salvaguardar o emprego dos trabalhadores. Contudo isto não tem implicado em mudanças 

significativas no forma de operação destas empresas, além de consolidar ainda mais o poder 

hegemônico de classe. 

No caso brasileiro, as políticas públicas são diretamente influenciadas por esta 

conjuntura. Cada vez mais se percebe que a intervenção do Estado na produção do espaço está 

sujeita a diretrizes que são gestadas em nível mundial. Não é equívoco reconhecer que se 

presencia um processo de internacionalização das políticas públicas, principalmente para o 

campo, através das iniciativas de órgãos multilaterais como o Banco Mundial e a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

 

3.2. Estado e políticas públicas 

Discutir o processo de internacionalização das políticas públicas exige a análise mais 

detida sobre o agente implementador destas: o Estado. Neste sentido, considera-se aqui a sua 

natureza, que apresenta algumas mudanças ao longo dos últimos séculos. Suas características 

o diferenciam do ponto de vista da intervenção no processo de produção material do espaço, 

mas não subverte sua funcionalidade. 

Para uma análise específica da realidade do espaço agrário, Santos e Silva (2010) 

apontam alguns agentes presentes no processo de produção do espaço, tais como os 

proprietários de terra, os assalariados rurais, os parceiros, os arrendatários, os meeiros, os 

empresários rurais, os movimentos sociais de luta pela terra, o Estado e as organizações civis. 

Mesmo compreendendo toda esta multiplicidade de agentes, o Estado é ressaltado como 

fundamental no processo de produção do espaço por possuir “maior capacidade de fazer agir 

todos os demais” (SANTOS; SILVA, 2010, p. 82). 

Embora o Estado não seja o único agente produtor do espaço, como já foi explicitado, 

é importante ressaltar a sua importância diante dos demais agentes. Assim, “a ação do Estado 

é suficiente, porém não necessariamente exclusiva, para fomentar um amplo processo de 

interação entre pessoas, firmas e instituições” imbuídas em transformar o espaço geográfico 

(SILVA O., 2008, p. 44). E mesmo que atualmente se questione cada vez mais a forma como 

se configura o Estado, este ainda deve ser visto com destaque dentre os diversos agentes 

produtores do espaço. 
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O Estado, desta forma, segundo Becker (2000, p. 286) encontra-se em “um espaço 

global/fragmentado, global porque homogeneíza, facilitando a interagilidade dos lugares e dos 

momentos; fragmentado porque apropriado em parcelas”. Mas não pode se constatar com isto 

que o Estado perdeu sua importância na produção do espaço, pois continua sendo uma das 

principais instituições da sociedade contemporânea.  

O que deve ser guardado para o entendimento da relação entre a tecnologia e 

a sociedade é que o papel do Estado, seja interrompendo, seja promovendo, 

seja liderando a inovação tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, 

à medida que expressa e organiza as forças sociais dominantes em um 

espaço e uma época determinados. (CASTELLS, 1999, p. 49). 

  

Sendo assim, por mais que hoje seja latente o (discurso do) intenso processo de 

reestruturação do Estado, ele continua sendo um dos principais agentes produtores do espaço. 

No caso das comunidades de Fundo de Pasto, é possível perceber como esta assertiva é nítida, 

principalmente a partir dos processos de integração e desenvolvimento regional 

implementados por diferentes esferas do Estado (federais e estaduais). A articulação entre 

essas esferas faz-se atualmente através de uma nova forma de encarar as políticas públicas, 

reconhecidas como territoriais no intento de desenvolver aspectos múltiplos do local.  

Considerando que se propõe analisar os territórios das comunidades camponesas de 

Fundo de Pasto frente às políticas de desenvolvimento territorial, faz-se necessário considerar 

como pode ser pensado o Estado em sua relação com estas comunidades. Por mais que, na 

aparência, exista uma racionalidade de inserção dos Fundos de Pasto a uma lógica de 

financiamento e apoio por parte de ações estatais, é preciso ponderar as contradições deste 

processo, e como estas se materializam em possíveis novas territorialidades destas 

comunidades tradicionais. 

Existe toda uma gama de teóricos que problematizam a natureza do Estado ao longo 

dos séculos. As primeiras discussões sobre o Estado remontam o período da Antiguidade, no 

qual não existia uma preocupação aprofundada sobre o que de fato representava e como esta 

organização teria surgido. Esses elementos de compreensão começaram a serem pensados 

principalmente a partir do século XVI, com autores como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-

Jacques Rousseau e G. Hegel (GRUPPI, 1996; SANTOS M., 2008). Ainda assim, por mais 

que todos esses autores tenham contribuições objetivas para as diversas concepções de análise 

do Estado atualmente, a perspectiva utilizada neste trabalho parte das discussões que foram de 

encontro às concepções burguesas de Estado e o encararam de forma diferenciada diante da 

sociedade de classes.  
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No contexto do pensamento marxista, o Estado é analisado enquanto instrumento 

crucial na dinâmica da sociedade marcada pelo conflito capital vs trabalho. Esse se apresenta 

no senso comum como organização capaz de representar a todos, e, por isto, isenta de 

parcialidade. Na concepção marxista, o Estado é colocado como instrumento de poder e, 

como tal, é mecanismo usado pela classe dominante no contexto do modo de produção 

capitalista (e de qualquer outro modo de produção estruturado em classes). Assim, o Estado é 

um instrumento responsável pela manutenção da dominação de classe, mas para tanto se 

coloca como o representante da sociedade como um todo. 

Contudo, se essas ideias dominantes têm de ganhar aceitação como 

representantes do “interesse comum”, precisam ser apresentadas como 

idealizações abstratas, como verdades eternamente universais. Assim, essas 

ideias devem ser apresentadas como se tivessem uma existência autônoma. 

As noções de “justiça”, “direito”, “liberdade” são apresentadas como se 

tivessem um significado independente de qualquer interesse de classe 

específico. (HARVEY, 2005, p. 81).  

   

Como ente independente das vontades individuais, é organizado de forma que possa 

oferecer “serviços” e, principalmente, dar garantias do pleno desenvolvimento do capital. 

Deste modo, o Estado assume funções com o objetivo de criar condições para que ocorra a 

produção da riqueza, concebido como o investimento social; dispor de serviços que diminuam 

o custo da produção, o consumo social; além criar mecanismos que mantenham a ordem, 

entendidos como gasto social (FONT; RUFI, 2006). Fala-se em ‘ações’ do ponto de vista 

geral, mas é preciso considerar que não se trata de algo homogêneo. Por meio dos diversos 

sujeitos que compõe a sociedade, a intervenção do Estado no processo de manutenção do 

sistema do capital se dá diferenciadamente, com destaque para a produção camponesa. 

Vergopoulos (1986) discute esta questão apontando que o Estado age por meio de uma lógica 

que capta o fluxo de renda camponesa em favorecimento do capital industrial. Só que neste 

caso não intervém sozinho, posto que “a agricultura é pilhada, como um todo, através dos 

mecanismos de circulação e de mercado. O capital bancário, o mercante e o Estado 

constituem os pontos de sustentação da gigantesca rede de ‘valoração’ do trabalho camponês” 

(VERGOPOULOS, 1986, p. 132). 

Considerando que as ações do Estado são voltadas para a manutenção da sociedade 

capitalista, é possível identificar como este intervém na produção do espaço, ao passo que 

estrutura toda uma base para a livre reprodução ampliada do capital. Desta forma, Sweezy 

(1983, p. 189) afirma que o Estado é uma “instituição especial, capaz e disposta a usar a força 

necessária”, e, sendo assim, “é essencial à manutenção desse estado de relações de 

propriedade”. Esta forma de conceber o Estado como instrumento de poder se materializa na 
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realidade de formas diferenciadas, se apresentando de modo mais incisivo na sua face 

repressiva. 

Porém, é necessário fazer algumas ponderações. Mesmo representando os interesses 

de uma classe, o Estado traz consigo um caráter de flexibilização que, como demonstrado por 

Sweezy (1983), pode significar avanços concretos em diversos segmentos da sociedade. 

Contudo, estes avanços têm suas limitações, pois “a ação estatal pode chocar-se com os 

interesses econômicos imediatos de alguns, ou mesmo de todos os capitalistas, desde que isso 

atenda ao objetivo principal de preservar intacto o sistema” (SWEEZY, 1983, p. 193). Este 

aspecto é também reforçado por Harvey (2005), que discute como a questão do acesso à casa 

própria, por exemplo, tem em seu contexto aspectos ideológicos e econômicos que 

indiretamente reforçam a lógica do sistema de produção.  

Desta forma, as políticas públicas podem apresentar um duplo aspecto de retorno 

direto para o conjunto da sociedade historicamente “excluído”. Elas podem representar 

ganhos reais no sentido de avanço na luta dos camponeses, por exemplo, quando estes se 

organizam a ponto de exigir do Estado a garantia de certos direitos ou condições para sua 

reprodução (como no caso dos avanços na política de reforma agrária quanto ao número de 

assentamentos em certos períodos das últimas décadas, mesmo que ainda muito tímidos). 

Como também o Estado, em forma de “resposta” aos anseios sociais, pode criar mecanismos 

que aparentemente atendam aos setores populares, mas que tenham embutidos em sua lógica 

alguma forma de reprodução do capital, quando da inserção de novos sujeitos em parcelas 

mais amplas do mercado consumidor (como, por exemplo, nos incrementos de auxílio 

creditício que tem se transformado em uma bolha de endividamento do camponês). 

 

 

3.2.1 As mudanças no Estado e sua crise  

Antes de voltar-se propriamente para a interpretação das políticas públicas utilizando-

se da concepção de Estado ora colocada, é necessário fazer algumas considerações sobre uma 

série de discussões que emergiram, sobretudo, no final do século XX, sobre a crise do Estado 

ou a emergência de um novo Estado no século XXI. É preciso compreender como esta 

instituição, embora apresente diferentes arranjos ao longo do devir histórico, mantém sua 

natureza. Esta ponderação não pode ser desconsiderada inclusive no atual contexto de 

crescente descaracterização do Estado enquanto agente central para reprodução da sociedade. 

Na última década foram muitos e variados os discursos que argumentam que 

o Estado moderno é uma instituição em processo de dissolução, seja devido 

aos impulsos homogeneizadores da globalização, seja devido à fragmentação 

das identidades. (FONT; RUFI, 2006, p. 105).  
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A concepção de Estado de Hobbes e Locke, anteriormente mencionada, via-o como 

algo necessário para a manutenção da ordem social, posto que o pensamento liberal (laissez 

faire) acreditava que o mercado tinha capacidade de gerir suas questões, ao passo que uma 

estrutura como o Estado traria impedimentos para a reprodução ampliada do capital. Esta 

concepção liberal de Estado foi quase inquestionável até a grande crise de 1929, quando se 

percebeu que “o sistema sócio-metabólico do capital estava sujeito a perturbações, sendo 

infrutífero um Estado quase que absolutamente apartado da economia” (LIMA; 

CONCEIÇÃO, 2009, p. 6). Este contexto no qual o Estado se torna uma organização central 

para a própria reprodução do capital encontra eco principalmente no período pós-guerra, 

exatamente por ser esse um momento de intensa atividade de expansão capitalista. O próprio 

pensamento de John Keynes é anterior a este momento, mas só se torna hegemônico quando 

estas condições são estabelecidas (MÉSZÁROS, 2002).  

Assim, a partir da crise de 1929 e principalmente no pós-guerra se consolidou o 

modelo do Welfare State, baseado principalmente na perspectiva keynesiana. Neste bojo, o 

Estado assumia centralidade no processo de reprodução social, assegurando uma série de 

direitos que viabilizassem o consumo. Ocorreu um intenso processo de investimentos em 

infraestrutura, além de políticas de incentivo à produção de forma geral, na busca do chamado 

“pleno emprego”. O regime de acumulação característico deste período foi o 

Fordismo/Taylorismo, baseado na produção em série e em grandes investimentos que levaram 

a uma redução dos valores de muitas mercadorias. Toda esta conjuntura também pode ser 

pensada como uma forma de resposta à efervescência de vários movimentos sindicais, que 

trouxeram preocupação ao Estado a ponto de forçá-lo na disponibilidade de políticas sociais 

que amenizassem qualquer situação de insurgência.  

Mas uma nova crise do capital trouxe novos processos de reconfiguração em vários 

aspectos da sociedade, inclusive no Estado. A partir dos anos 1970, novamente a situação da 

economia mundial apresentou processos de transformação da lógica de acumulação, com a 

emergência da produção flexível. A produção em série foi apontada como um dos problemas 

centrais que levaram à situação de crise, bem como a ingerência do Estado. O pensamento 

liberal foi resgatado neste contexto como o discurso capaz de solucionar os malefícios da 

desordem global generalizada. Através, sobretudo, dos escritos de Friedman e Hayek, foi 

gestada uma nova forma de concepção do Estado, sob o princípio da descentralização da 

gestão do território e diminuição da participação desta organização nos mais variados setores 

da economia (LIMA; CONCEIÇÃO, 2009). É neste contexto que emergem as diversas 
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discussões sobre o fim do Estado. Porém, é preciso analisar aquilo que se coloca como 

discurso e aquilo que de fato presencia-se na realidade. 

Inicialmente, em todo este processo que foi aqui apresentado sobre as mudanças na 

forma de gestão do Estado, este foi ora chamado como agente protagonista do 

desenvolvimento do capital, ora desconsiderado e apresentado como o mal a ser combatido. É 

claro que este tem sido o ponto de vista do pensamento social hegemônico quanto à 

interpretação do Estado em sua relação com a economia mundial. Contudo, estas várias 

oscilações não podem ser vistas de modo simplista no sistema mundo. 

É possível, em alguns casos, até rir de maneira bastante jocosa do debate 

sobre a existência ou não do Estado-nação nos dias de hoje, já que para 

muitos, em diversos lugares do Planeta, o projeto liberal não passou de uma 

piada. (SOUSA NETO, 2008, p. 22).  

 

Assim, é preciso sempre fazer algumas ressalvas sobre as construções teóricas que 

tentam homogeneizar uma realidade bastante heterogênea. Exercícios de reflexão sobre como 

cada fração do espaço se organiza a partir deste processo é salutar e traz em si contextos bem 

diferenciados. Quanto a esta ponderação, é possível considerar as distinções presentes no 

sistema-mundo no início da segunda metade do século XX, que é geralmente associado ao 

Welfare State, o que de fato se concretizou nos países europeus. Contudo, esta não foi a 

realidade do Estado brasileiro (e na América Latina de forma geral), que se caracterizou, neste 

período, pela supremacia da perspectiva nacional-desenvolvimentista. Na década de 1990 

também é possível ponderar a emergência do receituário neoliberal no continente americano 

simultaneamente a uma consolidação do Estado interventor no contexto de alguns países 

asiáticos (FIORI, 1992). Ainda assim, considerando o contexto nacional, é necessário levar 

em conta que é central analisar o processo de neoliberalização do Estado, que vem se 

desdobrando já há algumas décadas e se apresentando de formas variadas no âmbito da 

implementação das políticas públicas para o campo brasileiro. 

 

 

3.2.2 A neoliberalização do Estado 

Principalmente a partir da década de 1970, desenvolveram-se importantes reformas no 

modo de como o Estado deveria operar na regulação da economia e na implementação de 

qualquer política pública. Em toda esta conjuntura, vários foram os sujeitos que pensaram em 

formas diferenciadas de intervenção na relação capital-trabalho, utilizando-se para tanto de 

uma construção ideológica sobre a noção de liberdade e como esta era cerceada pelo Estado. 
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De lá para cá, diversas instituições do capital produtivo e/ou financeiro, públicas ou privadas, 

vem se utilizado do receituário neoliberal para instalar modos de redução da participação da 

intervenção estatal em setores considerados estratégicos aos seus interesses. A todo custo 

prega-se a maximização dos direitos individuais e a consolidação de um mercado 

verdadeiramente livre (HARVEY, 2008). 

O contexto de aumento do desemprego e da inflação (estagflação) durante a década de 

1970/80 abriu caminho para uma efervescência de proposições (com diversidades tanto na 

esquerda como na direita) para os rumos do Estado e sua real necessidade como promotor do 

desenvolvimento (pelo menos o modelo de Estado centralizado que predominava em vários 

países, incluindo o Brasil). Assim, é possível afirmar que, primeiramente, é equívoco enxergar 

o processo de neoliberalização como algo homogêneo em todo o mundo. 

O desenvolvimento desigual do neoliberalismo, sua aplicação 

frequentemente parcial e assimétrica de Estado para Estado e de formação 

social para formação social atestam o caráter não-elaborado das soluções 

neoliberais e as complexas maneiras pelas quais forças políticas, tradições 

históricas e arranjos institucionais existentes moldaram em conjunto por que 

e como o processo de neoliberalização de fato ocorreu (HARVEY, 2008, p. 

23). 

 

A necessidade de ampliação do processo de reprodução do capital em todo o planeta, 

neste âmbito, não desconsiderou as assimetrias dos arranjos espaciais, as diversas formas de 

estruturação do poder de classe instituído e as formas de organização do trabalho. Estas 

diferenciações em várias partes do planeta, contudo, não se distanciaram de um ponto comum, 

de um aspecto convergente que, segundo Harvey (2008), aponta para a essência de todo este 

processo: a expressiva concentração de renda resultante da neoliberalização e a derivada 

reestruturação de classe decorrente. Como se pode identificar atualmente, o neoliberalismo 

não foi capaz de conter a crise de superprodução do capital que se desdobrou nos últimos anos 

em todo o planeta. Não obstante, é importante fator para compreensão de alguns mecanismos 

que são colocados hoje como redentores de uma nova forma de relação entre o Estado e a 

chamada “sociedade civil organizada”. 

Em todo o processo de neoliberalização, a pregação do indivíduo como unidade básica 

de interpretação dos fenômenos sociais/espaciais/econômicos/históricos foi, na prática, 

desconsiderada. O nível elevado de centralização de capitais em todo o mundo demonstrou (e 

demonstra) que a noção de “indivíduo” não é tão simples. Organismos multilaterais, como o 

FMI e o Banco Mundial foram agentes (não individuais) centrais para o alastramento do 

receituário em países da América Latina. No Brasil, isto se deu de forma paulatina em 

diversos setores do governo federal na aplicação das políticas públicas. Vale salientar que o 
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primeiro projeto institucionalizado de intervenção do Estado na realidade das comunidades de 

Fundo e Fecho de Pasto teve, justamente, financiamento do BIRD (GARCEZ, 1987). 

Talvez possa parecer que os elementos que permeiam a lógica neoliberal estejam 

restritos a alguns setores da sociedade, como a economia. Contudo, isto é justamente aquilo 

que se quer apresentar como vinculado à neoliberalização. A construção subjetiva/ideológica 

do “indivíduo neoliberal” está presente de diferentes formas no processo educacional e nos 

modos de elaboração do consentimento através da grande mídia. Este ponto da análise é tão 

central para a compreensão da problemática do Estado neoliberal, como as próprias 

implementações das políticas públicas. Mesmo com algumas resistências por parte de grande 

parcela da sociedade, medidas como as privatizações (reformas de primeira ordem) não se 

percebe a mesma repulsão para pacotes de inovação e empreendedorismo da forma como são 

colocados atualmente na sociedade brasileira. Estas reformas de segunda ordem (PEREIRA, 

2009) são tão centrais para a neoliberalização quanto as primeiras e se apresentam de modo 

quase que natural para o conjunto da população, que já foi sensibilizada anteriormente por 

meio da construção ideológica do consentimento. 

Um dos argumentos que é mais apontado como característica central do 

neoliberalismo é, exatamente, a negação do Estado como agente promotor do crescimento 

econômico. Contudo, Harvey (2008) aponta para algumas contradições do pensamento 

neoliberal que merecem destaque: 1) ao mesmo tempo em que o receituário neoliberal indica 

a necessidade do Estado ausentar-se da economia, este é sempre solicitado para a criação de 

condições favoráveis para o mercado; 2) mesmo que apregoe as liberdades individuais como 

fundamentais para uma sociedade melhor, o neoliberalismo necessita de mecanismos 

autoritários para sustentar-se, comprovado empiricamente pela incisiva ação policial nos 

últimos anos quando se trata de movimentos sociais reivindicatórios; 3) a própria 

desregulação financeira global tão propalada gera a necessidade de uma nova regulação, para 

que não ocorra uma intensificação das crises; 4) a implementação da livre competição como 

um princípio norteador tem se materializado em fortes processos de centralização de capital e 

oligopolização em diversos setores; 5) a liberdade de empreendimento, uma das liberdades 

centrais para o receituário neoliberal, tem gerado a negação de outras formas de liberdade e 

garantia de direitos. Neste último aspecto, percebe-se como isto se coloca na realidade dos 

Fundos de Pasto, ao passo que o livre empreendimento do agronegócio e da mineração no 

sertão baiano tem sido o impulsor da grilagem e da violência no campo. 

Considerando tudo isto, é mais acertado afirmar que a neoliberalização não tem se 

mostrado como um processo que diminui o Estado em níveis mínimos, mas, muito pelo 
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contrário, representa uma mudança fundamental que garante a redução de alguns setores 

simultaneamente à reafirmação de outros. As novas configurações do Estado neoliberal 

representam avanços centrais para a reprodução do capital mais financeirizado e desregulado. 

Ao invés de suplantar esta organização, a neoliberalização tem trazido um novo significado 

para os instrumentos do Estado, buscando a associação entre coerção e consentimento, capital 

e movimentos, e reforçando os “poderes da democracia representativa”. É a partir desta 

problematização que é possível construir relações analíticas entre a neoliberalização e a forma 

como se estabelece a política de desenvolvimento territorial no Brasil atualmente. 

Dentre os vários conceitos utilizados por aqueles que propõem esta “nova forma” de 

relação entre Estado e sociedade, talvez o que aponte com mais contundência para a ótica 

neoliberal é o de governança. Não é à toa que hoje este termo ganhe tanta força nos mais 

variados ambientes que discutem as políticas públicas no país, sendo colocado como 

horizonte de mudança em relação ao que se chama de “governo”. Ao tempo em que este 

representaria o poder do Estado em si mesmo, a governança é uma configuração mais ampla, 

por conter elementos do Estado (principalmente na esfera local) e da sociedade civil 

organizada. Esta pretensa negação do Estado, contudo, camufla algumas contradições 

problematizadas ao longo do texto. A própria conformação dos momentos de governança 

obedece a induções das instituições de governo, ao mesmo tempo em que as relações 

assimétricas estabelecidas podem servir de ingerência mais explícita de setores do capital a 

partir de estruturas de regulação e controle social.  

O favorecimento do setor privado é tradição na sociedade brasileira, 

principalmente porque entre nós, a noção de público foi inaugurada 

acolhendo práticas patrimonialistas, na medida em que a gestão da coisa 

pública foi tratada como de interesse particular. Nesse sentido, a promoção 

da desnecessidade do público é atualmente empreendida por estratégias de 

reestruturação do Estado pelo aumento da governança e governabilidade 

(SANTOS A., 2008, p. 318). 

 

A ideia de constituição de arranjos produtivos que considerem os recursos 

territoriais/locais de cada lugar aponta para uma lógica nítida de desenvolvimento das forças 

do capital em pequenas escalas objetivando a competitividade internacionalizada. Resta saber 

onde se inserirão nesta dinâmica a qualidade de vida e o desenvolvimento social, tão presentes 

nos textos institucionais que discutem a questão. 

Não se pode negar que hoje o paradigma do Estado neoliberal pautado na valorização 

da gestão territorial descentralizada se reforça cada vez mais, colocando a necessidade de 

refletir sobre o que isto tem representado no contexto das políticas públicas. Assim como 
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estas transformações não foram de forma homogênea nos diversos lugares do globo, também 

podem ser encontradas diferentes derivações destas transformações na concretização das 

políticas públicas, principal forma de intervenção do Estado no processo de produção 

capitalista do espaço.  

 

 

3.3. A política de desenvolvimento territorial 

Dentro do campo da Análise Regional não são poucos os autores que apontam para 

algo novo no atual contexto das discussões sobre Estado, políticas públicas e 

desenvolvimento regional, conceitos que passam a ser ainda mais problematizados. Na 

tentativa de buscar os fundamentos deste new regionalism, Frinsken e Norris (2001) apontam 

para uma série de teóricos que veem nesta perspectiva o novo redentor para os problemas da 

desigualdade regional. Contudo, é sempre preciso fazer algumas ponderações sobre a 

aparência e aquilo que realmente se concretiza quanto aos modelos de acumulação e a forma 

como o Estado é chamado a intervir no momento histórico atual. 

A reestruturação produtiva ocorrida a partir da crise do capital na década de 1970 se 

desdobrou em intensos processos de reorganização de diversos segmentos da sociedade, tanto 

públicos quanto privados. Vários teóricos, principalmente dentro da Geografia e da Economia 

se propuseram a explicar o processo que levava à derrocada do modelo de Estado keynesiano 

como promotor ideal do desenvolvimento regional. Busato e Pinto (2004) apontam que, de 

uma forma geral, três foram os principais paradigmas científicos que se colocaram como 

explicativos desta nova realidade. Um destes seria aquele formulado pelo grupo dos neo-

schumpeterianos7, que, a partir de uma interpretação funcionalista dos ciclos de Kondratieff, 

acreditam que a crise se estrutura como algo cíclico dentro da lógica do capital, considerando 

que este se apresenta com fases de ascendência e de crise. Para esta perspectiva, novos 

paradigmas tecnológicos são fundamentais para a recuperação do estado de queda da 

lucratividade, e setores como a biotecnologia e a bioeletrônica teriam papel central na difusão 

de ambientes de inovação (BUSATO; PINTO, 2004). 

                                                           
7 Perspectiva de análise funcionalista do desenvolvimento econômico, que interpreta o crescimento através de 

ciclos de ascensão e queda do ritmo de acumulação de capital, ciclos estes desencadeados por induções de 

“instinto inovador”. Este viés parte de uma reinterpretação dos ciclos de Kondratieff, economista russo que 

analisou o sistema capitalista a partir de fases de expansão e descendência. 
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Outra perspectiva apresentada por estes dois autores é a da escola regulacionista8, que 

acredita que “a crise ocorre em virtude do descompasso temporal entre as estruturas 

econômicas e os seus elementos de regulação” (BUSATO; PINTO, 2004, p. 504). Para esta 

perspectiva, a principal característica encontrada nesta nova fase de acumulação do capital é a 

hegemonia da financeirização como processo básico de reprodução metabólica do sistema. 

Nesta ótica, o que se presencia atualmente é uma intensificação da especulação nos mercados 

ativos financeiros, que, progressivamente, se engendra a partir de crises cada vez mais 

intensas. A terceira perspectiva apresentada é a dos “teóricos dos distritos”, que atualmente se 

sobressai sobre as demais como o único discurso presente na problematização do processo de 

reestruturação produtiva. Vários são os conceitos apresentados para instrumentalizar essa 

análise, que tem como principal concepção a emergência do local/territorial diante do novo 

contexto da globalização. São discutidos aqui alguns dos conceitos que perpassam esta 

perspectiva sobre a atual relação entre Estado e políticas de desenvolvimento, isto porque este 

tem sido o discurso que dá lastro aos textos institucionais. 

Para Vázquez Barquero (1995, p. 236), “a estratégia de desenvolvimento local deve 

ser concebida como uma resposta do sistema sócio-institucional aos desafios colocados pelas 

mudanças no modelo de acumulação”. Desta forma, as novas políticas de desenvolvimento 

(territorial e/ou local e/ou endógeno) são pensadas como uma resposta “espontânea” ao 

processo de globalização, que tem como uma de suas principais características o aumento da 

competitividade global. Assim, os processos em nível local, na concepção dos teóricos que 

propõe a endogeneização do desenvolvimento, são analisados como a nova solução para os 

problemas econômicos contemporâneos, posto que assumem papel central como elementos 

que podem dinamizar a produção a partir de uma relação de cooperação entre empresas, além 

de parcerias público-privadas (aspecto muito presente nas orientações do Grupo Banco 

Mundial). 

O surgimento da política de desenvolvimento local e sua evolução 

representam uma resposta espontânea às mudanças produtivas, tecnológicas 

e comerciais ocorridas desde a metade dos anos 70. As políticas regionais e 

setoriais tornaram-se obsoletas e não acompanharam os processos de 

reestruturação produtiva, induzindo os gestores públicos locais a lançarem 

iniciativas visando promover o ajuste produtivo. Esse processo de mudança 

foi estimulado pelas adaptações a que tiveram de se submeter as instituições 

                                                           
8 Construída principalmente a partir de teóricos franceses, esta perspectiva considera as problemáticas da crise 

capitalista podem ser interpretadas a partir do descompasso entre estruturas econômicas e seu modo de 

regulação. Assim, se torna central a análise da emergência da concepção neoliberal de Estado para a 

compreensão das questões que envolvem a atual crise estrutural.  
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e pelo aparecimento de novas teorias e abordagens do desenvolvimento 

econômico. (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001, p. 210)  
  

Considerando o contexto de experiências ocorridas principalmente na Europa (a 

exemplo da chamada Terceira Itália9), estes teóricos enxergam a sua proposta como algo 

quase que natural. Esta assertiva se coloca como tal por vislumbrar o modelo de 

desenvolvimento a partir de distritos industriais (e congêneres) como o ideal para inserção das 

comunidades locais no contexto produtivo global. Contudo, paulatinamente, o que era 

colocado como espontâneo, vem se tornando cada vez mais induzido, com destaque para os 

países periféricos. No caso brasileiro, a formação de colegiados territoriais se apresenta, por 

vezes, como um engodo para a população que se vê ‘convocada’ a participar da gestão do 

local e associar-se ao interesse territorial (noção aqui quase que abstrata), seja lá de onde 

venha este interesse. Assim, não são consideradas as assimetrias de classe dos sujeitos (e as 

correlatas relações de poder) dentro de uma panaceia de vontades, na busca de um tal 

interesse comum – que acaba por ser aquele advindo do grupo que teve a capacidade de se 

hegemonizar diante dos demais, dentro e, principalmente, fora dos espaços colegiados. 

É válido aqui ressaltar a questão de como o Estado vai mudando ao longo do tempo 

permanecendo o mesmo em sua essência. Como foi colocado anteriormente em uma citação 

de Harvey (2005), um dos fundamentos da natureza do Estado é a ideia de que este deve 

transparecer como representante do interesse comum. Contudo, contraditoriamente, esta 

mesma organização é posta como limitada para ser o representante deste interesse, 

considerando as novas questões trazidas pelos “teóricos dos distritos”, dada a pouca 

capacidade do Estado de agir no local a contento. Mas a ideia da construção do interesse 

comum não foi completamente descartada por esta perspectiva, e sim transvestida como 

interesse territorial, que nada mais é que uma construção assimétrica do que é “melhor para 

todos”, mesmo que neste não caiba todo mundo (na verdade a maioria).  

No arcabouço que sustenta esta nova forma de conceber o desenvolvimento, vários 

conceitos surgem, seja como algo novo, seja como uma releitura de aspectos já correntes nas 

discussões de caráter regional. Uma das releituras apresentadas é a de que não é mais válida a 

noção de desenvolvimento desigual e combinado. Neste caso, emerge uma concepção que 

encara o desenvolvimento como fragmentado, no qual os fluxos econômicos se articulam em 

redes que reverberam em diferenciados arranjos territoriais (COELHO, 2001). Também é 

                                                           
9 O próprio termo “teóricos dos distritos” se remete ao contexto da Itália na segunda metade do século XX, onde 

a presença de distritos industriais induziram  a reflexão de autores que vislumbravam  estes como formas claras 

do que veio a ser reconhecido como desenvolvimento local/endógeno (hoje transvestido de territorial).   
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neste contexto que se propõe uma análise que supere uma concepção econômica setorial e se 

construa uma perspectiva territorial. Segundo Coelho (2001, p. 62), essa nova lógica “é 

necessariamente, territorial, porque trabalha com uma política pública mais horizontal, não 

verticalizada de cima para baixo, e incorpora uma ação integrada e de cooperação de atores 

sociais”. Neste caso, territorial seria sinônimo de horizontal, ou melhor, aquilo que considera 

os interesses locais.  

Outro elemento muito colocado nas novas discussões sobre o desenvolvimento é o 

caráter endógeno fundante da nova lógica de crescimento econômico. Assim, não basta 

apenas desenvolver uma região, é preciso também que este desenvolvimento surja da própria 

localidade que está se desenvolvendo, ou seja, “de baixo para cima”. Nesta perspectiva, 

Amaral Filho (2001) aponta que o desenvolvimento regional endógeno, embora não seja um 

conceito estático, tem como característica principal a consideração de um certo consenso 

relativo à própria região.  

Do ponto de vista regional, o conceito de desenvolvimento endógeno pode 

ser entendido como um processo de crescimento econômico que implica 

uma contínua ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a 

produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo 

desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia 

local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Esse 

processo tem como resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda 

do local ou da região. (AMARAL FILHO, 2001, p. 262) 

 

A emergência do local, juntamente com as discussões sobre a endogeneização do 

desenvolvimento a partir de um caráter territorial, se coloca como aspecto fundante desta 

nova concepção de crescimento econômico. Outros conceitos também se apresentam como 

centrais em toda esta discussão, principalmente os de governança e capital social. Mesmo não 

se referindo a este último conceito de forma explícita, Vázquez Barquero (1995) já colocava, 

ainda em meados da década de 1990, que o desenvolvimento endógeno se processa a partir de 

critérios qualitativos que envolvem capacidade empresarial e o caráter inovador no processo 

produtivo. De forma geral, ele aponta que “o desenvolvimento necessita criar seu próprio 

ambiente cultural, seja de forma espontânea, seja induzida, a partir da atuação dos agentes 

públicos e/ou privados” (VÁZQUEZ BARQUERO, 1995, p. 234).   

Relacionando a discussão sobre capital social e território, Muls (2008) aponta como 

este elemento, de caráter eminentemente qualitativo, pode ser mensurado de uma forma que 

seja possível sua compreensão e comparação. Baseado, sobretudo, nos trabalhos 

desenvolvidos por Putnam, que analisou as diferentes organizações sociais na Itália para 

identificar diferentes níveis de capital social, Muls coloca que  
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[...] o capital social é a base sobre a qual se instauram as formas de 

manifestação da reação autônoma, que por sua vez se expressam através da 

construção de redes. As formas assumidas pelo capital social em um 

determinado território são a síntese da reação deste território às forças 

heterônomas que sobre ele se impõem. A densidade de capital social em um 

território é medida pela quantidade de redes duráveis e coesas de relações 

econômicas, sociais e institucionais entre os atores locais, que por sua vez 

são institucionalizadas através das formas intermediárias de coordenação. A 

densidade das redes que se estabelecem entre o poder público local, as 

firmas e a sociedade civil e, principalmente, a qualidade das redes entre 

essas formas intermediárias de coordenação, é que nos dá uma medida do 

estoque de capital social existente em um determinado território. (MULS, 

2008, p. 13-14) 

 

Assim como capital social, o conceito de governança tem servido como um dos 

sustentáculos da discussão que concebe o desenvolvimento local como o novo redentor no 

processo de inserção competitiva em tempos de globalização. Este conceito surge como uma 

forma de distinção em relação ao termo governo, analisado muito mais a partir de sua 

analogia direta com a noção de Estado. Assim, para além dos órgãos governamentais, a 

regulação do território deve ser construída a partir de uma relação entre o público e o privado 

com objetivos concatenados e voltados para a competitividade global. Como analisado por 

Frisken e Norris (2001), o termo governança tenta transmitir uma nova noção de regulação 

que traz consigo novas instituições e formas de controle do território de forma horizontal. A 

cooperação neste sentido é voltada para a competitividade, e tem como foco principal a 

inserção do local no global. “Em outras palavras, nos tempos atuais a cooperação voluntária 

será suficiente como um plano para realização dos objetivos regionais10” (FRISKEN; 

NORRIS, 2001, p. 468). No geral, estes dois autores questionam a forma como a governança 

é colocada neste “new regionalism”, onde esta é vista como capaz de solucionar uma série de 

obstáculos próprios da inserção regional. 

Apresentados os principais elementos que podem ser relacionados às chamadas 

políticas de desenvolvimento territorial, é possível compreender como o próprio Estado vem 

passando por processos de transformação. As políticas públicas também se enquadram neste 

contexto, assumindo novas características na contemporaneidade. Sobre este aspecto, 

Steinberger (2006, p. 30) coloca que “urge levar em conta que o Estado de agora não pode ser 

mais aquele que desconhecia a existência de poderes plurais”. Neste sentido estariam 

presentes os poderes dos movimentos sociais, tanto urbanos como rurais, o que aponta para 

esta instituição uma forma de intervenção que possa inserir de algum modo esta complexidade 

                                                           
10 “In other words, in the current period voluntary cooperation will suffice as a device for achieving regional 

objectives”. 
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na qual se encontra. “Enfim, a expectativa é que se adote um planejamento compartilhado 

entre o Estado e a sociedade, por meio da construção de pactos e compromissos enunciados 

em políticas públicas nacionais cuja finalidade última seja promover transformação social” 

(STEINBERGER, 2006, p. 30). Se for considerada a perspectiva desta autora, estar-se-ia 

diante de um momento em que o Estado se apresenta praticamente como agente que nega toda 

a sua condição de instrumento da classe dominante, conforme discutido antes. 

Contudo, as novas políticas públicas surgidas no processo de descentralização do 

Estado (modelo neoliberal) se afirmam na verdade como continuidade do velho modelo de 

gestão que tem como foco não os interesses reais da população historicamente marginalizada, 

mas o desenvolvimento dos diversos setores do capital. Assim, ao invés de simplesmente 

afirmar-se que a sociedade está atualmente na era do desenvolvimento territorial, poder-se-ia 

acrescentar que estamos na verdade é na era do desenvolvimento territorial do capital com 

base nos elementos da escala local de forma ainda mais intensa.    

O discurso do desenvolvimento local com justiça social ignora a lógica da 

competição e do lucro sempre crescente. Ao assumir esta leitura, observa-se 

que a produção do lucro pela apropriação dos lugares é a forma da produção 

da pobreza, confirmando a tese de que o domínio do espaço se realiza de 

forma perversamente desigual e combinadamente contraditória, o que 

inviabiliza a possibilidade de um modelo de desenvolvimento mais justo. 

(LISBOA; CONCEIÇÃO, 2007, p. 131)  
 

Desta forma, encoberto pelo discurso da nova forma de gestão dos recursos públicos a 

partir dos interesses locais, o que se presencia na verdade é uma insistência na lógica perversa 

de financiamento do grande capital. O próprio Vázquez Barquero (1995) coloca que a 

discussão apresentada sobre o desenvolvimento local é de caráter eminentemente econômico, 

posto que o que se busca na verdade é tornar os sistemas locais e regionais mais competitivos 

e eficientes. No caso do campo brasileiro esta realidade salta aos olhos. Muito embora exista 

hoje toda uma série de discussões sobre a necessidade do desenvolvimento rural a partir de 

colegiados territoriais, o que se presencia é que, na concretude das políticas de 

desenvolvimento para o campo brasileiro, a prioridade pouco mudou. Um exemplo disto são 

os conflitos presenciados nas áreas onde se territorializam as comunidades de Fundo de Pasto. 

Sendo assim, como compreender então que o Estado vem mudando no seu lidar com 

as políticas públicas? Fica claro que toda a afirmação de uma pretensa ruptura não passou de 

retórica e hoje, no período em que os desdobramentos da crise se aguçam, percebe-se que o 

Estado, mesmo em escala nacional e/ou local, é o centro gestor do território. Não se quer com 

isso desconsiderar o caráter mutável desta organização, que ao longo da história se instituiu de 
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diferentes formas, embora com características que permaneceram e permanecem até os dias 

atuais. O Estado é ainda mais necessário para a reprodução ampliada do capital e seja como 

Estado-nação, seja como Estado local, será ainda a instituição capaz de concentrar em si o 

interesse geral da sociedade, e a ela representar como mantenedor do status quo. 

Principalmente a partir do início do século XXI, estas novas formas de pensar sobre as 

políticas públicas foram estabelecidas em nível federal no Brasil e também nas unidades 

subnacionais como os estados e municípios. Uma destas formas se concretizou no que hoje se 

chama de Programa Territórios da Cidadania (PTC). Porém, nem tudo começou com este 

programa, nem tampouco tudo se iniciou na gestão do Partido dos Trabalhadores (que 

assumiu o governo federal a partir de 2003). Do ponto de vista prático, é possível identificar 

que não só a política dos territórios rurais, mas também as orientações da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco Mundial foram 

imprescindíveis para esta forma de programa. O PTC, estabelecido em 2008 e ampliado em 

2009, conta hoje com 120 áreas delimitadas em todas as regiões do país, o que se traduz em 

33% dos municípios brasileiros, 46% da população rural e 52% das terras indígenas 

registradas (BRASIL, 2009). 

 

 

3.3.1. Os territórios institucionais 

A primeira proposta oficial diretamente vinculada à concepção de desenvolvimento a 

partir de uma lógica territorial surgiu dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(MDA), no início do governo Lula (Partido dos Trabalhadores). Contudo, faz-se necessário 

compreender até que ponto esta discussão surge como algo novo no bojo das políticas 

públicas de desenvolvimento. Considerando, de forma geral, a emergência de uma nova forma 

de concebê-las, uma nova ótica sobre o fazer do Estado, como discutido no item anterior, 

surge ainda na segunda metade do século XX, com as discussões que culminam no que se 

chama de desenvolvimento local/endógeno.  

As políticas territoriais do Ministério do Desenvolvimento Agrário associam-se a uma 

perspectiva metodológica advinda da OCDE, implementada no início dos anos de 1990. 

Segundo esta perspectiva, objetivava-se construir políticas voltadas para áreas rurais que 

pudessem ser estabelecidas em todos os países membros, com vistas a parâmetros que 

pudessem ser comparados entre esses, utilizando para tanto critérios de natureza populacional 

– tal como quantidade de habitantes em áreas rurais (LOPES, 2010). 
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Em nível de Brasil, a assunção das atuais políticas com viés territorial se relacionam à 

consolidação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Em meados da década de 1990 (ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso), com a 

criação de uma linha específica de financiamento de infraestrutura e serviços em municípios 

diretamente escolhidos (PRONAF-M), foram também criadas formas de execução do 

orçamento que consideravam as relações entre dois municípios ou mais, que se 

transformariam, a partir do governo Lula, na política dos territórios rurais. “Para promover 

esses objetivos, a partir de 2003 o Pronaf-M passou a ser gerenciado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA), criada 

neste mesmo ano para incentivar a dinamização de territórios rurais” (LOPES, 2010, p. 5). 

O programa dos territórios rurais se constituiu então dentro de um contexto em que a 

dimensão territorial, na tentativa de superação da dimensão setorial, se colocava cada vez 

mais como hegemônica na formulação das políticas públicas em nível federal. Em 2003, 

quando da sua formação, surgiu como uma forma de articular, promover e apoiar as diversas 

iniciativas advindas da sociedade civil organizada e do Estado, sempre tendo como cerne o 

chamado desenvolvimento rural sustentável. Vale salientar que cada vez mais este discurso 

foi tomando eco em alguns setores de esquerda (principalmente aqueles que atuam com a 

questão agrária) que se relacionam com o governo federal, deixando progressivamente o 

debate sobre reforma agrária e concentração fundiária para segundo plano. Neste sentido, 

adotou-se o conceito de território como sendo  

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo cidades e campos, caracterizados por critérios 

multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, 

a política e as instituições, e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 

de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 

indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (BRASIL, 2005, p. 

7).  
 

Outro elemento importante a ser considerado são as quatro dimensões relacionadas à 

proposta dos territórios rurais, como forma de suplantar a setorialidade das tradicionais 

políticas de desenvolvimento regional. São elas: dimensão ambiental, vinculada ao uso 

racional dos recursos naturais; dimensão econômica, a partir da criação de redes de 

articulação em cadeias produtivas; dimensão sociocultural, como forma de maior equidade 

social, respeitando as diversidades culturais; dimensão político-institucional, com instituições 

mais democráticas e representativas. Todas estas dimensões se associam aos princípios de 

participação, descentralização, democracia e transparência (OLIVEIRA et al, 2010). 
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Acreditando que as políticas de desenvolvimento territorial deveriam ter um caráter 

mais amplo, o governo federal, a partir de 2008, implementou um franco processo de 

ampliação dos territórios rurais, com a perspectiva de formação dos Territórios da Cidadania. 

Neste novo formato, a política pública deixa de ficar restrita ao Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, e passa a ter um caráter interministerial. De acordo com o 

documento “Territórios da Cidadania: integração de políticas públicas para reduzir 

desigualdades”, 

[...] os Territórios da Cidadania tem como objetivo promover o 

desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania 

por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A 

participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e 

municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia (BRASIL, 

2009, p. 3). 
 

Neste documento também é apresentado o conceito de território, associado a um 

conjunto de municípios com características similares (aspectos econômicos, ambientais, 

culturais), não muito diferentes do conceito apresentado pelos territórios rurais. A partir deste 

texto é possível perceber que o cerne das discussões que envolvem as políticas de 

desenvolvimento territorial parte de um parâmetro que na Geografia se aproxima muito mais 

do conceito clássico de região11, que do de território. Fica nítido nos textos oficiais que lidam 

com esta análise que se apresentam mais como uma proposta de regionalização que com 

qualquer outra coisa, mesmo que novas variáveis sejam consideradas neste processo. Isto não 

se difere muito do conceito utilizado para a definição oficial dos Territórios de Identidade 

(BAHIA 2012), que se apresenta como um desdobramento estadual da política federal. 

O cerne do conceito de território que é apresentado nestas políticas concebe o mesmo 

como uma porção do espaço (o que não é um equívoco), mas deixam de considerar, na 

prática, o principal na abordagem territorial: a dimensão das relações de poder. Estas se dão 

de forma assimétrica no território e precisam ser diretamente problematizadas quando na 

elaboração dos referidos colegiados territoriais. Não parece aleatório que exatamente esta 

dimensão seja praticamente ignorada nos documentos que dão base à política dos territórios. 

                                                           
11 Este conceito clássico de região pode ser visto em textos como os de Corrêa (2007) e Lencioni (1999). 

Segundo estes autores, as diversas correntes do pensamento geográfico apresentam formas diferenciadas de 

encarar a região. Isto pode ser colocado tendo em conta uma perspectiva mais clássica, que encara a região como 

uma porção do espaço com características homogêneas e afinidades tais que lhes conferem um padrão 

delimitável, inclusive para o desenvolvimento de políticas públicas (regionalização). Em contraponto, é possível 

apontar o debate entorno do conceito de região a partir de uma perspectiva marxista, que encara essas porções do 

espaço como produto do processo de desenvolvimento desigual e combinado do capital, que cria/transforma 

regiões conforme os interesses de classe (in)diretamente envolvidos.   
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Esta é uma problemática que permeia em toda a discussão sobre as prioridades do Estado no 

momento da construção de qualquer intervenção no espaço. 

Para a Geografia, o território é uma totalidade, portanto é multidimensional. 

Para outras ciências o território pode ser compreendido apenas como uma 

dimensão. Alguns economistas tratam o território como uma dimensão do 

desenvolvimento, reduzindo o território a uma determinada relação social. 

Assim como o desenvolvimento, o território é multidimensional, portanto 

não existe uma dimensão territorial do desenvolvimento. A compreensão do 

território como espaço unidimensional trata-o como um setor, chamando-o 

equivocadamente de território. Essa é uma prática muito comum na 

implantação dos denominados projetos de “desenvolvimento territorial” 

(FERNANDES, 2005, p.28). 
 

Após a instalação do PTC em 2008, a sua maior ampliação ocorreu no ano seguinte, 

onde o número de territórios duplicou (de sessenta para cento e vinte), alcançando a meta 

estabelecida pelo Governo Federal. Ampliou-se também a participação dos órgãos federais 

parceiros, chegando a vinte e quatro (Figura 29). A gestão dos Territórios da Cidadania 

acontece a partir da associação entre dois comitês e pelo Colegiado Territorial. O Comitê 

Gestor Nacional é composto por todos os Ministérios e tem como objetivo definir os 

territórios, aprovar diretrizes e viabilizar as ações a nível federal, além da avaliação do 

Programa. O Comitê de Articulação Estadual é formado por órgãos federais e estaduais e 

pelas representações das prefeituras; fomenta a articulação e a organização das políticas 

públicas e acompanha a execução das ações. O Colegiado Territorial é composto 

paritariamente pelo Estado e pela sociedade civil; é onde as ações são discutidas, planejadas e 

executadas (BRASIL, 2009). Todas estas instâncias se relacionam em um ciclo de 

planejamento e gestão (Figura 28).  

A matriz de ações é o conjunto de proposituras apresentadas pelo governo 

federal/estadual para cada território, que é a propulsora do debate nos colegiados. Neste 

momento, os agentes do Colegiado Territorial discutem as problemáticas derivadas da matriz 

e apontam prioridades, definindo agendas para maior discussão nos municípios do território. 

Após esta etapa, os governos federal e estadual analisam o proposto e geram o Plano de 

Execução, que é a incorporação das demandas dos colegiados. O controle das ações deste 

plano é apresentado no Relatório de Execução, “que detalha os estágios da execução física e 

orçamentário-financeira, as restrições, os riscos e as providências adotadas” (BRASIL, 2009, 

p. 5). Estas ações, dependendo da porção do país em questão, envolvem diversos órgãos do 

governo federal, tal como apresentado na Figura 29. 
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Figura 28. Ciclo de planejamento e gestão dos Territórios da Cidadania. 

FONTE: BRASIL, 2009. 

 

Figura 29. Ministérios e órgãos federais envolvidos no Programa dos Territórios da 

Cidadania. 

FONTE: BRASIL, 2009. 

 

Ainda vale ressaltar os critérios apontados pelo governo federal como necessários para 

a criação de um Território da Cidadania. Alguns destes são: 

 Ser um território rural, conforme a delimitação do MDA; 

 Possuir baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índices de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

 Alta concentração de agricultores familiares e assentados de reforma agrária, 

populações quilombolas, indígenas e de pescadores; 

 Grande quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

 Baixo dinamismo econômico; 
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 Áreas anteriormente prioritárias, tais como Amazônia Legal, Arco Verde, Reservas 

Extrativistas, Bacia do São Francisco; 

 Consulta prévia quanto a pertinência aos Comitês de Articulação Estaduais.  

Atualmente no estado da Bahia existem nove Territórios da Cidadania, considerando 

que alguns eram, antes de 2008, territórios rurais segundo os critérios do MDA, como é o 

caso no qual se insere o município de Monte Santo: o Território do Sisal (que também é 

Território de Identidade, segundo a mais nova regionalização do governo do estado da Bahia). 

Abaixo são listados estes nove territórios (Quadro 3), quanto a suas principais características.  

 

Quadro 3. Dados gerais dos Territórios da Cidadania na Bahia. 

Nome Área 

(km²) 

Número de 

Municípios 

População População 

rural (%) 

Agricultore

s familiares 

Famílias 

assentadas 

Comunidades 

Tradicionais12 

IDH 

Itaparica 21.806,3 13 301.355 35,46 16.494 2.564 26 0,67 

Semiárido 

Nordeste II 

16.056,7 18 407.964 55,07 55.761 668 6 0,58 

Do Sisal 21.256,5 20 582.331 57,21 58.238 2.482 3 0,60 

Sertão do São 

Francisco 

61.750,7 10 494.624 36,12 31.768 2.371 2 0,64 

Irecê 27.490,8 20 403.070 38,55 41.011 1.532 26 0,61 

Velho Chico 46.334,8 16 370.102 53,40 31,256 9.227 34 0,62 

Chapada 

Diamantina 

30.921,0 24 376.467 50,23 36.876 3.590 38 0,63 

Baixo Sul 7.168,1 14 336.624 45,04 22.048 1.412 40 0,63 

Litoral Sul 14.736,2 26 772.694 18,10 13.929 2.330 15 0,67 

FONTE: BRASIL, 2011a. 
  

Dos nove Territórios da Cidadania baianos, seis foram criados a partir da ampliação 

ocorrida no ano de 2009. Os territórios Do Sisal, Velho Chico e Litoral Sul existem desde 

2008 e são desdobramentos da política de territórios rurais. De forma geral, é possível 

perceber algumas características que perpassam estes territórios, expressos no quadro acima e 

relacionados anteriormente quanto aos critérios de seleção dos territórios. Percebe-se um IDH 

igual ou abaixo de 0,67 (patamar que já é inferior à média brasileira), em áreas com grande 

participação de população que habita o meio rural (com exceção do Litoral Sul). 

Para melhor compreensão das linhas de intervenção do Programa de Territórios da 

Cidadania, voltar-se um pouco mais para a realidade do Território Do Sisal. Como dito antes, 

este é oriundo da política de territórios rurais implementada pelo MDA a partir de 2003 e se 

transformou em Território da Cidadania ainda em 2008. A intervenção deste programa parte 

da integração de políticas públicas já existentes que passariam a ter um foco mais específico 

para estas áreas com maior “carência” de intervenção do Estado. Todas as ações, vinculadas a 

                                                           
12 Embora se reconheça nacionalmente que os de Fundos de Pasto são comunidades tradicionais, a base de dados 

do PTC apenas considerou neste campo as comunidades quilombolas e indígenas. 
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distintos Ministérios e órgãos federais, se agrupam em sete linhas de ação, com 

especificidades cada: 

1. Direitos e desenvolvimento social: integra o Programa Nacional de 

Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), o Serviço Socioeducativo do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Programa Bolsa Família, Benefício de prestação 

continuada da assistência social à pessoa com deficiência, Benefício de prestação continuada 

da assistência social à pessoa idosa, Programa de Atenção Integral à Família, Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); 

2. Organização Sustentável da Produção: Aquisição de produtos agropecuários, 

Apoio a Projetos de Pesquisa e Transferência de Tecnologia para Inserção Social, Programa 

Embrapa Agrofuturo, Programa de Implementação e Modernização de Centros Vocacionais 

Tecnológicos (CVT), Cresce Nordeste, Nordeste Territorial, ATER/Agricultores Familiares, 

Assistência Técnica e Capacitação de Assentados, Crédito PRONAF, Programa de Aquisição 

de Alimentos, Infraestrutura de Serviços nos Territórios Rurais, Disponibilização de Insumos 

para a agricultura familiar, Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para Mulheres 

Rurais, Organização Produtiva das Mulheres Trabalhadoras, Biodiesel, Garantia Safra, Apoio 

a Empreendimentos Cooperativos e Associativos; 

3. Saúde, saneamento e acesso à água: Ampliação do Acesso da População aos 

Medicamentos Essenciais por meio da Farmácia Popular do Brasil, Implantação de Melhorias 

Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos, Implantação, Ampliação ou 

Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Especiais - Assentamentos e Comunidades 

Rurais, Ampliação da Cobertura do Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde à 

População dos Territórios da Cidadania, Ampliação do Acesso da População Brasileira à 

Atenção Básica por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, Ampliação da 

Cobertura Vacinal da População dos Territórios da Cidadania, Ampliação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs) - Programa Brasil Sorridente nos municípios dos 

Territórios da Cidadania que cumpram os critérios para os Centros de Atenção Especializada 

em Odontologia, Ampliação do Acesso da População dos Territórios à Atenção Básica por 

meio da Estratégia Saúde da Família, Ampliação do Acesso da População dos Territórios da 

Cidadania à Atenção à Saúde Mental por meio da Implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS, Ampliação do Acesso à Saúde Bucal na Atenção Básica, Programa 

Cisternas, Acesso à Água para a Produção de Alimentos (2ª Água); 

4. Educação e cultura: Salas de Recursos Multifuncionais, Escola Ativa, 
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Proinfância, Caminho da Escola, Operação do Sistema de Acesso Banda Larga, Programa 

Arca das Letras; 

5. Infraestrutura: FNHIS - Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social, FNHIS - Habitação de Interesse Social, FNHIS - Planos Habitacionais de Interesse 

Social, Programa Luz Para Todos, Concessão de Crédito Instalação às Famílias Assentadas, 

Implantação e Recuperação de Infraestrutura de Projetos de Assentamento; 

6. Apoio à gestão territorial: Formação de Agentes de Desenvolvimento, Apoio 

ao Fortalecimento da Gestão Social nos Territórios; 

7. Ações fundiárias: Demarcação de terras indígenas, Regularização Fundiária de 

Imóveis Rurais. 

O montante de todas estas ações, no acumulado de 2010, resultou em um investimento 

de R$ 262.633.207,57. Este valor foi 2,20% menor em relação ao de 2009 (R$ 

268.555.761,80), muito embora isso não signifique necessariamente uma reorientação na 

proposta do programa.  Contudo, é preciso observar e refletir o que de fato presencia-se de 

novo em todos estes recursos, posto que o Programa Territórios da Cidadania não se trata de 

uma nova política do governo federal stricto sensu, mas de uma integração de várias políticas 

públicas pré-existentes nos mais distintos ministérios. 

É possível então questionar: como se concretiza a territorialidade do governo federal, 

como este se articula e impõe uma nova lógica de poder? De um modo geral, alguns 

representantes do Estado colocam que talvez seja ainda precoce identificar os elementos 

fundantes desta nova proposição, principalmente no que tange aos colegiados territoriais e 

toda forma de problematização do direcionamento dos recursos de forma descentralizada e 

pretensamente participativa. Mesmo assim, um elemento que pode ser aqui problematizado é 

a forma como se estrutura o ciclo de planejamento e gestão dos Territórios da Cidadania. Na 

Figura 28 é possível notar que, embora existam dois momentos em que o colegiado territorial 

(que também é composto pelo próprio Estado) possa discutir algo, muita coisa já vem pronta 

do governo federal, sendo basicamente ratificada pelos agentes locais. Esta problemática é 

também colocada por outros autores (OLIVEIRA et al, 2011), que apontam para as limitações 

do programa quanto à concretização de uma real gestão social dos territórios. 

Embora tenha sua base no mesmo princípio clássico de regionalização, a política 

estadual dos Territórios de Identidade, como o próprio nome indica, traz um elemento não 

muito claro na política territorial em nível federal: uma abordagem culturalista do território. 



141 

 

[...] com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da 

realidade local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável 

entre as regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a existência de 27 

Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada 

região. Sua metodologia foi desenvolvida com base no sentimento de 

pertencimento, onde as comunidades, através de suas representações, foram 

convidadas a opinar (BAHIA, 2012, s/p). 
 

Contudo, de forma geral, o que se percebe na prática é uma continuidade da política 

dos territórios rurais do MDA. Esta dimensão territorial (e identitária) da nova regionalização 

do estado da Bahia traz reflexões sobre como o Estado encara a gestão das políticas públicas, 

principalmente se for considerado o caráter conflitivo da territorialização das comunidades 

camponesas de Fundo de Pasto. Essa problemática fica evidente se considera-se a 

(im)possibilidade de construção do interesse territorial comum com perspectivas tão 

divergentes de uso da terra. 
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CAPÍTULO 4 

TERRITÓRIOS CAMPONESES/TRADICIONAIS DOS FUNDOS DE PASTO E A 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

Nos dois primeiros capítulos problematizou-se a questão da territorialização das 

comunidades de Fundo de Pasto no estado da Bahia e no município de Monte Santo. Foram 

discutidas questões centrais para a interpretação desta parcela do campesinato brasileiro em 

sua relação com o Estado e com algumas formas de territorialização do capital. No terceiro 

capítulo, para compreender a questão da política de desenvolvimento territorial, valeu-se da 

problematização dos pontos que permeiam a questão do Estado e suas intervenções na 

produção capitalista do espaço a partir de políticas públicas. Neste quarto capítulo, apresenta-

se uma análise mais detida sobre a relação entre as comunidades de Fundo de Pasto do 

município de Monte Santo e a materialização da política de desenvolvimento territorial, 

considerando o território, em sua multiescalaridade, como categoria de análise da produção do 

espaço. 

No primeiro momento, são colocados elementos interpretativos sobre o Território do 

Sisal, região na qual se insere o município de Monte Santo e, por tabela, suas comunidades de 

Fundo de Pasto. Serão discutidas questões sobre a estruturação e formação deste território 

institucional, bem como suas formas de organização atualmente tendo em conta aquilo que é 

apresentado pelos documentos institucionais. São levantados argumentos para sua complexa 

relação com os movimentos sociais e organizações populares de Monte Santo, refletindo 

sobre a relação entre o CODES Sisal e a forma como atualmente acontecem (ou não) as 

decisões e delimitações dos interesses territoriais. 

Após este subcapítulo, são apresentadas algumas formas de organização popular 

contra-hegemônica no município de Monte Santo, envolvendo tanto os trabalhos das 

entidades que são formadas pelos Fundos de Pasto como aquelas que prestam assessoria à luta 

dessas comunidades. Como forma de tentar contemplar as atividades mais fundamentais, são 

discutidas as ações de quatro entidades principais: a Escola Família Agrícola do Sertão, que 

desenvolve suas atividades educativas em terras de uso comum; a Central das Associações de 

Fundo e Fecho de Pasto de Senhor do Bonfim, que incorpora a luta de comunidades de alguns 

municípios, como o caso de Monte Santo; a ACOTERRA, que vem trabalhando com 

regularização fundiária e ações de acesso a direitos básicos há mais de dez anos neste 

município; e a ARESOL, que presta um conjunto de atividades que envolvem 

desenvolvimento produtivo, economia solidária e práticas agroecológicas. Este momento da 
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dissertação encara como as comunidades camponesas se organizam e lidam com a questão do 

desenvolvimento por meio de seus próprios marcos e embates. 

Concluindo este capítulo, são apresentadas algumas reflexões sobre a construção do 

interesse territorial, ou melhor, como diferentes interesses territoriais se sobrepõem à forma 

de desenvolvimento própria das comunidades de Fundo de Pasto. São colocados os modos 

como se estrutura a política de desenvolvimento territorial utilizando-se dos marcos do Banco 

Mundial (que são, propriamente, os marcos do capital), bem como as disputas territoriais 

possíveis com a materialização de áreas de exploração de grandes empresas mineradoras na 

região do vale do rio Jacurici, porção oeste do município de Monte Santo. Ainda são 

problematizadas algumas das diretrizes do planejamento do governo do estado da Bahia 

através do Plano Plurianual Participativo do período 2012-2015.     

 

4.1. O Território do Sisal 

Como já foi colocado anteriormente, Monte Santo é um dos vinte municípios13 que 

integra o território institucional (rural, da cidadania e de identidade) “Do Sisal” (ver 

delimitação na Figura 10, página 70). Assim, neste primeiro momento são traçados alguns 

aspectos para compreensão desta unidade de planejamento do Estado (tanto em nível federal 

como estadual), destacando elementos gerais que caracterizam esta porção do estado da 

Bahia, bem como alguns traços históricos que elucidam a relação entre sociedade política e 

sociedade civil organizada. Neste sentido, considera-se o papel central assumido pelo 

Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da 

Bahia (CODES Sisal) na conformação e relação entre os municípios em seus respectivos 

“atores sociais”, considerando basicamente o que é exposto nos documentos institucionais do 

MDA e do próprio colegiado. 

A área ocupada pelos vinte municípios do Território do Sisal corresponde a 

aproximadamente 3,5% do estado da Bahia, o que também representa algo em torno de 580 

mil habitantes. Inserida no contexto do semiárido brasileiro, esta região apresenta como uma 

das grandes problemáticas a questão da irregularidade nas precipitações, o que tem se 

refletido em uma constante necessidade de acesso à água por parte das comunidades 

camponesas. Com relação ao município de Monte Santo, percebeu-se ao longo da pesquisa 

que não existe acesso a água encanada em nenhuma das comunidades de Fundo de Pasto. O 

                                                           
13 Os outros municípios são: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, 

Lamarão, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, 

Tucano, Valente. 
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que foi colocado em algumas entrevistas é a possibilidade de encanação a partir da 

necessidade de algumas empresas de mineração que ficam próximas ao limite entre Monte 

Santo e o município de Andorinha; assim, caso seja possível (e conveniente), algumas 

comunidades poderão ter acesso à água nos próximos anos.  

Quanto à economia deste território institucional (BRASIL, 2011c), percebe-se a 

presença marcante do setor agropecuário, que representa a maior parcela da força de trabalho. 

As pequenas propriedades (com até 100 ha) representam 46% da área e 96% dos 

estabelecimentos, o que demonstra uma razoável concentração fundiária (que mesmo sendo 

alta é ainda inferior à média estadual e nacional). A economia local representa entorno de 

1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, principalmente relacionado à cultura do sisal e 

à ovinocaprinocultura (esta área representa 14% do rebanho do estado, com destaque para o 

município de Monte Santo). Os principais pontos econômicos desta região são as cidades de 

Valente e Conceição do Coité, que são locais onde se concentra boa parte do processamento 

da fibra do sisal. A cidade de Serrinha (maior do território) se apresenta como principal ponto 

administrativo, sendo lócus de passagem do escoamento da produção de sisal para cidades 

maiores, como Feira de Santana e as que compõem a Região Metropolitana de Salvador. 

Ainda quanto aos municípios, vale ressaltar duas coisas: a) como se percebe ao longo deste 

trabalho, a cultura do sisal não é predominante em Monte Santo, que produz valores bem 

pequenos se comparados a municípios como Araci e Santaluz; b) ironicamente, o município 

que apresenta a maior lavoura de sisal no estado da Bahia (Campo Formoso) não está neste 

território institucional.     

Considerando principalmente a estrutura fundiária do Território do Sisal, compreende-

se que existe uma razoável predominância de pequenas propriedades. Como demonstrado no 

segundo capítulo, o município de Monte Santo apresenta um elevado índice de Gini, mesmo 

ressaltando que é inferior às médias baiana e brasileira. Ainda assim, a atividade sisaleira tem 

como uma de suas principais características a territorialização em minifúndios, destoando da 

atividade de bovinocultura extensiva que geralmente se materializa em médias e grandes 

propriedades.  Esta atividade também tem como uma de suas principais características a 

forma de extração da fibra que é semi-artesanal e a questão das mutilações dos trabalhadores 

envolvidos nas etapas iniciais do processamento, relacionadas ao uso de uma máquina 

denominada “paraibana”. Nos documentos institucionais que analisam a questão deste 

“território” (BRASIL, 2011c; CODES SISAL, 2007), apresenta-se como centralidade o 

conceito de agricultura familiar, compreendendo como esta forma de uso da terra é 

predominante, ao mesmo tempo em que está submetida a uma situação de extrema pobreza. 
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Assim, mesmo reconhecendo a questão da produção do sisal vinculada a pequenas 

propriedades, o contexto que se organiza o Território do Sisal é de baixos índices de 

desenvolvimento. Quanto à educação, os vários dados coletados apontam para uma baixa 

escolarização média, com elevados números de analfabetismo, principalmente funcional. E 

por consequência, isto é percebido na própria relação entre esses sujeitos e os órgãos de 

assessoria técnica (problemática que é recorrentemente levantada como um gargalo na 

questão do desenvolvimento local nos documentos institucionais) e também com a forma 

como alguns integrantes das organizações sociais pensam e sistematizam o espaço do 

colegiado territorial. 

A título de caracterização desta porção do estado da Bahia, apresentam-se ainda 

alguns outros aspectos. Primeiramente, vale dizer que se trata, como será colocado mais 

adiante, de uma região com um contexto específico de organização social popular. As 

entidades da sociedade civil vinculadas a este contexto tradicionalmente se envolvem em lutas 

para superação de algumas problemáticas típicas do ambiente semiárido, tais como a 

degradação das áreas de caatinga e o intenso fluxo de emigração. Na mídia, de uma forma 

geral, tem-se afirmado que este processo cessou quase que completamente nos sertões do país, 

principalmente por conta dos programas de transferência de renda do governo federal. É claro 

que a situação não é tão intensa como era nas décadas de 1960 ou 1980, mas no período de 

seca, o que se presencia no semiárido brasileiro é que o fluxo migratório persiste, 

principalmente em setores da juventude rural.  

Neste sentido, é válido afirmar que é elevada a vulnerabilidade social desta região. 

Falando especificamente de Monte Santo, reconhece-se que este município apresenta baixos 

índices em educação e serviços básicos. Conforme o relatório do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2011c), quase 70% da população local vive em situação 

de indigência. A maior parte da renda das famílias (camponesas ou não) advém dos 

programas assistencialistas do governo federal, especialmente do Bolsa Família. 

Em um dos documentos oficiais consultados (BRASIL 2011b), aponta-se um 

parâmetro denominado Índice de Qualidade de Vida (ICV), que foi calculado para o 

Território do Sisal, obtendo o valor de 0,544, considerado médio. Nesta análise, foram 

levadas em conta a questão do acesso que o “agricultor familiar” tem a mecanismos de crédito 

rural, além de formas de escoamento da produção. Assim, uma das principais problemáticas 

apontadas resvala na ação dos atravessadores, o que tem como principal desdobramento a 

indicação da organização via território institucional como um caminho para evitar que este 

quadro permaneça. 
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Não obstante, é necessário explicitar as especificidades do Território do Sisal no 

contexto da política de desenvolvimento territorial em níveis estadual e federal. Para tanto, 

são discutidos alguns elementos históricos considerados centrais para compreender as suas 

dinâmicas específicas. Isto porque, como fica nítido nos documentos institucionais e nas 

opiniões de vários representantes do CODES Sisal, este território pode ser visto como um 

exemplo no país de organização social popular com vistas a uma nova forma de planejamento. 

Assim, analisar a realidade contraditória da inserção das comunidades de Fundo de Pasto do 

município de Monte Santo neste contexto apresenta-se como um grande desafio de pesquisa, 

posto que o Território do Sisal é visto por alguns como o modelo de como esta forma de 

política de desenvolvimento deve ser implementada. 

Inicialmente, vale ponderar sobre o próprio nome sisal, ou melhor, como a cultura da 

agave sisalana, planta de origem mexicana, se estabeleceu nos sertões da Bahia. A ocupação 

predominante do interior do estado, como visto no primeiro capítulo, se deu partir da pecuária 

bovina de corte. Isto ocorreu ao longo dos vários séculos da história agrária da Bahia, 

apresentando algumas especificidades localizadas espacial e temporalmente. O caso da região 

sisaleira é um exemplo disto, posto que no final do século XIX algumas pessoas trouxeram 

esta cultura para o sertão baiano e experimentaram o seu cultivo, que foi sendo testado 

durante o século XX. Ainda assim, o sisal apenas se consolida nesta região a partir das 

décadas de 1930 e 1940 por conta da necessidade das fibras no contexto da segunda guerra 

mundial. Esta forma de produção e plantio se estabeleceu eminentemente em bases 

minifundistas e teve um crescimento maior no aproveitamento das palhas a partir da década 

de 1950, com a incorporação da máquina denominada “paraibana”.  

A progressiva estruturação da cadeia produtiva do sisal desenvolveu uma série de 

relações produtivas entre as diversas etapas da extração, o que alguns autores (SANTOS E. et 

al, 2011) apontam para a construção do sentimento de pertencimento presente no território, 

considerado hoje como marco para as políticas de desenvolvimento. Estes aspectos também 

são considerados nos documentos do CODES Sisal (2007), que inclui como fatores da 

identidade local os elementos da paisagem do sertão, vinculadas à questão do messianismo, 

do cangaço, da figura do vaqueiro, além de algumas manifestações culturais. Estas marcas da 

cultura local são apropriadas pela política de desenvolvimento territorial e passam a compor o 

cabedal de critérios para definição das áreas de planejamento do Estado. 

Contudo, nesta dissertação, prefere-se dar mais relevância a uma outra dimensão da 

conformação do Território do Sisal: a questão da organização social popular presente na 

maior parte dos municípios envolvidos. Esta dimensão também é frisada nos documentos 



147 

 

institucionais e, como colocado antes, é apontada como uma questão fundamental para a 

viabilidades da gestão territorial descentralizada. O marco histórico que é apontado como 

crucial para esta organização é a década de 1970, quando diversos segmentos da Igreja 

Católica iniciam um trabalho de base popular vinculada à Pastoral Rural e ao Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), que foi criado justamente para fortalecer iniciativas 

populares na luta por direitos básicos, inclusive o acesso à terra. Neste contexto, vale 

mencionar que vai ser no Território do Sisal que ocorrerá a primeira mobilização camponesa 

no estado da Bahia após o golpe ditatorial de 1964. Esta mobilização, que ocorreu em 1979, 

esteve vinculada também à conquista de alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR) por 

setores de esquerda, com desdobramento também para Monte Santo. Assim, pelo que se 

constatou em pesquisa de campo, a presença deste município no Território do Sisal se deveu 

mais por uma questão da organização popular dos sindicatos (através do Polo Sindical da 

Região Sisaleira) do que necessariamente à produção do sisal em si. 

O contexto de efervescência dos movimentos sociais na década de 1980 teve 

resultados importantes na região sisaleira. É possível citar neste período a fundação da 

APAEB (Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira) que é 

entidade central em diversas dimensões da sociedade civil local, considerando o seu trabalho 

na organização produtiva, nas redes de solidariedade e na valorização das potencialidades e 

produtos regionais (SANTOS E., 2010). Ainda na década de 1980 ocorreu o movimento dos 

mutilados do sisal, que enfrentou as condições degradantes do trabalho rural, inclusive 

envolvendo crianças. 

Na década de 1990, ocorreu uma atuação mais incisiva dos STR municipais, além da 

criação de algumas outras organizações, como o caso do Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR), da Fundação de Apoio aos Trabalhadores da Região Sisaleira 

(FATRES), da Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do Sertão (COOPERAFIS), da 

Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia (ARCO Sertão), e da Cooperativa 

de Crédito Rural do Semiárido da Bahia (SICOOB-COOPERE). É com esta conjuntura que E. 

Santos et al (2011) apontam para a formação de um tecido associativo e cooperativista no 

Território do Sisal que dará condições para um ambiente favorável ao debate sobre o 

desenvolvimento local/territorial. 

Em 2002, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, forma-se o CODES Sisal, 

que assumirá um protagonismo importante na conformação do território institucional. Antes 

desta nomenclatura, o governo do estado da Bahia denominava esta porção do estado como 

Região Sisaleira, na perspectiva de desenvolvimento através de regiões econômicas. Neste 
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sentido, no ano de 2003, já na gestão do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, institui-

se o Território do Sisal, que se apresenta como “instrumento catalisador das potencialidades 

técnicas e políticas para implementação do desenvolvimento sustentável” (CODES SISAL, 

2007, p. 13). Contudo, na delimitação de quais municípios seriam enquadrados neste 

território, alguns importantes produtores de sisal ficaram de fora e outros que não produzem 

nada foram incorporados. Desta forma, questiona-se: qual teria sido o modelo de escolha dos 

vinte municípios que compõe o Território do Sisal? Uma possível resposta está presente no 

relatório analítico sobre a gestão dos territórios rurais da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que aponta como principal elemento 

norteador a “identidade territorial”. 

Levando em conta que o enfoque territorial implementado pelas políticas de 

desenvolvimento nas esferas estadual e federal considera como central a questão da definição 

de regiões de planejamento e que esta definição envolve aspectos culturais de laços de 

pertencimento, é quase que previsível que a delimitação das unidades territoriais se daria pelo 

que se tem chamado de “identidade”. O que não fica muito claro nos documentos 

institucionais é como os agentes delimitadores dessas regiões encontram esta tal identidade 

territorial. No supracitado documento do Ministério de Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 

2011c), a questão da identidade territorial é apresentada de forma até simplória, apontando 

que a escolha pelos critérios identitários se deu na busca por estratégias de desenvolvimento 

que tenham como principal desdobramento o reconhecimento social e o empoderamento 

(expressão típica dos documentos orientados pelo Banco Mundial) das comunidades rurais.  

Assim, a operacionalização dos territórios institucionais implica em uma prática que 

poderia desenvolver nos sujeitos da sociedade civil organizada, envolvidos na coerência 

política e ideológica e a prática da gestão e do planejamento. A identidade passa a ser vista 

neste contexto como territorialidade presente nas relações espaciais, neste caso, no Território 

do Sisal. Ainda assim, é preciso delimitar como se reconhece esta possível identidade 

territorial aglutinadora de interesses; para tanto, o documento apresenta cinco variáveis que 

foram elencadas como parâmetros para reconhecer o grau de territorialidade presente na 

região aqui problematizada. São estes: ambiente, agricultura familiar, economia, pobreza, 

etnia, colonização, aspectos políticos.  

Na análise feita pelo governo federal com apoio do CODES Sisal, estes parâmetros 

foram aplicados na realidade do território institucional para mensurar como se dava a 

identidade territorial dos sujeitos. As categorias que apresentaram maior valor de identidade 

foram “agricultura familiar”, “aspectos políticos” e “economia”; em nível médio-alto 
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apresentaram-se “pobreza” e “ambiente”; e em nível médio “etnia” e “colonização”. Estes 

dados estão demonstrados no Quadro 4.    

Quadro 4. Categorias da identidade territorial do Território do Sisal. 

CATEGORIAS VALOR CLASSIFICAÇÃO 

Ambiente 0,766 Médio-alto 

Agricultura Familiar 0,851 Alto 

Economia 0,802 Alto 

Pobreza 0,780 Médio-alto 

Etnia 0,423 Médio 

Colonização 0,506 Médio 

Político 0,824 Alto 

FONTE: BRASIL, 2011c. 

Com os dados que estão dispostos no quadro acima, percebe-se que os fatores que 

mais geraram identidade entre os vinte municípios que compõem o Território do Sisal, aos 

olhos do MDA, são “Agricultura Familiar”, “Economia” e “Aspectos Políticos”. Contudo, 

ainda deve ser feita uma questão: quais os critérios utilizados para delimitação dessas 

categorias? Qual o instrumento teórico que embasa esta interpretação do MDA? Neste 

sentido, tentou-se buscar alguns textos acadêmicos que pudessem dar lastro para esta análise 

institucional. Um texto que consegue contemplar este intento é “Identidade e território no 

Brasil”, do mexicano Rafael Echeverri Perico (2009) que produziu um material pelo Instituto 

Interamericano de Agricultura (IICA) a pedido da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 

O autor coloca que foi  

[…] feita uma análise dos atributos territoriais, a partir dos processos 

territoriais analisados, que pode indicar diferenças significativas entre os 

Territórios de Identidade, o que conduz a construção das tipologias e a 

definição de proposta técnica-operativa a ser elaborada e aplicada às áreas 

estratégicas de gestão da política do desenvolvimento rural. Para isso, foram 

estabelecidas as bases conceituais e instrumentais, em modelo de 

classificação ou tipificação, com indicadores a serem utilizados, e feita uma 

investigação sobre as formas de aplicação do processo de planejamento da 

política de desenvolvimento rural (ECHEVERRI PERICO, 2009, p. 7). 

 

Partindo de um modelo de ficha de coleta de dados sobre a identidade territorial o 

autor chega a um quadro geral de categorias necessárias para a delimitação desta identidade. 

No primeiro momento, a coleta considera os seguintes elementos: “migração e motivação”, 

“produção e destino”, “estrutura agrária”, “movimentos sociais”, “sistema político”, 

“organizações sociais” e “manifestações culturais”. Destes elementos, o autor, que 

desenvolveu sua metodologia em dezesseis territórios brasileiros, chega a um quadro que 
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sintetiza as dimensões e os indicadores da identidade em um determinado território 

institucional (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Dimensões e indicadores da identidade territorial 
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Características 

da coesão para a 

ação coletiva 

Socioambiental 

Sociogeográfica 

Ecossistemas 

Bacias Hidrográficas 

Crise ambiental 

Socioeconômica Sistemas produtivos 

Agricultura familiar 

Polos de desenvolvimento 

Economias de enclave 

Pobreza 

Desigualdade 

Sociocultural Etnia 

Fatores históricos 

Processos de colonização 

Religião 

Sociopolítica e 

Institucional 

Organizações da sociedade civil 

Gestão partidária 

Conflitos de terras 

Conflitos econômicos 

Processos antecedentes 

Instituições de referência 

Gestão local ou estadual 

Estratégias de aceso a políticas 

FONTE: ECHEVERRI PERICO, 2009. 

Neste quadro amplo (no qual um pouco de tudo acaba sendo identidade territorial), 

encontram-se as categorias utilizadas pelo MDA para definição do território. Neste sentido, na 

dimensão socioambiental e sociogeográfica encontra-se a categoria “ambiente”; na dimensão 

socioeconômica encontram-se as categorias “agricultura familiar”, “economia” e “pobreza”; 

na dimensão sociocultural encontram-se as categorias “etnia” e “colonização”; e na dimensão 

sociopolítica e institucional enquadra-se a categoria “aspectos políticos”. Resta saber o 

motivo da não escolha das demais categorias para reconhecimento desta possível identidade 

territorial, principalmente, como foi discutido no segundo capítulo, quando se considera que a 

questão dos conflitos territoriais é algo muito presente no cotidiano das comunidades de 

Fundo de Pasto do município de Monte Santo. 

Aprofundando-se neste debate, é necessário problematizar alguns dos principais 

elementos considerados para reconhecer as categorias da identidade territorial. A primeira 

delas, a “agricultura familiar”, é discutida tendo em conta a influência das atividades agrícolas 

no desenvolvimento local, inclusive do ponto de vista das organizações populares. Quanto ao 

camponês, o texto se refere à clássica visão de um campesinato que tende a desaparecer, seja 

se tornando proletário nos centros urbanos, seja subordinando-se a um mercado monopsônico. 
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Neste quadro, a APAEB é vista como uma entidade capaz de dar um novo significado a este 

pequeno produtor, fazendo com que o mesmo permaneça no campo.  

Sobre a “economia”, o texto institucional aponta para a formação econômica da região 

como um elemento importante para o pertencimento, por perceber que o processo de 

ocupação do sertão baiano aconteceu por meio de interesses que valorizaram a bovinocultura 

em detrimento da ovinocaprinocultura. Ainda assim, em uma perspectiva determinista, o texto 

reconhece as condições do meio físico como estimuladoras da organização popular, por 

entender que as limitações existentes por conta da semiaridez foram responsáveis pela maior 

resistência deste povo da região sisaleira.  

Quanto aos “aspectos políticos”, o relatório coloca alguns argumentos interessantes 

para esta pesquisa. Primeiro, reconhece a organização popular como um fator importante para 

a configuração do Território do Sisal. É justamente neste sentido que esta dissertação se 

encaminha, ao acreditar que o processo de organização e mobilização social das décadas de 

1970, 1980 e 1990 foram cruciais para a atual conjuntura dos movimentos sociais nesta 

região. Contudo, neste mesmo item, o texto institucional admite que é central compreender 

que com “a política de territorialidade do governo federal, a partir de 2003, a grande maioria 

dos movimentos sociais passou a apostar na organização do Território de Identidade, sendo o 

primeiro Território de Identidade a organizar-se no estado” (BRASIL, 2011c, p. 22). O 

documento aponta que a relação muito estreita entre as organizações sociais e o Partido dos 

Trabalhadores foi um ponto que favoreceu a penetração da política de desenvolvimento 

territorial na região sisaleira, o que vai ter rebatimentos diretos na forma como os governos 

estadual e federal se comportam com o respectivo colegiado e nas dinâmicas das prefeituras 

que compõem o CODES Sisal. Ao longo da pesquisa de campo percebeu-se esta relação, a 

ponto de ser possível afirmar que alguns creem na política de desenvolvimento territorial mais 

por uma questão de afinidade político-partidária do que pela sua efetividade.  

Sobre as demais categorias (ambiente, pobreza, colonização e etnia), às vezes chega-se 

a conclusões que beiram à surrealidade, como apontar que existiria no interior da Bahia uma 

certa “etnia sertaneja”! Neste sentido, é importante apontar os limites das análises que se 

desapegam da materialidade do cotidiano em busca de uma idealização sobre o território 

institucional, no qual todos estariam imbuídos pelo bem comum da localidade pelo simples 

fato de estarem unidos identitariamente. Existem diferenças/divergências na sociedade que 

são insuperáveis, pelo “simples” fato de serem concretamente antagônicas no processo de 

produção e reprodução do espaço geográfico, como se tentou apontar no primeiro capítulo. 

Ainda assim, o Estado precisa mostrar-se como acima de interesses específicos e delega aos 
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sujeitos a responsabilidade por um consenso que nunca existiu, e que não precisa existir. Mas 

esta é apenas uma das contradições compreendidas no contexto da política de 

desenvolvimento territorial.  

A ideia de formação do espaço colegiado se deu antes mesmo da conformação dos 

territórios rurais no governo do PT. O CODES, desde os seus momentos iniciais, pretendeu 

desenvolver uma “cultura do planejamento”, no sentido de incentivar a descentralização e a 

participação popular nos processos decisórios. Neste sentido, como afirmado em documentos 

próprios (CODES SISAL, 2007), sempre concebeu o desenvolvimento como algo que deve 

ser endógeno, dinâmico e multidimensional. Desta forma, um dos marcos de suas atividades 

foi o “Seminário para o Fortalecimento das Políticas Públicas no Território do Sisal”, 

realizado na cidade de Valente, em março de 2007. Neste momento, foi gerado um Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Sisal (PTDRS), a ser implementado nos 

anos subsequentes, conforme colocado no Quadro 6. 

Quadro 6. Dimensões, eixos e programas do PTDRS do Sisal. 

DIMENSÃO EIXOS PROGRAMAS 

Econômica Fortalecimento da 

agricultura familiar 

- Desenvolvimento do sistema produtivo 

do sisal; 

- Desenvolvimento da ovinocaprinocultura; 

- Desenvolvimento da Apicultura; 

- Fortalecimento da produção artesanal de sisal; 

- Exploração e beneficiamento de pedras e outros minerais; 

- Terra pra morar e trabalhar. 

Infraestrutura - Esgotamento sanitário 

- Eletrificação rural; 

- Conservação de Rodovias; 

- Morar Bem; 

Sociocultural Comunicação - Fortalecimento das entidades de comunicação; 

- Fortalecimento dos movimentos sociais. 

Educação para 

sustentabilidade 

- Formação de Professores; 

- Ampliação das ações socioeducativas; 

- Espaços de Leitura; 

- Pró-Universidade do Semiárido; 

- MOVA-Sisal – tecendo com a fibra, alfabetização e 

cidadania; 

- Qualificação educacional em assentamentos; 

- Educação para a solidariedade. 

Saúde - Mais saúde 

Cultura - Sistema Territorial de Cultura 

Geração de Trabalho 

e Renda 

- Vida Melhor 

Ambiental Meio Ambiente - Educação ambiental; 

- Aterra Território; 

- Recuperação de áreas degradadas; 

- Recuperação da Bacia do Itapicuru. 

FONTE: CODES SISAL, 2007. 



153 

 

Nesta etapa de planejamento, o CODES Sisal apresentou uma série de possibilidades 

de programas e ações que apontam para uma visão multidimensional do desenvolvimento no 

território institucional. Até mesmo alguns aspectos que geralmente não estão inseridos nestes 

debates sobre o desenvolvimento territorial rural foram indicados como importantes, 

destacando especificamente a primeira meta do Projeto “Terra pra morar e trabalhar”, quando 

menciona “Acesso à terra: assegurar os meios para o assentamento, através dos Programas de 

Reforma Agrária e do Crédito Fundiário, de 3.000 (três mil) famílias/jovens por ano” 

(CODES SISAL, 2007, p. 67-68). Em alguns espaços que debatem a questão do 

desenvolvimento rural, o acesso à terra e a reforma agrária aparecem, de uma forma geral, 

como pontos já vencidos na realidade da estrutura agrária brasileira. Agora, que fique bem 

claro, que se trata do planejamento do órgão colegiado, o que não significa necessariamente 

que se refletirá em ações concretas por parte do governo (o que geralmente não acaba 

acontecendo).  

Embora no início a questão da formação do CODES Sisal tenha sido colocada como 

fruto de todo um processo de organização e mobilização social, é preciso considerar que a 

composição atual (como não poderia deixar de ser) é formada pelos mais diversos segmentos 

da sociedade civil e do Estado, como apontado no Quadro 7. Até o momento em que foram 

coletados os dados, o colegiado era composto por cinquenta e seis organizações, com maior 

predominância de órgão e entidades do Estado, principalmente prefeituras. Contudo, mesmo 

que exista esta maioria, são justamente os representantes do Estado que mais se ausentam das 

discussões, notadamente os das esferas estadual e federal. Isto, de antemão, já cria limitações 

profundas para a atuação do colegiado; ainda assim, não se acredita que essas limitações 

sejam produto de uma mera ausência aleatória ou mesmo falta de compromisso, mas de uma 

inoperância que oportunamente pode ser necessária. 

 Quanto à esfera municipal, como será colocado mais a frente, existe um potencial 

esvaziamento vinculado à formação do CONSISAL (Consórcio Público de Desenvolvimento 

Sustentável do Território do Sisal), que tem apresentado maior executabilidade do que o 

próprio CODES Sisal. Vale ainda ressaltar que existe o Conselho Administrativo, que é 

composto por seis membros da sociedade civil e cinco membros do Estado.     

Quadro 7. Composição do colegiado do CODES Sisal 

Organização Classificação Representação 

Social 

Agência de Desenvolvimento Solidário – ADS Bahia  Movimento Sindical  Sociedade Civil  

Agência Regional de Comercialização do Sertão da 

Bahia - ARCO Sertão  

Central de 

Empreendimentos  

Sociedade Civil  
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Angelim OSCIP  Organização da 

Sociedade Civil de 

Interesse Público  

Sociedade Civil  

Articulação das Entidades Urbanas de Valente e Região 

– ARTAB  

Associação 

Comunitária  

Sociedade Civil  

Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário 

da Região Sisaleira – APAEB Valente  

Associação Sociedade Civil  

Associação de Rádios Comunitárias do Sisal - 

ABRAÇO Sisal Associação Comunitária  

Associação 

Comunitária  

Sociedade Civil  

Associação dos Pequenos Agricultores do Município de 

Araci – APAEB Araci  

Associação 

Comunitária  

Sociedade Civil  

Associação dos Pequenos Agricultores do Município de 

Serrinha- APAEB Serrinha  

Associação 

Comunitária  

Sociedade Civil  

Banco do Nordeste do Brasil – BNB  Agência Feira de 

Santana  

Poder Público 

Federal  

Central Associações Comunitárias de Ocupação e 

Assentamentos do Semiárido B  

Central de Associações  Sociedade Civil  

Centro de Apoio às Iniciativas Comunitárias do 

Semiárido da Bahia – CEAIC  

Associação 

Comunitária  

Sociedade Civil  

Companhia de Ação Regional – CAR  Órgão Público  Poder Público 

Estadual 

COOPERAFIS – Cooperativa Regional de Artesãs 

Fibras do Sertão  

Cooperativa de 

Produção  

 

Sociedade Civil  

Cooperativa de Apicultores e Meliponicultores do 

Semiárido do Estado da Bahia – COOAMEL  

Cooperativa de 

Produção  

Sociedade Civil  

Cooperativa de Artesãs da Região Sisaleira  Cooperativa de 

Produção  

Sociedade Civil  

Cooperativa de Beneficiamento e Comercialização - 

COOBENCOL  

Cooperativa de 

Produção  

Sociedade Civil  

Cooperativa de Produção de Jovens da Região do Sisal - 

COOPERJOVENS  

Cooperativa de 

Produção  

Sociedade Civil  

Cooperativa dos Apicultores do Semiárido Baiano – 

COOPMEL  

Cooperativa de 

Produção  

Sociedade Civil  

Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA  Órgão Público  Poder Público 

Estadual  

Diretoria Regional de Educação - DIREC 12  Órgão Público  Poder Público 

Estadual  

Diretoria Regional de Saúde – 12ª DIRES  Órgão Público  Poder Público 

Estadual  

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola - EBDA 

- G Regional Serrinha  

Órgão Público  Poder Público 

Estadual  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA  

Órgão Público  Poder Público 

Federal 

Federação de Cooperativas de Crédito de Apoio a 

Agricultura Familiar – FENASCOO  

Central de 

Cooperativas  

Sociedade Civil  

Fundação de Apoio ao desenvolvimento Sustentável e 

Solidário da Região Sisaleira – FUNDAÇÃO APAEB  

Organização Mista  Sociedade Civil  
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Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais e 

Agricultores Familiar da Região do Sisal e Semiárida da 

Bahia  

Movimento Sindical  Sociedade Civil  

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA – SR 05  

Órgão Público Federal  Poder Público 

Federal  

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais - MMTR  Movimento Social  Sociedade Civil  

Movimento de Organização Comunitária – MOC  Associação Sociedade Civil  

Prefeitura Municipal de Araci  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Barrocas  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Biritinga  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Candeal  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Cansanção  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal Conceição do Coité  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Ichu  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Itiúba  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Lamarão  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Monte Santo  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Nordestina  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Queimadas  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Quijingue  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Retirolândia  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Santa Luz  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de São Domingos  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Serrinha  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Teofilândia  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Tucano  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  

Prefeitura Municipal de Valente  Prefeitura Municipal  Poder Público 

Municipal  
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Rede de Escolas Famílias Agrícolas Integradas do 

Semiárido – REFAISA  

Representantes de 

Redes – Conselho  

Sociedade Civil  

Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – 

SEAGRI  

Órgão Público  Poder Público 

Estadual  

Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 

– SINTSEF  

Movimento Sindical  Sociedade Civil  

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Empresas 

Fábricas de Calçados – SINTRACAL  

Movimento Sindical  Sociedade Civil  

Sistema Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa 

– SEBRAE  

Sistema S  Poder Público 

Federal  

União das Cooperativas da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária da Bahia – UNICAFES  

Central de 

Cooperativas  

Sociedade Civil  

Universidade do Estado da Bahia – UNEB - Campus 

XIV  

Universidade Pública  Poder Público 

Estadual  

FONTE: BRASIL, 2011c. 

 Neste estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, buscou-se alguns 

parâmetros para avaliar a capacidade institucional do CODES Sisal por meio de oito 

variáveis: gestão dos colegiados; capacidades organizacionais; serviços institucionais 

disponíveis; instrumentos de gestão municipal; mecanismos de solução de conflitos; 

infraestrutura institucional; iniciativas comunitárias; e participação. Como resultado, a análise 

chegou à conclusão que os dois principais fatores limitantes da atuação do CODES Sisal são 

os mecanismos de solução de conflitos e a participação. Mas não é só isto. Ao longo do 

relatório outros elementos levantados podem suscitar a problematização sobre a política de 

desenvolvimento territorial. Um deles é sobre o devido grau de envolvimento que os membros 

do colegiado (os que ainda participam) apresentam e como se dá a inserção da sociedade civil 

neste espaço.  

A seleção para integração dos membros do Colegiado é feita a partir de dois 

métodos: a simpatia e maior assiduidade nas reuniões. Aquelas pessoas que 

assumem costumeiramente posturas polêmicas e questionadoras ficam de 

fora, principalmente quando se observa que essas posturas não estão de 

acordo com o processo de construção coletiva. Esse constitui um desafio 

para a construção territorial que é a visão coletiva a partir de ações 

integradas e negociadas que precisa necessariamente se desvincular dos 

interesses apenas municipais e de suas respectivas instituições (BRASIL, 

2011c, p. 38). 

    

Esta citação, que foi retirada exatamente do texto oficial, denota como é construído o 

consenso territorial. As análises oficiais apontam ainda que existem setores que geralmente 

apresentam maior capacidade de decisão perante os demais, sendo esses vinculados aos 

representantes de organizações agrícolas e movimentos sociais. Isto, obviamente, não é algo 

estranho, posto que se relaciona ao processo de formação do CODES Sisal. Não obstante, é 

necessário colocar uma questão em toda esta problematização: onde se inserem as 
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comunidades de Fundo de Pasto dentro do Território do Sisal? Isto é algo que será respondido 

mais à frente, mas, até agora, é possível notar como o debate que gira em torno destas 

comunidades (acesso à terra, direitos tradicionais, garantia a justiça etc) está dissociado do 

cotidiano desta instituição. No quadro apresentado acima, apenas duas organizações do 

município de Monte Santo são apresentadas: a Prefeitura Municipal e a representação da 

Escola Família Agrícola do Sertão (em outros períodos também se identificou a participação 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais local). 

Através das entrevistas feitas no município de Monte Santo, alguns limites do 

Território do Sisal foram colocados. Esses surgem inclusive na formação da regionalização, 

posto que o crivo delimitador se baseou em interesses distintos em relação à forma como as 

comunidades se organizam. Em um dado momento foi discutida a possibilidade de formação 

de um território institucional próprio dos Fundos de Pasto, que congregasse os municípios que 

apresentam uma quantidade razoável de comunidades. Esta proposta não foi à frente e, 

atualmente, o Território do Sisal tem um espaço muito limitado para as pautas específicas 

desta forma de campesinato (o pouco espaço que existe vincula-se ao debate sobre 

comunidades tradicionais). Contudo, esta questão seria ponto de maior problematização se, de 

fato, o Território do Sisal funcionasse como intentam alguns dos agentes da sociedade civil 

organizada. Isto porque, pelo que foi constatado em campo, muito pouco do que se propõe é 

efetivado.  

Na análise de alguns representantes dos movimentos sociais no CODES Sisal, existe 

um gargalo central na operacionalidade da política: independente da forma como o colegiado 

define as políticas, estas necessitam do crivo das prefeituras, que tradicionalmente apresentam 

interesses próprios do capital local. Existe, por exemplo, o caso de uma verba do MDA (de 

aproximadamente oito milhões de reais conseguidos “via território”) que está paralisada na 

prefeitura de Monte Santo, destinada a construção de cisternas e reforma de casas rurais em 

comunidades de Fundo de Pasto. De um modo geral, estima-se que algo entorno de 90% de 

todos os recursos que são destinados às demandas do colegiado territorial não são plenamente 

efetivados por conta dos interesses locais das prefeituras (em sua relação com o capital local). 

No caso de Monte Santo, frisa-se a relação estreita entre o poder público municipal e os 

principais latifundiários da região. 

A inoperância se agrava ainda mais nos últimos anos por conta da criação do 

CONSISAL. Este é fruto de um associação de prefeituras do território institucional que 

resolveram se consorciar e manter relações com as esferas federal e estadual independente do 

que é definido na escala da política de desenvolvimento territorial. Neste sentido, aponta-se 
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que o Território do Sisal, em suma, esvaziou-se, por conta da ausência das poucas prefeituras 

que participavam das reuniões. Estas preferiram criar um espaço onde seus interesses fossem 

mais diretamente atendidos, independente da participação de outros setores da sociedade. 

Atualmente, o CONSISAL é formado pelos seguintes municípios: Araci, Barrocas, Candeal, 

Cansanção, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Retirolândia, 

Serrinha e Teofilândia.  

Concluindo este subcapítulo, vale ainda colocar algumas outras ponderações. 

Primeiramente, um dos principais problemas que o próprio CODES Sisal reconhece em sua 

relação com o Estado é a capacidade de se fazer ouvido em instâncias diferentes daquelas que 

tradicionalmente se relacionam (geralmente vinculadas aos ministérios do Desenvolvimento 

Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Isto implica em uma disputa entre 

as organizações da sociedade civil por parcos recursos, ou seja, um gerenciamento que em 

essência não contempla nem sequer os direitos básicos para a tão propalada cidadania 

(FONTES, 2010). Uma segunda questão é sobre a eficiência daquilo que é implementado pelo 

colegiado. Segundo a avaliação geral feita pelo MDA (BRASIL, 2011c), tanto a fase de 

planejamento como a de gestão dos projetos foram consideradas ruins pelos próprios 

membros do CODES Sisal. Isto sem falar da própria forma como estes membros se 

relacionam com a dinâmica do conselho, como fica evidente na citação a seguir: 

A gestão do colegiado tem se apresentado com limitações não só pela baixa 

capacidade de resolução dos problemas do território e articulação, que de 

certa forma decorre pela baixa capacidade de gestão dos principais atores 

envolvidos, bem como pela falta de clareza do papel de cada um (BRASIL, 

2011c, p. 68). 

Como se percebe, alguns dos limites apontados para a (não-)funcionalidade do 

Território do Sisal no estado da Bahia se colocam como internos aos próprios membros do 

colegiado. Isto denota uma interpretação que deturpa os limites reais da política de 

desenvolvimento territorial, que está muito além da clareza do papel dos que constroem 

cotidianamente este espaço. Como será colocado ao final do capítulo, existem muitas outras 

questões que devem ser problematizadas quando se considera a realidade dos territórios 

institucionais em suas contradições estruturais. 
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4.2. As entidades vinculadas à luta dos Fundos de Pasto do município de Monte Santo: 

desenvolvimento e organização popular 

Próximo ao término do subcapítulo anterior, colocou-se uma questão que permeia todo 

este trabalho: onde se inserem as comunidades de Fundo de Pasto dentro do Território do 

Sisal? Por meio dela, é possível chegar a uma questão um pouco mais abrangente: como se 

organizam estas comunidades e como se relacionam com a política de desenvolvimento 

territorial? Tentando responder as estas questões, problematizou-se a estruturação do CODES 

Sisal ao ponto de compreender que a inserção da realidade agrária do município de Monte 

Santo no território institucional no qual está inserido é mínima. Assim, vale a pena então 

considerar que isto aponta para uma das principais contradições do Território do Sisal e da 

própria política de desenvolvimento territorial. A delimitação e estruturação de todas as 

formas de organização colegiada que estão relacionadas a esta política se afinam com disputas 

de interesses territoriais, que se fazem presentes no início de todo o processo, mas que, 

principalmente, são marca do processo de planejamento. 

Diante disto, vale considerar que as comunidades de Fundo de Pasto do município de 

Monte Santo apresentam sua própria forma de organização e articulação com as diversas 

entidades populares que desenvolvem o trabalho de assessoria localmente. Neste trabalho, 

apresentam-se algumas dessas entidades que foram consideradas centrais para a compreensão 

de como se desenvolve o espaço rural localmente (para além do significado já estereotipado 

de que o desenvolvimento rural local/endógeno/territorial seria um fruto de uma política 

pública). São estas a Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE), a Central das Associações 

de Fundo e Fecho de Pasto de Senhor do Bonfim (CAFFP), a Associação Comunitária Terra 

Sertaneja (ACOTERRA), e a Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de 

Renda (ARESOL). É preciso reconhecer ainda que outras entidades também desenvolvem 

atividades neste município, mas de forma mais distante por não serem da própria localidade e 

não terem como único objetivo as comunidades de Fundo de Pasto e/ou a realidade agrária de 

Monte Santo. Neste contexto existem algumas universidades (como a Universidade Estadual 

de Feira de Santana e a Universidade do Estado da Bahia), a Associação de Advogados de 

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR) e o Instituto Regional de Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA). Estes últimos não serão foco da discussão nesta 

dissertação. 

Mesmo que brevemente, antes de discutir sobre o trabalho da EFASE, vale pontuar um 

outro agente central na luta pela terra neste município: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
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local. Principalmente durante a década de 1990, este foi um agente fundamental na luta pelos 

direitos dos camponeses, com impactos inclusive na conformação do que viria a ser o 

Território do Sisal, como foi colocado anteriormente. Contudo, nos últimos anos, o STR de 

Monte Santo tem sido alvo de fortes críticas pelas limitações de ação que tem implementado. 

Várias comunidades de Fundo de Pasto se relacionam bem com o sindicato, compondo 

inclusive a direção municipal. Ainda assim, outras têm completa aversão a esta organização e 

acreditam que tem servido mais para promoção pública de alguns representantes, em 

detrimento da luta pela terra.  

Ao longo de toda a pesquisa que foi desenvolvida em Monte Santo, o STR não 

aparecia nem como coadjuvante no enfrentamento contra os fortes esquemas de grilagem, 

principalmente por ter uma relação muito próxima com setores do Estado em nível local 

(notadamente a prefeitura municipal). Neste sentido, o foco principal que será dado neste 

subcapítulo é justamente sobre as entidades que, ao longo da pesquisa, se mostraram centrais 

para a organização e desenvolvimento das comunidades de Fundo de Pasto. 

Assim, dentre as diversas organizações sociais populares que produzem o espaço 

agrário de Monte Santo, existe um destaque maior para a Escola Família Agrícola do Sertão. 

Inicialmente, para compreender como se estrutura a EFASE, é necessário levantar alguns 

conceitos que permeiam a sua proposta pedagógica. Notadamente, é preciso colocar aqui dois 

conceitos fundamentais para a interpretação do trabalho desta organização: o que significa 

uma EFA (Escola Família Agrícola) de um modo geral e o que representa a Pedagogia da 

Alternância neste modelo de educação do campo. Neste sentido, compreende-se que  

A Escola Família Agrícola (EFA) é uma proposta de escola rural  que visa  o 

fortalecimento  da relação escola comunidade dentro de uma perspectiva 

integrativa de educação, onde  as frequentes dicotomias teoria e prática, 

conhecimento  elaborado e conhecimento popular, mundo da vida  e mundo 

da escola, estudo  e trabalho  se dissolvem em uma única  proposta que 

pressupõe garantir uma melhor formação do jovem rural em sua comunidade 

(CAVALCANTE, 2007, p. 59). 

 

Neste sentido, o modelo das EFA apresenta como característica principal a questão do 

pensar a escola do campo através do próprio campo, ou seja, construir um modelo educativo 

que esteja inserido contextualmente com a realidade agrária na qual se reproduz. Esta 

perspectiva surge como uma forma de contraponto ao modelo clássico das escolas rurais que 

são, em essência, escolas urbanas no sentido de que o modelo educativo desenvolvido parte 

de marcos construídos na cidade. Neste sentido, como colocado por alguns jovens 

camponeses e presenciado nas idas às comunidades de Fundo de Pasto, a escola tradicional 

vinculada geralmente à prefeitura municipal forma os estudantes para que sejam força de 
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trabalho nas cidades grandes e médias. O contexto do campo no qual se inserem os discentes é 

quase que completamente ignorado na sala de aula, isto por que nos momentos em que esta 

realidade é apontada apresenta-se como uma condição de “ausência de perspectivas” para o 

jovem trabalhador. 

A EFASE segue justamente no sentido oposto. A formação do estudante nesta escola 

atende aos interesses das comunidades (de Fundo de Pasto ou não) que historicamente foram 

responsáveis pela sua construção (tanto no sentido mais genérico da palavra, como também 

no sentido de construção civil, posto que os prédios escolares foram erguidos em mutirões 

comunitários entre os camponeses envolvidos localmente com a luta popular). É claro que, 

sendo uma escola família agrícola, a EFASE apresenta características gerais que se 

relacionam com as demais escolas que seguem este modelo. Uma das principais formas de 

reprodução social desta proposta de escola rural é a Pedagogia da Alternância, que está no 

núcleo duro da concepção teórico-prática das EFA. 

A Pedagogia da Alternância está identificada com a formação em períodos 

alternados de vivência e estudo na Escola e na família, desenvolvido em 

parceria entre agricultores familiares e monitores. Esta pedagogia permite 

uma formação global onde experiência e sistematização ficam presentes; da 

experiência brotam os novos conhecimentos que são retomados pela escola 

para aplicação imediata em outras situações de aprendizagem. Por meio da 

Alternância o aluno analisa sua realidade através das atividades trabalhadas 

nos períodos escolares e a partir de observações constantes que faz no meio 

sócio-profissional e no meio familiar. A Pedagogia da Alternância permite 

que os conteúdos de ensino da Escola Família Agrícola sejam 

verdadeiramente vinculados ao meio de vida do aluno. A família, a 

propriedade não é apenas o lugar onde o aluno vai colocar em prática as suas 

experiências escolares, mas é o lugar onde o aluno vai incorporar ao seu 

trabalho as interrogações e as preocupações levantadas nas reflexões feitas 

na escola. A família ou o meio sócio-profissional é reconhecida pela 

Pedagogia da Alternância também como lócus de formação do aluno, é nela, 

a partir do trabalho no seu meio que emergem os questionamentos que 

necessitam de aprofundamento e pesquisa na escola. É uma formação que 

contempla ação-reflexão-ação, num processo contínuo e interminável, pois 

pressupõe que aprender é inerente à vida humana e que todo homem aprende 

sempre (FOERSTE; JESUS, 2009, p. 2). 

A aproximação entre o mundo da escola e o mundo das comunidades, neste sentido, 

deve ser pensada tanto do ponto de vista do estudante que realiza a alternância, como também 

dos próprios pais e mães camponeses que interagem com o contexto da escola, espaço que 

tradicionalmente lhe foi negado ao longo das décadas. E nesta relação com o contexto agrário, 

é preciso considerar ainda que a EFASE, mesmo sendo resultado de uma proposta mais geral, 

se configura enquanto especificidade ao ponto que se desenvolve em um contexto espacial 
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específico: sertão semiárido, conflitos por terra, inoperância do Estado em suas diversas 

esferas etc.  

Assim, a EFASE é mais do que uma escola no município de Monte Santo. Aliás, é 

muito mais do que uma instituição educativa que trabalha com a proposta da Pedagogia da 

Alternância. A EFASE é fruto de um intenso processo de disputa territorial com vistas ao 

desenvolvimento das comunidades rurais dos municípios de Cansanção, Itiúba (que hoje já 

conta com sua própria EFA) e Monte Santo. A luta que os camponeses empreenderam ao 

longo da década de 1990 questionava o modelo de escola tradicional que formava sujeitos que 

não só não tinham interesse em permanecer na terra como também se mostravam contra as 

lutas populares dos pais (CAVALCANTE, 2007). O modelo tradicional, que obviamente não 

deixou de existir, tem como principal desdobramento a desmobilização comunitária, que 

enfraquecia inclusive a ação das associações dos Fundos de Pasto. 

Da mesma forma como se desenvolveram outras tantas organizações populares no 

município de Monte Santo e no Território do Sisal como um todo, a Igreja católica também 

teve um papel central na construção da EFASE. O trabalho das comunidades eclesiais de base 

foi muito importante para desenvolver o sentido da luta pela terra, como também trouxe de 

outras partes do país sujeitos que se tornaram lideranças fundamentais para a EFASE ser o 

que é hoje. A formação da escola se deu também através de uma interessante relação entre 

representantes de movimentos de luta pela terra: notadamente MST, CETA e MPA, além dos 

Fundos de Pasto. 

Todo o processo de construção da EFASE se valeu da participação direta dos 

camponeses da região, que foram convocados a problematizar qual o modelo de escola era 

funcional à realidade presenciada em suas localidades. Inicialmente, pensou-se na construção 

de uma cooperativa (CAVALCANTE, 2007), mas, após discussões entre os camponeses, 

concluiu-se que a questão da educação do campo era mais urgente, principalmente do ponto 

de vista da continuidade da resistência popular. Em 1997, a AREFASE (Associação Regional 

da Escola Família Agrícola do Sertão) iniciou os trabalhos como forma de criar condições 

objetivas para que a escola iniciasse suas atividades. Estas ocorreram em 1998, com a cessão 

do espaço da Associação Comunitária da Lagoa do Saco (comunidade que não é Fundo de 

Pasto), onde se desenvolveram aulas em nível de Ensino Fundamental. Pouco tempo depois, a 

EFASE construiu sede própria na área de uso comum da comunidade de Fundo de Pasto da 

Lagoa do Pimentel, oficialmente conhecida como Varjão-Terra Livre, onde se apropriou de 

dez hectares. A implementação ocorreu com recursos da Igreja e de outras organizações 
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nacionais e internacionais, além do indispensável trabalho de construção realizado em mutirão 

composto por membros das diversas comunidades parceiras (CAVALCANTE, 2007). 

É claro que a EFASE permanece em construção, mesmo hoje sendo uma instituição 

reconhecida estadualmente. Esta construção envolve o próprio trabalho dos estudantes como 

agentes diretos em suas comunidades, intervindo e problematizando o que aprendem na escola 

e aquilo que é visto no seu cotidiano. Atualmente, além dos Ensinos Fundamental e Médio 

(com formação em técnico em agropecuária, que iniciou em 2003), a escola se prepara para o 

início das aulas do curso de graduação em Tecnólogo em Agroecologia, em parceria com a 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  

Refletindo sobre as estratégias que a EFASE se vale para que os estudantes 

permaneçam no campo, Ludmila Cavalcante (2007) aponta para a formação multidimensional 

que a escola oferece. A primeira dimensão é a formação para o trabalho, reconhecendo que 

este “é visto na escola família como um recurso didático importante, a ação de trabalhar é um 

objetivo de formação educacional. Os frutos do trabalho são parte do patrimônio da escola, 

patrimônio comunitário” (p. 207). O trabalhador do campo é formado para se encarar como 

autônomo no sentido de apresentar capacidade de controlar todo o seu processo de produção. 

Uma segunda dimensão é a formação para a militância, relacionando o contexto da escola 

com a influência direta de vários movimentos sociais de luta pela terra.  

A EFASE é espaço de reunião dos mais variados sujeitos envolvidos com a questão 

agrária, que debatem ali formas de superar o modelo perverso do capitalismo no campo. 

Existe ainda a dimensão da formação para/pelo ambiente, problematizando o contexto 

espacial vivenciado pelos estudantes e seus pais e mães, indicando uma outra relação com a 

terra e os conhecimentos tradicionais desenvolvidos historicamente. Neste sentido, Cavalcante 

(2007) fala na existência de uma educação ambiental crítica na escola, que pensa em uma 

formação para além do que está estabelecido como “sustentável” nos marcos do capital. A 

quarta dimensão é a formação para a gestão participativa. No cotidiano da EFASE, os 

estudantes lidam com diversas questões vinculadas aos projetos de captação de recursos que a 

associação regional desenvolve para manter-se. Assim, desde cedo, os jovens enxergam os 

conflitos e desdobramentos da relação com o Estado e as demais entidades da sociedade civil. 

Sobre a Escola Família Agrícola do Sertão vale ainda ressaltar que, como mencionado 

no subcapítulo anterior, esta é uma das poucas entidades vinculadas à luta das comunidades 

de Fundo de Pasto que participa do CODES Sisal, como representação através da REFAISA 

(Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido). Outra organização popular 

que tem uma importante intervenção no município de Monte Santo é a CAFFP, ou Central de 
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Fundos de Pasto como também é conhecida. Buscando uma intersecção entre esta entidade e a 

área representada pelo Território do Sisal tem-se dois municípios: Monte Santo e Itiúba. 

Contudo, a CAFFP não tem assento no CODES Sisal, por razões que serão traçadas aqui. 

A organização das comunidades de Fundo de Pasto atualmente abarca três níveis 

escalares: o primeiro é local, por meio das associações comunitárias e/ou agropastoris de cada 

povoado ou conjunto de povoados; o segundo é regional, através de uma entidade que 

representa os interesses das associações, que, no caso de algumas comunidades de Monte 

Santo, vincula-se à CAFFP; e o terceiro é em nível estadual, tendo em conta a Articulação 

Estadual de Fundos e Fechos de Pasto. A CAFFP surgiu no ano de 1994, sendo fruto de toda 

uma luta das comunidades de Fundo de Pasto por formas de se relacionarem mais 

organizadamente diante do Estado (DIAMANTINO, 2007). Ao longo das décadas de 1970 e 

1980, como visto, os Fundos de Pasto lutaram pelo direito à terra de forma incisiva em várias 

partes do estado da Bahia. Contudo, chegou um dado momento em que esta luta precisava 

avançar qualitativamente com vistas a um enfrentamento mais sistematizado. Até a década de 

1990, as entidades que mais representavam em nível estadual as comunidades eram as 

vinculadas à Igreja católica, sendo a fundação da Central um marco importante para o 

movimento dos Fundos de Pasto (FERRARO JR, 2008). A relação com as dioceses é tão 

presente que, até hoje, a organização dos municípios que integram a Central é vinculada aos 

mesmos contornos espaciais que delimitam a diocese de Senhor do Bonfim (Figura 30), do 

mesmo modo que a sede a CAFFP é em uma cidade (Senhor do Bonfim) que não apresenta 

nenhum Fundo de Pasto, mas tem uma vinculação histórica com os movimentos de luta pela 

terra na região. 
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Figura 30. Municípios que compõem a Central das Associações de Fundos e Fechos de Pasto 

de Senhor do Bonfim – CAFFP em 2013. 

 
FONTE: IBGE, 2007. 

 

Além das entidades de assessoria vinculadas à Igreja, na região de Senhor do Bonfim a 

dinâmica dos Fundos de Pasto também esteve associada por um bom tempo aos Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais. Porém chegou um dado momento em que estes se distanciaram do 

enfrentamento mais direto com o Estado (com algumas exceções, como é o caso do STR do 

município de Andorinha) e surgiu a necessidade de criar uma entidade que congregasse os 

Fundos de Pasto em suas próprias especificidades. Assim, a CAFFP surge em 1994 com 

cinquenta associações cadastradas, representando onze municípios (ALCÂNTARA, 2011). 

Número razoavelmente expressivo, relacionado principalmente com a dinâmica diferenciada 

de organização e mobilização da diocese de Senhor do Bonfim (REIS, 2010). 

Um dos principais desdobramentos da luta da Central é justamente um dos elementos 

centrais para a permanência de uma comunidade de Fundo de Pasto: a questão da 

regularização fundiária. Esta tem sido uma das principais frentes da CAFFP, que se soma aos 

debates sobre a sustentabilidade do sistema fundo de pasto em sua relação com a caatinga; aos 

cursos de capacitação sobre organização, produção e comercialização; e às demais dimensões 

do enfrentamento com o Estado para o alcance de políticas públicas de desenvolvimento. É 

claro que estas políticas se enquadram em um contexto diferente daquele que foi 

problematizado no terceiro capítulo, por compreender que, neste caso, a regulação é feita pela 
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organização social popular em seu tensionamento com o Estado (o que não é nada simples). 

Não obstante, um outro avanço importante que surgiu no seio das discussões da CAFFP foi a 

necessidade de ampliar ainda mais a luta, quando sugere-se a formação da Articulação 

Estadual. 

A partir dos surgimentos das Centrais, os FP, através delas, passaram a 

dialogar mais e com um maior número de instituições, governamentais ou 

não-governamentais. Em 2000 surge a figura da Articulação Estadual dos 

Fundos e Fechos de Pasto, um aprofundamento da estratégia e do significado 

de uma representação associada das comunidades (FERRARO JR, 2008, p. 

105). 

 

Após a formação da Articulação, também se iniciaram os debates mais ampliados por 

meio dos Seminários Estaduais (ALCÂNTARA, 2011). O primeiro foi realizado em 2001 na 

comunidade de Carnaíba do Sertão, em Juazeiro e o último foi realizado na cidade de Uauá, 

em 2011 (existe a expectativa de realização do quinto seminário este ano). 

Referindo-se especificamente à realidade da CAFFP, existem alguns outros fatos que 

precisam ser pontuados, principalmente quanto à relação entre esta entidade e as comunidades 

de Fundo de Pasto do município de Monte Santo. A Central, como foi dito antes, surgiu com 

uma quantidade razoável de comunidades e chegou ao ponto de agregar até noventa 

associações, sendo a maior entidade regional do estado que representa os Fundos de Pasto. 

Contudo a situação não permaneceu estável ao longo dos anos e, na última assembleia da 

entidade, ocorrida em setembro de 2012, identificou-se o número de trinta e nove associações 

cadastradas. Esta redução envolve vários fatores, que vão desde a inadimplência até a 

disponibilização de recursos captados via editais de financiamento. 

Na última assembleia, alguns outros pontos foram levantados, como a questão da 

relação com o Estado. Sobre isto, lideranças importantes da Central frisaram que, após o ano 

de 2007, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a gestão estadual, a luta pela terra 

diminuiu sua intensidade; porém o capital não reduziu o seu front, muito pelo contrário, 

ampliou assustadoramente sua territorialização, principalmente quanto às mineradoras. Outro 

ponto problemático levantado foi a questão da política de autofinanciamento da entidade, 

posto que, com a redução no número de associados e a inadimplência de muitas das 

associações vinculadas, a situação pode se agravar nos próximos anos. Atualmente compõem 

a CAFFP comunidades de nove municípios: Andorinha, Antonio Gonçalves, Campo 

Formoso, Itiúba, Jaguarari, Mirangaba, Monte Santo, Pindobaçu e Umburanas. 

Sobre a questão da diminuição no número de associações vinculadas à Central, existe 

o caso emblemático de Monte Santo que já teve vinte comunidades associadas (na década de 
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1990), mas hoje conta com treze, sendo que a maioria se concentra na porção norte do 

município, na área definida como “Conflitos com a mineração” na regionalização do segundo 

capítulo. Como já foi exposto, Monte Santo tem mais que o triplo do número de associações 

formalmente vinculadas à Central. Isto expõe um distanciamento que também se evidencia no 

diálogo com alguns dos sujeitos que trabalham com assessoria popular no município. Monte 

Santo tem criado formas próprias de organização e articulação, o que, aparentemente, pode ter 

como desdobramento, uma maior fragmentação na luta pela regularização fundiária dos 

Fundos de Pasto. Uma entidade que se apresenta neste contexto localizado de organização é a 

Associação Comunitária Terra Sertaneja, a ACOTERRA.  

De certa forma, é preciso considerar que a luta pela terra apresenta certas 

especificidades no município de Monte Santo. Como foi colocado nos primeiros capítulos, a 

violência (assassinatos, ameaças, repressão) é algo muito forte no cotidiano das comunidades 

de Fundo de Pasto. É neste sentido que algumas organizações que já estavam historicamente 

envolvidas com a luta pela terra resolveram criar uma associação localizada, com vistas a 

encarar de forma mais intensa os conflitos. A base social que deu condições para a formação 

da ACOTERRA foi exatamente os movimentos populares vinculados à Igreja católica, 

principalmente alguns representantes locais da Comissão Pastoral da Terra; além desses, 

outros integrantes são oriundos das turmas de técnicos em agropecuária formadas pela 

EFASE. Neste segundo caso, coloca-se a necessidade de pensar o campo indo além da 

conquista da terra em si (o que já é bastante coisa), mas também considerando as dimensões 

produtivas como importantes para a permanência no campo. 

A ACOTERRA foi fundada em outubro de 2006 na própria cidade de Monte Santo, 

onde mantém uma estrutura de atuação em sede conjunta com a AREFASE e a ARESOL, 

sendo declarada de utilidade pública pelo projeto de lei nº 18.399 de novembro de 2009. Entre 

os objetivos e formas de ação expostos por esta associação, é possível frisar: a) intervenções 

para o desenvolvimento socioeconômico; b) representação e defesa em órgãos públicos e 

privados; c) promoção de atividades e projetos de geração de renda, culturais e educacionais; 

d) apoio às lutas por direitos básicos, incluindo acesso à terra. Neste último ponto, a 

ACOTERRA aponta para as especificidades da luta das comunidades de Fundo de Pasto; 

contudo, também indica a necessidade de pensar a luta pela terra de forma conjunta, 

incorporando o debate sobre os assentamentos rurais e as outras formas de reprodução do 

campesinato presentes no município de Monte Santo.   
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Os trabalhos desenvolvidos pelos membros da ACOTERRA antecedem mesmo sua 

data de fundação. Trata-se de sujeitos envolvidos com as lutas populares desde a década de 

1980, que se institucionalizaram a partir de 2006 como forma de incorporar outras linhas de 

intervenção no campo local, como a captação por projeto em editais específicos. Mesmo com 

esta roupagem mais formal, a lida diária com as comunidades permanece no sentido de pensar 

formas de sua inserção no cotidiano das lutas e enfrentamentos. Assim, os membros desta 

associação são frequentemente alvos de ameaças dos grileiros da cidade (e da região), bem 

como de seus aliados políticos (intimamente ligados ao Estado em níveis municipal e 

estadual). 

Vale ainda ressaltar que a ACOTERRA, embora tenha suas diferenças com a CAFFP, 

apresenta articulações em nível regional com outras entidades da sociedade civil organizada. 

Uma dessas é a Articulação no Semiárido (ASA), que atua no sertão nordestino com trabalhos 

de captação e retenção de água para melhorar a qualidade de vida das populações que moram 

no campo. Atualmente, uma das principais formas de ação é através do Programa “Um 

Milhão de Cisternas”. Além destas atividades, destaca-se também o trabalho desenvolvido em 

parceria com a Associação Regional Pró-Água (ARPA), com perfuração de poços e limpeza 

de aguadas. Neste sentido, a ACOTERRA tem sido hoje um dos principais canais de diálogo 

entre a realidade das comunidades de Fundo de Pasto em Monte Santo e as diversas 

instituições que trabalham com assessoria popular (como a AATR) ou extensão universitária 

(como a UEFS e a UNEB). 

Além da ACOTERRA, como já foi mencionado, outras organizações populares 

desenvolvem este trabalho de assessoria popular. Relacionada com questões mais de natureza 

técnica e socioeconômica, destaca-se a ARESOL, que desenvolve atividades relacionadas à 

produção das comunidades rurais através da ótica da economia solidária. Neste sentido, o 

trabalho desta associação relaciona-se com uma perspectiva de produção popular associada à 

dinâmica das comunidades do município de Monte Santo, incluindo Fundos de Pasto. Do 

ponto de vista conceitual, considera-se a economia dos setores populares como  

[…] as atividades que possuem uma racionalidade econômica ancorada na 

geração de recursos (monetários ou não) destinados a prover e repor os 

meios de vida e na utilização de recursos humanos próprios, agregando, 

portanto, unidades de trabalho e não de inversão de capital. No âmbito dessa 

economia dos setores populares convivem tanto as atividades realizadas de 

forma individual ou familiar como as diferentes modalidades de trabalho 

associativo, formalizadas ou não. Essa designação, portanto, pretende 

expressar um conjunto heterogêneo de atividades, tal como elas existem, sem 

idealizar os diferentes valores e práticas que lhe são concernentes. Não se 

trata, portanto, de adjetivar esta economia, mas de reconhecer que os atores 
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que a compõem e que a movem são essencialmente populares 

(KRAYCHETE, 2007, p. 16). 

 

Conforme a análise desse autor, as organizações que geralmente desenvolvem as 

atividades associadas a uma perspectiva de “economia dos setores populares” relaciona-se a 

um contexto vinculado ao campo brasileiro (em torno de dois terços) e apresentam fortes 

relações com os movimentos sociais (em sua maioria, de luta pela terra). Como indica o 

próprio nome da ARESOL, esta perspectiva está presente no conceito de economia popular 

solidária, que é a forma mais comum de expressar essas atividades. Vale salientar, contudo, 

que da mesma forma que o conceito “desenvolvimento local” foi apropriado pelo Estado no 

marcos do capital, a expressão “economia solidária” também vem sendo utilizada de forma 

estereotipada como uma alternativa empreendedora para a classe trabalhadora. Não obstante, 

não é neste sentido que se encaminham as discussões no âmbito da ARESOL. Apresenta-se 

todo um diferencial por esta associação ser composta justamente pelos membros das 

comunidades que se envolvem com a assessoria. O acesso aos recursos que a ARESOL 

disponibiliza implica na participação direta da sua gestão e organização. 

Assim como todas as outras três organizações discutidas anteriormente, a ARESOL é 

fruto de um trabalho vinculado aos setores mais progressistas da Igreja, por meio da ação das 

comunidades eclesiais de base e da Pastoral da Criança. Seu surgimento, que ocorreu em 

agosto de 2007, se deu através de um projeto que já atuava na região de influência da Diocese 

de Senhor do Bonfim denominado “Vencer Juntos14”. Este projeto, até o ano de 2011, 

beneficiou sessenta e cinco empreendimentos de economia popular solidária, contemplando 

seiscentas e oitenta e seis famílias, em um montante R$ 450.000,00. Além dos resultados mais 

visíveis (como construção de unidades de beneficiamento, casas de farinha, apriscos etc.), o 

Vencer Juntos ajudou no desenvolvimento da organização social (que, como já foi visto, 

existe com muita força em várias partes do município) e emancipação política. 

Este projeto, que se iniciou no ano de 2003, passou a contar com um grupo mais 

orgânico de sujeitos que se associaram e formaram a ARESOL quatro anos depois do início 

das atividades. Assim, esta entidade, que foi desdobramento do Vencer Juntos, passou 

também a ser parceira, fornecendo assessoria técnica nas comunidades e trabalhando também 

com o Fundo Rotativo Solidário15 (FRS). Em suma, a ARESOL é composta justamente pelas 

                                                           
14 O projeto Vencer Juntos surgiu em 2003 a partir das ações da Pastoral da Criança em municípios com baixo 

IDH e limitações na geração de renda. Este trabalho acontece de forma consorciada com as dioceses locais e se 

fundamenta na criação de um Fundo Rotativo Solidário que estimula a implantação de atividades coletivas em 

comunidades rurais e urbanas. 
15 Este fundo surgiu justamente do dinheiro que foi investido pela Pastoral da Criança no programa “Vencer 

Juntos”. A devolução do financiamento pelos empreendimentos de economia popular solidária fomenta um 
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comunidades de gestam este fundo, sendo elas próprias implementadoras de diversas ações no 

município. Enquanto o projeto Vencer Juntos tinha um conjunto de trinta e duas comunidades 

atendidas, a ARESOL conta hoje com cinquenta e oito grupos produtivos, o que representa 

em torno de oitocentas famílias que residem em doze municípios da região. A sede da 

associação é na cidade de Senhor do Bonfim, mas existe um escritório filial na cidade de 

Monte Santo.  

A ação da ARESOL se desenvolve em rede com outras entidades do mesmo caráter 

que estão congregadas no GREPS16 – Grupo Regional de Economia Popular Solidária, e tem 

como alguns dos seus princípios norteadores a convivência com o semiárido, o trabalho 

exclusivo com pequenos agricultores, a produção autossustentável e a própria base de 

economia popular solidária. Além disto, é muito forte também o debate sobre as práticas 

agroecológicas. Trazendo alguns elementos teóricos sobre este debate, é interessante colocar 

que uma das principais questões da agroecologia é quando se pensa que  

[…] suas pretensões e contribuições vão muito além dos aspectos meramente 

tecnológicos ou agronômicos da produção, incorporando dimensões mais 

abrangentes e complexas que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e 

ambientais, como variáveis culturais, políticas e éticas da produção agrícola. 

Estas são condições importantes quando de se têm em conta as 

possibilidades de transição da agricultura convencional para estilos de 

produção com base ecológica (CAPORAL; COSTABEBER, 2000, p. 27). 

 

Todas as ações da ARESOL são voltadas para a realidade do campo, indicando 

possibilidades de acesso a formas de financiamento de atividades que potencializam práticas 

já recorrentes no cotidiano de cada comunidade camponesa. Neste sentido, a associação tem 

incentivado práticas produtivas vinculadas à ovinocaprinocultura, apicultura, criação de 

galinha caipira, horticultura, processamento da mandioca e fruticultura. Além da 

disponibilização do recurso, a entidade oferece apoio técnico-organizativo-social, ambiental e 

produtivo. Suas ações se voltam tanto para a aquisição inicial de equipamentos necessários à 

produção, como através do já mencionado Fundo Rotativo Solidário, além das ações de 

capacitação e organização de eventos, como as feiras de economia popular solidária. 

Mais especificamente quanto às comunidades de Fundo de Pasto, identificou-se que 

ainda são poucas as que acessam o FRS. Destas, as principais são Muquém, Saguim, Desterro 

e Paredão do Lou. Esta última já desenvolve ações produtivas com o fundo há certo tempo, já 

                                                                                                                                                                                     
fundo rotativo cujos recursos são investidos em novos empreendimentos coletivos na mesma região. Assim, não 

existe endividamento dos camponeses que acessam e há ainda a assessoria das entidades de apoio para que os 

empreendimentos se desenvolvam e estimulem a rotação do fundo em outras comunidades. 
16 Compõem o GREPS: MPA, CETA, CAFFP, Pastoral da Criança, CPT dentre outros. Uma das suas principais 

atividades é a construção periódica da Feira de Produtos da Economia Popular Solidária. 
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tendo implementado atividades de horticultura consorciada a criação de galinha caipira. Já o 

Muquém destaca-se pela produção de frutas e está se inserindo em um grupo de comunidades 

fornecedoras do entreposto. Esse é justamente o maior projeto que hoje a ARESOL tem 

tocado. A comercialização dos produtos advindos das comunidades geralmente é destinada à 

prefeitura municipal de Monte Santo (através do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE) ou à CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) através do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA. Contudo, as comunidades acreditam ser importante buscar 

formas de não ficarem restritas ao Estado como único comprador. A ideia de construção do 

entreposto de produção é justamente criar meios para que os produtos advindos da produção 

camponesa tenham condições de comercialização (não ficando restritos ao município de 

Monte Santo) com a certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

A questão de mostrar neste subcapítulo as iniciativas destas quatro entidades (EFASE, 

CAFFP, ACOTERRA e ARESOL) é exatamente apontar para o que ocorre no cotidiano das 

comunidades de Fundo de Pasto para além daquilo que o Estado aponta como modelo de 

desenvolvimento local. Existem várias ações coletivas construídas ao longo das décadas, por 

movimentos sociais e associações comunitárias, que engendram toda uma rede de 

desenvolvimento nestas comunidades. Analisando neste momento a forma como se estruturou 

o texto é possível questionar: e a relação entre estas formas de desenvolvimento e aquilo que 

está presente no contexto do Território do Sisal? Na avaliação daquilo que foi pesquisado em 

campo, em contato direto com as comunidades de Fundo de Pasto e as entidades de assessoria 

popular, esta relação é muito frágil. É inegável que a maior parte daqueles que se envolve na 

luta pela terra em Monte Santo tem uma relação histórica com o Partido dos Trabalhadores e 

tendem a reconhecer alguns avanços nas gestões que se iniciaram em 2003 (em nível federal) 

e em 2007 (em nível estadual). Os avanços se apresentam mais naquilo que é reconhecido 

como “diálogo”, na forma como o governo se relaciona com os movimentos sociais. 

Cabe ainda problematizar como as comunidades de Fundo de Pasto se relacionam nas 

questões que se valem dos “interesses territoriais” que compõem os colegiados que 

acompanham as propostas de uma possível “nova” forma de encarar a relação entre Estado e 

sociedade civil. Para alguns que se debruçam sobre a questão dos territórios institucionais 

(acadêmicos ou setores dos movimentos sociais), ainda é muito cedo para chegar a alguma 

conclusão concreta sobre a viabilidade desta forma de planejamento, mesmo que já tenham se 

passado quase dez anos da sua implementação. Considerando aquilo que foi analisado nos 

documentos institucionais, nas entrevistas e conversas feitas em campo e nas diversas 

comunicações de representantes do Estado que foram acompanhadas nos últimos anos, 
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percebe-se que não se trata de julgar se a política de desenvolvimento territorial será ou não 

viável.  

A questão é mais complexa e necessita de instrumentos analíticos que ultrapassem a 

aparência. A política de desenvolvimento territorial existe necessariamente seguindo dois 

prismas básicos (que, em essência, convergem): a) primeiro, nunca será viável do ponto de 

vista de democratização e popularização do Estado, porque não será através de mecanismos 

institucionais17 que este terá a sua natureza alterada; b) segundo, a política de 

desenvolvimento territorial é completamente viável do ponto de vista de que pode se tornar a 

garantidora do avanço do capital por meio de mecanismos que incorporem  a participação 

social como salvo conduto. Neste sentido, a análise desta dissertação se encaminha para 

considerar a realidade das comunidades de Fundo de Pasto neste contexto, tendo em conta o 

complexo jogo de interesses territoriais que se desenvolve em uma região que tem sido alvo 

de novas (mineração) e velhas (latifúndio pecuarista) formas de territorialização do capital. 

 

4.3. A multiescalaridade do território: Estado, capital e comunidades de Fundo de Pasto  

Uma análise que considere os diversos meandros e desdobramentos da política de 

desenvolvimento territorial precisa ter em conta como se processam as relações de poder em 

torno de qualquer processo de regionalização do Estado. Por mais que na nova forma de 

planejamento estatal se utilize das discussões e da própria nomenclatura “território”, é central 

ponderar que se trata que um conjunto de medidas de intervenção na produção do espaço que 

delimita uma área com características afins. Desta forma, por mais que o Território do Sisal 

seja um desdobramento de toda uma história de mobilização e organização popular, trata-se 

de algo institucionalizado nos marcos governamentais e para tanto, obedece a uma dinâmica 

que é própria do Estado. Esta lógica refere-se, como dito no capítulo anterior, a uma natureza 

presente nesta estrutura política e terá rebatimentos em qualquer forma de intervenção 

planejada. Para compreensão desta dinâmica, parte-se de uma questão considerada 

fundamental para compreender o território: a sua multiescalaridade. Isto porque, mesmo que 

se trate de um processo de regionalização, o produto da intervenção do Estado não deixa de 

ser um território, por imprimir na construção social do espaço uma lógica que atende aos 

interesses (do capital) que lhe são pertinentes. 

                                                           
17 Embora existam outras perspectivas conceituais para o termo “institucional”, neste trabalho parte-se da 

concepção mais imediata, significando um adjetivo daquilo que se relaciona diretamente com a dimensão do 

próprio Estado ou governo. 
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Neste sentido, a questão da escala se mostra crucial para interpretar a produção do 

espaço e a configuração dos territórios institucionais. Isto vai ao sentido de explicitar que os 

fenômenos que se desenvolvem localmente não estão alheios às dinâmicas que se processam 

em outros níveis, como nacional ou internacionalmente. O lugar apresenta suas 

especificidades, bem como o Território do Sisal apresenta características que lhe são próprias. 

Contudo, isto não significa dizer que todos os processos que ocorrem localmente são produtos 

de interesses locais. Muito pelo contrário! Como foi exposto anteriormente, as discussões 

sobre desenvolvimento local/territorial/endógeno surgiram há bastante tempo, e foram 

incorporadas no debate público ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Assim, esta 

dissertação tem apontado para a compreensão dos diversos “interesses territoriais” que se 

formam na produção do espaço, tendo em conta suas diferentes escalas. 

Inerente à determinação do valor, a criação de um espaço-economia é 

integrado e organizado nessas escalas. Este é um processo dinâmico; por 

mais fixas que as escalas se apresentem, elas estão sujeitas à mudança e é 

através da contínua determinação e diferenciação interna da escala espacial 

que o desenvolvimento capitalista é organizado. O ponto chave não é 

simplesmente considerar as escalas espaciais como dadas, não importando 

quão evidentes por si mesmas elas apareçam, mas sim entender as origens, a 

determinação e a coerência interna e a diferenciação dessas escalas como já 

contidas na estrutura do capital (SMITH, 1988, p. 197). 

 

Como se percebe, não basta considerar as escalas como instâncias dadas/absolutas na 

interpretação da produção capitalista do espaço geográfico. O entendimento deve ser 

problematizado utilizando-se dos diversos fatores que determinam a conformação das escalas. 

Não foi à toa que surgiu o debate dentro do Estado sobre uma escala de planejamento que 

fosse mais ampla que os municípios e menor que os estados; como também não é aleatória a 

metodologia utilizada para a sua delimitação, levando em conta os chamados “critérios de 

identidade e laços de pertencimento”. E para iniciar o debate sobre esta forma de intervenção 

do Estado na produção do espaço, vale a pena partir de uma discussão que ultrapasse o nível 

nacional, indo buscar alguns elementos interpretativos nas políticas públicas orquestradas pelo 

Grupo Banco Mundial. 

Conforme discutido por Pereira (2009), o Banco Mundial pode ser visto como um ator 

político, intelectual e financeiro. Esta última dimensão é, sem dúvida, a mais proeminente, 

posto que se trata de um agente central para a reprodução do capital mundialmente por meio 

dos seus investimentos. Ainda assim, compreender as outras duas dimensões é algo também 

crucial para a análise da produção do espaço e das políticas públicas internacionalmente. O 

Banco Mundial é agente político em diversos momentos quando se comporta como figura 

interventora nos processos decisórios de muitos dos países que se utilizam dos seus recursos. 
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São comuns os empréstimos denominados “de ajuste” (setorial ou estrutural) que 

condicionam o repasse das divisas a uma série de pré-condições em sua aplicação (geralmente 

associadas ao receituário neoliberal).  

Existe ainda a terceira dimensão que é a menos considerada nas análises, na qual o 

Banco Mundial também deve ser visto como agente intelectual, ao passo que construiu ao 

longo das décadas todo um conjunto de conceitos que serve de base para o pensamento 

mundial que é desenvolvido em torno das ideias que analisam as políticas públicas. Vários 

conceitos, alguns inclusive discutidos no capítulo anterior, são indissociáveis da forma como 

o Banco Mundial compreende os diversos países do globo, suas formas de desenvolvimento e 

relação entre sociedade e Estado.  

Neste sentido, vale colocar que em matéria de desenvolvimento capitalista, o Banco 

Mundial tem sido uma das principais vozes sobre o que fazer, como fazer, quem deve fazer e 

para quem deve ser feito (PEREIRA, 2009). Desde a sua formação, no período pós-guerra, 

esta instituição se conformou como um importante polo indutor das condições materiais para 

o avanço do capital, fornecendo-lhe estrutura física através da construção de grandes obras, 

sempre relacionadas aos Estados nacionais. Não se pode ignorar também o papel central que 

representou o Banco Mundial no processo que ficou conhecido como Revolução Verde. A 

produtividade agrícola dos países pobres sempre foi alvo deste agente e teve neste processo 

um intenso avanço do capitalismo em áreas que inicialmente ofereciam algum tipo de 

obstáculo, principalmente pedológico e/ou climático. Durante as primeiras décadas, a questão 

agrícola ocupou um quadro de quase exclusividade na ação do banco em alguns países, e 

atualmente também apresenta relevância no debate sobre o combate à pobreza por meio do 

desenvolvimento rural. 

É justamente neste sentido que a problematização sobre o Banco Mundial se insere nas 

discussões aqui colocadas. Embora alguns teóricos debatam a questão do desenvolvimento 

rural e/ou local em outros espaços, será a partir da ação do Grupo Banco Mundial, a partir do 

BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento), que realmente se 

implementará uma série de políticas com o viés territorial. É neste sentido que João Márcio 

Pereira (2009, p. 140) coloca que no ano de 1975 já se discutia a necessidade de pensar um 

“desenvolvimento rural integrado” que contemplasse uma “jurisdição geográfica específica” 

(area development). Assim, serão nestes meandros que a questão da política de 

desenvolvimento territorial se desenvolverá, associada a um conjunto de outras formas de 

pensar o Estado e a relação deste com a sociedade civil. Vários conceitos, como “capital 

social”, “capital humano”, “gasto social”, “governança” e “participação social”, aparecerão 
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nos documentos oficiais do Banco e darão o lastro teórico (e intelectual) para a 

implementação de uma série de intervenções do Estado.  

É preciso ponderar várias questões que estão fundamentando estes conceitos e 

relacioná-las com o momento histórico vivenciado pela sociedade durante a segunda metade 

do século XX. O debate sobre governança surge em todo um contexto de questionamento do 

papel do Estado como planejador e gestor único e exclusivo do desenvolvimento. Este 

conceito surge partindo da perspectiva de inserção de novos sujeitos nos espaços de controle 

social, incluindo as organizações populares e as empresas. O foco principal é a construção de 

uma ambiência que propicie a liberdade do capital como também a garantia de uma 

participação cada vez menor dos organismos estatais (corruptos e ineficientes). Como já foi 

discutida, a participação social é evocada como meio de descentralização e redução do poder 

do Estado utilizando-se de uma sociedade civil organizada. Talvez não seja nem necessário 

afirmar, mas fica nítida a relação entre este arsenal conceitual do desenvolvimento 

local/endógeno/territorial e o receituário neoliberal. 

Este é um debate ainda mais delicado de ser feito no Brasil, por conta de algumas 

especificidades que o país vivenciou. Aqui, o processo de neoliberalização do Estado se deu 

quase que simultaneamente àquilo que se tem denominado de redemocratização. Ou seja, 

muito daquilo que está arraigado na sociedade como “valores democráticos” apresentam em 

essência o âmago do neoliberalismo. Não é à toa que muitos movimentos sociais que lutaram 

(e lutam) pela democratização do Estado brasileiro se recusam a concordar que, por exemplo, 

a política de desenvolvimento territorial se mostra como uma faceta da neoliberalização, que 

persiste no governo do Partido dos Trabalhadores. Assim, 

[…] na divisão de trabalho ativamente perseguida pelo Banco desde o final 

dos anos oitenta e reafirmada em 1992, dois pavimentos foram estabelecidos: 

embaixo, no âmbito de projetos e políticas públicas nas áreas social e 

ambiental, colaboração triangular (Banco-governos-ONGs); em cima, 

insulamento das suas agências e quadros responsáveis pelo manejo 

estratégico da política macroeconômica e das reformas estruturais contra o 

debate e o controle democráticos. Embaixo, organização político-ideológica 

da base social para as novas panaceias do “desenvolvimento local” e do 

protagonismo das “comunidades” e da “sociedade civil”; em cima, 

ajustamento estrutural e naturalização do seus princípios e premissas 

(PEREIRA, 2009, p. 206). 

 

O debate em torno do desenvolvimento local no meio rural, neste contexto, associa-se 

a uma perspectiva que aponta para o empoderamento dos (camponeses) pobres em países 

como o Brasil. Estes passam a ser vistos como classe central para a reprodução do capital no 

campo, e viram foco de diversas políticas públicas, como é visto no caso das comunidades de 
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Fundo de Pasto e, mais especificamente, quanto ao município de Monte Santo. Na aparência 

do “novo estilo” de fazer política pública, todos (independente de classes social, cor da pele, 

origem étnica etc.) são considerados passíveis de participação social através de entidades da 

sociedade civil, de grupos de interesse, movimentos sociais e acabam se inserindo em uma 

atmosfera de pleno equilíbrio de forças entre os agentes que ali se fazem presentes (quando 

presentes estão!). Porém, existem interesses territoriais que não estão necessariamente 

explícitos nos espaços colegiados e acabam definindo como, no final das contas, as coisas 

podem ou não acontecer.  

Para compreender melhor alguns aspectos que sustentam a intervenção do Banco 

Mundial na produção capitalista do espaço, são colocados agora dois exemplos de políticas 

públicas financiadas pelo BIRD. A primeira, um tanto conhecida e já mencionada nos 

primeiros capítulos, é o Projeto Fundo de Pasto ocorrido na década de 1980 (logo, anterior à 

política de desenvolvimento territorial no Brasil). A segunda, iniciada no ano de 2012 (logo, 

ainda em implementação), é denominada DPL – Desenvolvimento Socioeconômico para o 

Crescimento Inclusivo na Bahia. 

Inicialmente é preciso reconhecer o grande mérito do Projeto “Fundo de Pasto”: foi 

por meio deste que se iniciou o debate sobre a regularização das áreas de uso comum no 

estado da Bahia. Até o início da década de 1980, o que existia era justamente a resistência dos 

camponeses em suas posses, com pouca visibilidade do Estado, principalmente em níveis 

federal e estadual. Relacionada à eleição de um candidato considerado mais próximo às 

demandas populares (Waldir Pires, eleito governador do estado da Bahia em 1986 pelo 

PMDB), a conjuntura agrária na segunda metade da década de 1980 foi marcada pela ação do 

governo estadual na regularização das comunidades de Fundo de Pasto. Para tanto, foram 

utilizados os recursos do Banco Mundial em um montante que ultrapassou as cifra de Cz$ 

35.000.000,00. No principal documento acadêmico produzido à época ressalta-se a forma 

como os camponeses estariam empolgados com todo o processo de regularização de suas 

terras. Aponta-se uma confiança geral no Estado que, finalmente, estaria “atuando em função 

dos interesses dos pequenos produtores” (GARCEZ, 1987, p. 73). 

Não obstante, há de se considerar que “benevolência” e “solidariedade” não têm sido 

as marcas dos financiamentos do Grupo Banco Mundial nas diversas partes do mundo onde 

atua. Considerando o contexto político vivenciado pelo banco neste período (PEREIRA, 

2009) se percebe claramente os objetivos que embasavam a ação desta organização. A busca 

pela regularização fundiária era uma bandeira central da instituição por considerar que, em 

áreas sem titulação, a instabilidade social e política trariam fortes desdobramentos no 
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desenvolvimento do capital localmente. Embora não sejam exceções os casos de grilagem de 

terras por estrangeiros no Brasil, para o Banco Mundial era mais interessante estimular e 

consolidar a propriedade privada para que esta se tornasse mais facilmente mercadoria para o 

capital que manifestasse interesse por determinadas áreas. Atualmente, isto pode ser 

exemplificado com o caso da mineração. As empresas deste setor geralmente não grilam as 

terras de forma direta; o que ocorre é a ação de um terceiro que, sabendo do interesse da 

mineradora, grila as terras e disputa judicialmente a propriedade da área. Após a oficialização 

da grilagem, em pouco tempo, a mineradora já é proprietária da terra. 

Comentando ainda sobre o Projeto Fundo de Pasto, vale mencionar a análise feita por 

Paulo Torres (2011) do seu respectivo grau de executabilidade. Conforme os dados oficiais, 

foram envolvidas no projeto as seguintes comunidades18: Desterro e Laje do Antonio, Várzea 

de Fora, Bebedouro, Flores, Pindoba, Poço do Boi, Poço da Caraíba, Santo Antônio, Mandi, 

Algodões, Monte Alegre, Santana, Paredão do Lou e Jurema. Consoante ao que foi colocado 

pelo autor, destas quatorze comunidades, treze estavam envolvidas em litígios; ao total 

correspondiam a trezentas e quarenta e duas unidades familiares. Neste âmbito, foram feitas 

quatro medições de áreas de uso comum e cento e quarenta e sete de unidades familiares. 

Ironicamente (ou não), o Projeto Fundo de Pasto em Monte Santo não realizou nenhuma 

titulação. Isto mostra que, para além dos interesses que se apresentam em escalas mais 

abrangentes, existem também interesses territoriais que se interpõe localmente, dando 

dinâmicas próprias para ação do Estado. 

Não obstante, a discussão sobre desenvolvimento rural e/ou territorial é muito restrita 

na década de 1980. Esta questão é bem distinta da atual situação, na qual o debate já se afina 

com toda uma postura do governo estadual perante o planejamento. Neste sentido, o segundo 

exemplo sobre a ação do Banco Mundial na produção do espaço trata de um projeto 

recentemente aprovado (junho de 2012) para o estado, denominado “Desenvolvimento 

Socioeconômico para o Crescimento Inclusivo na Bahia” (BANCO MUNDIAL, 2012), 

através de uma linha denominada DPL (Development Policy Loan), que significa 

“empréstimos para políticas de desenvolvimento”. O montante que será repassado é de US$ 

700 milhões em duas parcelas, sendo que a segunda está condicionada a execução de etapas 

                                                           
18 Algumas comunidades que são colocadas neste levantamento não aparecem na lista daquelas que foram 

espacializadas no segundo capítulo. O Fundo de Pasto denominado Bebedouro está associado à comunidade 

“Ipueira”; “Jurema” é uma comunidade que tentou o processo de reconhecimento como remanescente 

quilombola, mas não se auto-reconheceu perante a antropóloga responsável; o “Santo Antônio” mencionado 

refere-se ao “Santo Antônio do Rio”; e a comunidade “Santana” não foi identificada em campo.   
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predefinidas na aplicação dos recursos da primeira etapa. As áreas que são foco desta nova 

política são definidas da seguinte forma: 

 Melhoria da inclusão social e produtiva, que se resume na palavra “equidade”; 

nesta linha serão desenvolvidas ações de educação, saúde, inclusão produtiva, 

inclusão social, criminalidade e violência, gênero; 

 Desenvolvimento da infraestrutura social, física e institucional para o 

desenvolvimento sustentável, que se resume na palavra “eficiência”; nesta linha 

serão desenvolvidas ações de gerenciamento de riscos e desastres, transportes;  

 Reforço do planejamento e gestão do setor público, que se resume na palavra 

“governança”; nesta linha serão desenvolvidas ações de planejamento e 

orçamento, gestão de recursos financeiros e humanos, administração tributária, 

parcerias público-privadas (PPP).   

Para concessão dos recursos, o Grupo Banco Mundial avalia a política 

macroeconômica dos governos estadual e federal e chega à conclusão de que são parceiros de 

razoável relação. Isto não retira a possibilidade da transferência ser condicionada a uma 

assessoria do próprio banco, principalmente sobre os assuntos concernentes à criação de 

mecanismos de governança. Ao longo do documento, percebe-se que o principal objetivo que 

este projeto tem é criar uma situação de desenvolvimento econômico que possa incluir 

competitivamente o estado da Bahia através de ações que melhorem o “capital humano” 

regional. Todas as ações, inclusive as definições das três linhas, estão concatenadas com o 

Plano Plurianual Participativo (PPA-P) definido para o período que vai de 2012 a 2015 

(BAHIA, 2011), que será discutido um pouco mais à frente.   

Um dos pontos mais interessantes que este documento coloca é justamente a 

perspectiva de desenvolvimento que apresenta, ou melhor, qual a finalidade que o 

desenvolvimento tem para o estado. Toda a argumentação apresentada fica voltada para a 

criação de uma ambiência que dê plenas condições de avanço do capital, inclusive no campo. 

Isto também se reforça na própria perspectiva apresentada no texto sobre qual seria a razão 

para o problema da pobreza rural no estado da Bahia.  

A Bahia concentra até 20% da pobreza rural do Brasil. Mais 

especificamente, são famílias que respondem por 87% das fazendas da 

Bahia, propriedades com menos de cinco hectares em média. Essas famílias, 

sobretudo no semiárido baiano, se ocupam de uma agricultura de baixa 

produtividade, com níveis mínimos de processamento e valor agregado. O 

problema crônico da escassez de água, combinado com o saneamento 

inadequado, perpetuam essa baixa produtividade e inibem uma participação 

maior desses agricultores no mercado. Embora existam tecnologias para 

aumentar a produtividade, a escassez de serviços de extensão rural e os 



179 

 

obstáculos para obter crédito rural limitam a sua adoção. Por último, a 

participação da agricultura familiar nos mercados, seja o institucional (por 

exemplo, o PNAE), seja o privado, vem sendo prejudicada por fatores como 

a fraca logística na zona rural, a falta de conhecimento do mercado, o baixo 

nível de adoção de inovações e a incapacidade de atingir escala suficiente 

para atender às demandas do mercado (BANCO MUNDIAL, 2012, p. 51). 

 

Neste fragmento, percebe-se como a problemática do campo baiano é encarada: uma 

questão de produtividade agrícola. Sendo assim, nada mais justo do que garantir água e 

insumos para que este “pequeno empreendedor” rural possa se desenvolver de forma plena. O 

interessante é não ignorar que recursos como este serão a base para a implantação do 

desenvolvimento do capital no estado por meio da instrumentalização dos territórios de 

identidade. É com esta perspectiva de rural que o dinheiro vem lastreado, sendo, obviamente, 

a mesma perspectiva do Estado, que já vem construindo recorrentes parcerias com o Banco 

Mundial. Atualmente, um dos principais programas de incentivo à produção no estado 

denominado “Produzir19” (que já foi implementado em várias etapas e atualmente significa 

Programa de Combate à Pobreza Rural) é também financiado pelo Banco Mundial e tem 

inserção em algumas comunidades de Fundo de Pasto que se localizam nos municípios com 

os menores índices de desenvolvimento na Bahia, como é o caso de Monte Santo. Para o 

Projeto “Desenvolvimento Socioeconômico para o Crescimento Inclusivo na Bahia” estão 

discriminados alguns municípios considerados prioritários para a inclusão social e produtiva 

de acordo com IGD-M (Índice de Gestão Descentralizada Municipal). Neste sentido, são 

escolhidos os municípios que apresentam os cinquenta piores índices, dentre eles Monte 

Santo, Tucano e Serrinha (BANCO MUNDIAL, 2012). 

Principalmente quanto às reformas na gestão do Estado e instalação de novas formas 

de governança, o documento faz questão de frisar as situações em que já financiou 

transformações neste sentido, como no caso dos estados de Alagoas, Minas Gerais, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Neste sentido, esta dissertação tende a 

reafirmar aquilo que foi colocado no final do subcapítulo anterior: sob certo prisma, a política 

de desenvolvimento territorial nunca será viável do ponto de vista de democratização e 

popularização do Estado, porque não será através de mecanismos institucionais que este 

alterará a sua natureza. Isto fica claro quando se analisa toda a forma com o Estado constrói a 

as formas de planejamento e como as ações são orquestradas, inclusive quanto ao 

financiamento. Assim, é nítido dizer que a política de desenvolvimento territorial é inviável, 
                                                           
19 Programa executado pelo governo do estado da Bahia de 1996 com recursos do Banco Mundial e coordenação 

técnica da CAR. Atualmente, o montante previsto para execução é de US$ 75 milhões, com uma pequena 

contrapartida do Estado. Suas ações visam o financiamento de projetos nas áreas social, de infraestrutura, e 

produção 
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em essência, nos moldes como o Estado se configura atualmente, tendo em conta toda uma 

perspectiva histórica de transformação democrática e popular.  Ainda assim, como também 

foi colocado anteriormente, é preciso enxergar sob outro prisma esta questão, posto que a 

mesma política também pode ser analisada como viável; esta viabilidade se insere justamente 

na estruturação das condições de desenvolvimento do capital, como no caso da mineração.    

A título de problematização, vários são os elementos que podem ser considerados para 

caracterizar as atividades que envolvem o setor da mineração. Brito (2011) considera alguns 

desses para compreender a sua especificidade, com destaque inicial para a rigidez locacional 

dos bens minerais, posto que é um tipo de recurso com localização privilegiada e, por vezes, 

exclusiva. Porém, localização não é sinônimo imediato de extração do minério, ao passo que 

algumas variáveis devem ser levantadas, como viabilidade do negócio, condições de 

transporte, condições externas como preço das commodities envolvidas nas reservas etc. 

Ainda assim, é preciso considerar que os progressos técnicos têm proporcionado um 

verdadeiro avanço da fronteira da mineração, tanto inserindo áreas antes com pouco acesso ao 

mercado mundial, quanto possibilitando a expansão da capacidade de extração de áreas já 

exploradas. 

Outro elemento que deve ser considerado na análise das atividades de mineração é a 

dimensão da pesquisa mineral, que se associa aos elevados custos do empreendimento no 

setor e ao processo de centralização de capital (BRITO, 2011). Quanto ao município de 

Monte Santo, por exemplo, aponta-se que praticamente em toda sua extensão já existem 

estudos e mapeamentos apontando para a ampliação das atividades mineradoras. Atualmente, 

características como o potencial para exploração de recursos minerais são constantemente 

utilizadas para estimular a inserção do território no contexto global, dentro do signo do 

desenvolvimento local. 

Embora a organização socioespacial da extração mineral (e todos os processos 

correlatos) apresente, cada vez mais, uma intensificação da sua complexidade, podemos 

apontar inicialmente duas características básicas que perpassam toda a estruturação do setor 

no território nacional. Uma dessas é o recorrente processo de centralização de capital inerente 

ao setor, que aponta para a formação de oligopólios nos mais distintos minérios. Outra 

característica marcante é o apoio do Estado na estruturação da atividade, que principalmente a 

partir dos primeiros anos do século XX, se desdobrou no Brasil em uma aliança 

eminentemente estrutural entre capital minerário e “interesse nacional”. 

Antes do século XIX, a atividade mineradora no país sempre foi diretamente tutelada 

pela Coroa portuguesa. Em vários momentos do processo histórico podem ser indicadas 
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situações em que as fundições associadas à extração de minério de ferro foram consideradas 

ilegais, com destruição dos fornos. Esta atividade se desenvolveu principalmente no estado de 

Minas Gerais, tanto com relação a minerais metálicos (como o ferro) como não-metálicos 

(como o diamante). A partir do período imperial, o Estado começou a apresentar mecanismos 

de gestão do setor de forma mais clara, com a criação, em 1861, da Secretaria dos Negócios 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, onde competia a regulação da mineração. 

Também foram criadas escolas de formação específica para os cargos do mais alto escalão 

dos trabalhadores de minas (LAMOSO, 2005). 

A partir do período republicano ocorreram algumas mudanças significativas, tanto no 

plano normativo quanto no executivo, com a elevação da supracitada secretaria em Ministério 

(1906), que passava a tratar de assuntos relativos à legislação, exploração e serviços 

geológicos em geral; no ano seguinte foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do 

Brasil. Ainda neste período inicial do século XX é possível citar dois fatos singulares. O 

primeiro foi o Congresso Internacional de Geologia, que apresentou trabalhos que apontavam 

para a riqueza mineralógica do território brasileiro, o que gerou grande interesse por parte de 

investidores estrangeiros. Neste período, um 

[…] grupo de capitalistas ingleses constituiu a Itabira Iron Ore Company que 

adquiriu dezesseis jazidas de minério de ferro no vale do Rio Doce, em 

Minas Gerais (entre elas as jazidas de Cauê, Conceição e Santana); o grupo 

norte-americano representado pela The Brazilian Iron & Steel Co. adquiriu 

minas também no vale do Rio Doce, no vale do Rio Pardo e em Mariana - 

Minas Gerais; um grupo de capital alemão reunido na empresa Deutshe 

Luxemburgisch Berges Aktiengesellschaft adquiriu jazidas em Sabará e 

Bonfim - Minas Gerais; capitalistas franceses reuniram-se na formação de 

três empresas: a Société Civile de Mines de Ferro de Jangada (que adquiriu 

jazidas em Jangada e Bonfim), a Bracuí Falls Co. (que comprou jazidas na 

Serra dos Mascates e em Congonhas-MG) e a Société Franco-Brésilienne 

(que adquiriu a jazida Andrade, em Itabira - MG); banqueiros ingleses 

constituíram a Itabira Iron Company em 1910, quando adquiriram as ações 

da Brazilian Hematite Syndicate, de propriedade de outro grupo de ingleses, 

que exploravam as jazidas de hematita, no Vale do Rio Doce, em Itabira. 

(LAMOSO, 2005, p. 51) 

 

Não obstante, este processo de avanço do capital externo no país se somou a um 

segundo fato singular: o apoio mais direto no desenvolvimento das atividades mineradoras, 

com concessão de empréstimos, apoio à siderurgia e elaboração da Lei 2.933/1916, também 

denominada Lei Calógeras. Este novo instrumento normativo criou condições para que, 

paulatinamente, o setor de mineração fosse encarado como estratégico para o Estado, se 

consolidando assim como investimento de interesse público. É possível ainda citar o aumento 

da “regulação” em nível federal a partir da década de 1930, com a criação do Departamento 
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Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 1934 e da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

em 1942 (LAMOSO, 2005). 

Outro momento importante para a consolidação do setor de mineração no Brasil foi a 

partir do golpe militar de 1964. O I Plano Mestre Decenal para Avaliação dos Recursos 

Minerais do Brasil (1965-1975) representou um avanço progressivo no mapeamento do 

território nacional quanto às suas reservas. Neste período também se consolidou a ação da 

CVRD, inclusive em associação com capitais estrangeiros (Luxemburgo e Alemanha), com 

aumento das exportações (LAMOSO, 2001). 

Como colocado, a centralização de capital no setor de mineração é algo muito nítido 

em diversos segmentos de minérios. Lamoso (2001) indica que, considerando o segmento de 

minério de ferro, apenas cinco empresas controlam aproximadamente 90% da produção 

nacional. A centralização neste setor pode ser explicada por uma conjunção de elementos, 

sendo os principais: os elevados gastos ao longo de toda a produção, a necessidade de 

consideráveis quantias de dinheiro para iniciar o negócio e a demora no começo de 

rentabilidade significativa (em torno de cinco anos). 

No caso de Monte Santo, presencia-se uma situação que não foge à regra do setor de 

mineração em nível nacional. Embora existam diversos minérios a serem explorados (como 

identificado em pesquisa na base de dados do DNPM), existe uma porção do município na 

qual se concentra a maior parte das empresas interessadas em minerais metálicos. Esta porção 

é também caracterizada pela grande quantidade de comunidades de Fundo de Pasto e é 

descrita na regionalização feita no segundo capítulo como área com potencial conflito com a 

mineração (além de uma fração da classe denominada “conflitos antigos”). Isto porque as 

ações das empresas de mineração ainda são muito concentradas e, com poucas exceções, se 

valem de áreas que já ocupam há algumas décadas, como é o caso da FERBASA (Companhia 

de Ferro Ligas da Bahia S. A.). Ainda assim, como é exposto na Figura 31, esta não é a única 

grande empresa do setor de mineração que apresenta interesse em explorar esta porção do 

município de Monte Santo.  

 

 

 

 

 

 



183 

 

Figura 31. Localização das comunidades de Fundo de Pasto e de áreas de pesquisa mineral da 

FERBASA (A) e Vale S. A. (B) em 2013. 

 

FONTE: DNPM, 2013. 
 

A FERBASA foi fundada em 1961, iniciando seus trabalhos no município de Campo 

Formoso, estado da Bahia. Tem se voltado especificamente para o mercado de ligas de ferro, 

principalmente ferro cromo, sendo a única que desenvolve este tipo de produto nas Américas. 

É uma das líderes no mercado de ligas de ferro, com faturamento anual superior a US$ 500 

milhões (FERBASA, 2013). No município de Monte Santo, esta empresa tem área de 

exploração na comunidade da Pindoba (margeando suas terras de uso comum), embora já 

tenha feito pequenas explorações em áreas próximas às comunidades de Praça e Monte 

Alegre. A sede regional da empresa fica localizada no povoado chamado “Medrado”, no 

município de Andorinha. O principal interesse de extração da FERBASA nestas áreas 

(denominadas “Complexo Vale do Jacurici”) é a cromita, que é beneficiada em diversas 

composições (Ferrocormo Alto Carbono – FeCrAC, Ferrocromo Baixo Carbono – FeCrBC, 

Ferrosilício Cromo – FeSiCr, Areia de Cromita). Ainda assim, nos dados de pesquisa mineral 

do DNPM foram encontradas solicitações relativas à extração de níquel. 

Como se percebe, a FERBASA não é a única grande empresa que manifesta interesse 

pela região do vale do rio Jacurici. No banco de dados do DNPM existe a autorização de 

pesquisa mineral para a Vale S. A., uma maiores empresas do ramo de mineração em atuação 

no mundo. Atualmente, a Vale S. A. tem áreas de exploração em trinta e sete países e tem se 

especializado em minério de ferro (VALE, 2013). Como foi colocado anteriormente, a 

Companhia Vale do Rio Doce surgiu na década de 1940 como uma empresa pública, sendo 

privatizada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.  Diferente da FERBASA e do 

A B 



184 

 

próprio carro-chefe da empresa, a Vale S. A. no município de Monte Santo tem demonstrado 

interesse na extração de cobre. Até o momento que se encerrou esta pesquisa, não existia 

nenhuma base desta empresa na região, embora ocorram boatos de interesse mineral em áreas 

do município de Uauá que fazem limite com terras de uso comum de comunidades de Fundo 

de Pasto de Monte Santo. 

A proposta de discutir a mineração neste momento foi trazida como forma de inserir 

outros elementos ao debate sobre a questão da escala na análise territorial. Assim como no 

caso do Banco Mundial, percebe-se que vários interesses territoriais se sobrepõem às áreas 

das comunidades de Fundo de Pasto no município de Monte Santo. Ao mesmo tempo em que 

a política de desenvolvimento territorial aparece como algo promovedor da inclusão social e 

produtiva nos marcos do capital (como no exemplo do Banco Mundial), existe uma série de 

interesses que conflitam com a territorialização camponesa. Ao contrário de outros momentos 

na História, o Estado tenta estabelecer a implantação destes empreendimentos utilizando-se de 

um consenso dos próprios sujeitos do território institucional, que participam de um colegiado 

que pode simplesmente ratificar o que já vem praticamente pronto das esferas do Estado. E 

mesmo que este colegiado tenha pulso (o que não se duvida) para resistir a certas incursões, 

vale mesmo é de onde vem a última palavra, que sempre definiu os rumos do planejamento 

estatal: do capital. Neste sentido, a política de desenvolvimento territorial pode ser enxergada 

pelo segundo prisma: é completamente viável do ponto de vista de que pode se tornar a 

garantidora do avanço do capital através de mecanismos que incorporem a participação social 

como salvo conduto.    

A ação do Banco Mundial, neste contexto da análise escalar, deve ser vista como um 

modo de condicionar as formas de planejamento de acordo com interesses que transcendam o 

nível nacional. No mesmo caminho, a territorialização das empresas de mineração vai ao 

sentido de perceber que existem limites na “construção de um poder local” quando se 

considera as diversas formas de interferência. É por isso que se faz central problematizar a 

questão dos interesses territoriais à luz das escalas da produção capitalista do espaço 

geográfico. Neste sentido, é importante considerar também como tem se organizado o Estado 

em nível regional, ou melhor, quanto ao planejamento das secretarias do estado da Bahia, por 

meio do PPA-P (BAHIA, 2011). Além desta dimensão, no intuito de encerrar este capítulo, 

serão colocados aqui alguns limites já evidentes da política de desenvolvimento territorial 

relacionados à participação das comunidades de Fundo de Pasto no Território do Sisal. 

Inicialmente, vale apontar alguns dos elementos gerais do Plano Plurianual definido 

pelo governo do estado para o período de 2012 a 2015. A metodologia denominada de 
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“participativa” foi desenvolvida no PPA do período 2008-2011, considerando que o governo 

do Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia se iniciou no ano de 2007. Como principais 

avanços que são colocados do primeiro para o segundo PPA Participativo, ressalta-se o 

aumento dos mecanismos de “escuta social” ao longo da definição das ações estratégicas. A 

criação dos territórios de identidade, conforme colocado no capítulo anterior, obedeceu 

justamente ao interesse do governo em delimitar grupos de trabalho territoriais (GTT) que 

servissem de base para esta escuta social no planejamento. Os GTT são compostos de nove 

pessoas, sendo cinco representantes da sociedade civil e quatro representações institucionais. 

No texto oficial apresentado, é dada muita relevância ao PPA como fator central do 

planejamento do estado com vistas a um desenvolvimento que promova a inserção 

competitiva da Bahia no cenário global. São apontadas como virtudes deste documento o zelo 

pela eficácia, eficiência e efetividade na execução do gasto público. Como princípios da 

governança solidária, o documento aponta: a ética e a democracia, a transparência, o controle 

social e a participação cidadã, a efetividade, a territorialização, a transversalidade e a 

descentralização administrativa. Ressalta-se também o caráter pedagógico do processo 

participativo do planejamento, como um exercício de cidadania. Neste sentido, 

[…] a adoção de um novo “modus operandi” em que o Estado se torna mais 

permeável à ação da cidadania, estabelecendo permanentes canais de 

diálogos e mediação com a sociedade na formulação e execução das políticas 

públicas. Sobretudo na Bahia, que sempre sonegou ao cidadão comum a 

participação no debate sobre os rumos que envolvem o seu processo de 

desenvolvimento (BAHIA, 2011, p. 11). 

 

Ao longo de todo o debate apresentado no texto institucional, a questão do 

desenvolvimento territorial, direta ou indiretamente, é colocada como fundamental para uma 

nova forma de ver a relação entre o Estado e a sociedade civil organizada. Através dos 

debates feitos nas plenárias territoriais, foram levantas 3.288 propostas, sendo 2.996 da 

sociedade civil e 292 de prefeitos e vereadores (isto porque estes se reúnem em um grupo 

específico). Destas propostas, após triagem, 1.952 foram encaminhadas às secretarias de 

estado para uma nova triagem até a composição do documento final (que tem mais de 

quatrocentas e cinquenta páginas), que ainda contou com mais de sete mil indicações pela 

internet.  

Na composição do texto final, após tantas discussões e problematizações nos vinte e 

sete territórios de identidade, foram delimitados três eixos estruturantes para o poder 

executivo: “Inclusão Social e Afirmação de Direitos”; “Desenvolvimento Sustentável e 

Infraestrutura para o Desenvolvimento”; e “Gestão Democrática do Estado”. Pode até parecer 
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mera coincidência, mas estes são justamente os mesmos eixos apresentados no documento do 

Banco Mundial discutido anteriormente. Neste, os três eixos são resumidos em equidade, 

eficiência e governança, todos voltados para a inserção competitiva do estado da Bahia no 

contexto de mundialização do capital. Como foi colocado acima sobre algumas questões 

relativas à territorialização de mineradoras no município de Monte Santo, vale a pena expor 

alguns dados presentes no PPA Participativo. Este setor é apresentado como central para o 

desenvolvimento social e econômico do estado e existem grandes expectativas para projetos 

de mineração em toda a Bahia. Neste sentido, aponta-se como um dos compromissos a maior 

disseminação desses projetos pelos territórios de identidade, reconhecendo que a Bahia é uma 

das maiores províncias minerais do país. Para tanto, será elaborado um “Mapa de 

Oportunidades Minerais do Estado”! Fica claro que tempos de conflito se anunciam, e as 

comunidades já levantam as formas de resistência para tanto.  

Para toda esta expansão, definiu-se um orçamento de R$ 306.314.000 para o período 

2012-2015, na rubrica denominada “indústria e mineração”. Este dado serve de parâmetro 

para a discussão sobre como se inserem as comunidades de Fundo de Pasto no PPA-P. 

Partindo logo do que pode ser visto como rubricas específicas para as demandas apresentadas 

pelas comunidades, se tem: R$ 31.094.000 para “regularização fundiária” e R$ 21.832.780 

para “desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais”. Mesmo 

considerando que estes valores não são estritos para os Fundos de Pasto (até porque a maior 

ênfase do documento é dada às comunidades remanescentes quilombolas), é possível traçar a 

comparação de que a rubrica destinada à indústria e mineração é quase seis vezes maior do 

que aquilo que foi previsto no PPA-P para os pontos que mais tocam a realidade conflituosa 

das comunidades. 

Ainda assim, como uma espécie de inclusão que exclui, as comunidades de Fundo e 

Fecho de Pasto aparecem no texto final do Plano Plurianual, mesmo que pontualmente. Sua 

inserção aparece na área temática “Gênero, raça e etnia” (etnia sertaneja?), que menciona a 

questão das comunidades tradicionais no estado da Bahia. 

Os Povos e Comunidades Tradicionais são aqueles que ocupam ou 

reivindicam seus territórios tradicionais, de forma permanente ou temporária, 

tendo como referência sua ancestralidade e reconhecendo-se a partir de seu 

pertencimento baseado na identidade étnica e na autodefinição. Por 

conservarem suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 

políticas, línguas específicas e relação coletiva com o meio ambiente são 

determinantes na preservação e manutenção do patrimônio material e 

imaterial. Dessa forma, configura-se a necessidade de elaboração de políticas 

específicas e focadas, dadas as características diferenciadas destas 

populações.  
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Na Bahia, estão presentes Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas, 

Comunidades de Terreiro, Extrativistas, Comunidades de Fundo e Fecho de 

Pasto, Ciganos, Comunidades de Gerazeiros, Pescadores Artesanais. Estes 

grupos, presentes em todas as regiões do estado, demandam políticas 

públicas que promovam a alteração do quadro de exclusão a que foram 

submetidos, sendo de igual importância o combate à discriminação e à 

intolerância religiosa (BAHIA, 2011, p. 192). 

 

Neste contexto, as comunidades de Fundo de Pasto são colocadas como demandantes 

de políticas públicas específicas, o que é óbvio. Contudo, qualquer análise dos documentos 

produzidos (ou mesmo entrevistas) pelas entidades representativas aponta para a centralidade 

de uma forma de política específica: regularização fundiária. Não que as demais não sejam 

importantes, mas a insegurança advinda do trabalho em uma área que, aos olhos do Estado, 

não é sua se desdobra diretamente na forma como as demais políticas são encaradas. Não é à 

toa que hoje o principal debate que mobiliza as entidades representativas das comunidades de 

Fundo de Pasto é quanto ao projeto de lei que normatizará a regularização das terras de uso 

comum. No PPA-P, quanto a regularização fundiária, pontua-se a questão utilizando-se de um 

“compromisso transversal”, ou seja, secundarizado nas ações do Estado. O mais problemático 

de tudo isto é perceber que, no final das contas, este documento foi, na aparência, “produto” 

dos interesses dos territórios institucionais e de seus movimentos sociais e organizações 

populares.       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o trabalho de pesquisa nas várias comunidades de Fundo de Pasto do 

município de Monte Santo, percebeu-se alguns aspectos importantes para analisar a realidade 

da conjuntura agrária local em sua relação com o Estado. Mesmo reconhecendo as 

especificidades que este município apresenta quanto organização e mobilização populares de 

associações e demais entidades de luta pela terra, determinados pontos gerais podem ser 

traçados para reconhecer dinâmicas que são próprias de todas as comunidades de Fundo de 

Pasto do estado da Bahia. Isso vai ao sentido de compreender que a relação entre o Estado e 

os camponeses no recorte aqui estabelecido traz elementos importantes para reconhecer a 

questão agrária regionalmente, além de traçar perspectivas interessantes para construção de 

formas alternativas de resistência à dinâmica perversa de expropriação, exploração e opressão 

advinda da territorialização do capital no campo brasileiro.  

Inicialmente, vale reconhecer aquilo que ficou explícito ao longo das entrevistas, 

conversas e demais formas de interação com os camponeses e entidades de assessoria popular: 

atualmente, os Fundos de Pasto vivem em uma encruzilhada quanto a sua relação com as 

diversas escalas de ação/regulação do Estado. As formas institucionais que legitimam 

formalmente as comunidades se estabeleceram, desde a década de 1980, através de 

parâmetros estaduais. Logo, é a SEAGRI, por meio da CDA, a responsável pela titulação das 

terras de uso comum, como também deveria ser a principal indicadora de políticas públicas 

específicas para os Fundos de Pasto. Em nível federal, reconhece-se a existência das 

comunidades, mas não cabe ao INCRA a titulação e regularização fundiária desse modo 

tradicional de posse da terra. Assim, os Fundos de Pasto vivem um profundo dilema, que se 

associa a um governo estadual no qual a pauta ligada a questão agrária tem se mostrado 

ineficaz e inoperante do ponto de vista dos movimentos sociais. 

Por conta de todo um histórico de organização, as comunidades de Monte Santo 

apresentam a especificidade de terem um alto número de áreas de uso comum reconhecidas 

pelo governo estadual. Isto não foi algo simples e rendeu o suor e o sangue de muitos 

trabalhadores ao longo desses últimos trinta anos. A situação é ainda muito delicada em áreas 

como as das comunidades da Capivara, do Mandu, e da Serra do Bode, onde os últimos 

assassinatos apontam para uma insegurança jurídica que desvela a problemática da terra neste 

país. Uma dimensão do Estado, que é clara no cotidiano camponês, mas que não foi objeto 

nesta dissertação é a questão do poder judiciário. Em Monte Santo, vários são os relatos (e 

processos) que definem esta faceta do Estado como diretamente vinculada aos interesses do 
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capital agrário local. Somam-se neste sentido as demais esferas do executivo e do legislativo, 

que são, propriamente, personificações de fazendeiros e/ou sujeitos diretamente financiados 

por estes. 

São com essas questões que as associações e entidades populares vinculadas à luta das 

comunidades de Fundo de Pasto têm que lidar no seu dia-a-dia. Direta ou indiretamente, é 

com os sujeitos que grilaram suas terras que os camponeses são agora convocados a se sentar 

em um espaço colegiado para definir os rumos do seu desenvolvimento local. E estes 

grileiros, ao contrário do que alguns possam pensar, não estão desarticulados e fragmentados 

individualmente, posto que já se organizaram em associação municipal própria que defende 

seus interesses nos espaços cabíveis, além de que já dão sinais de uma instrumentalização 

maior para uma reação ao processo de luta popular dos Fundos de Pasto de Monte Santo. 

Quanto à relação com o Estado, a situação de conflito não é diferente, até porque este 

segue aos interesses territoriais que sempre lhes foram convenientes. Atualmente, é possível 

reconhecer algumas formas de relação da organização popular em Monte Santo com o Estado 

que vem dando certo. É claro que estas relações acontecem com tensões e resistências 

camponesas à lógica que a estrutura de poder hegemônica tenta consolidar, embora avanços 

sejam reconhecidos. Neste sentido, vale mencionar o trabalho que a EFASE e a CAFFP 

apresentam meios de captação de recursos em editais de financiamento para a implementação 

de modos específicos de lidar com a terra. Na opinião dos entrevistados, são essas as formas 

de política que têm dado certo localmente, por seguirem estritamente os interesses definidos e 

conduzidos pelos próprios sujeitos. Esta relação tem sido bastante conflituosa, principalmente 

quando se trata de linhas de financiamento que trazem embutidas as assessorias técnicas que 

enxergam o seu modelo desenvolvimento para o campo.   

Ainda assim é muito pouco. Reconhece-se o esforço das entidades populares, mas não 

se pode perder de vista que se tratam de políticas eminentemente compensatórias. As 

mudanças de caráter mais estruturante parecem passar de longe dos marcos do planejamento 

do Estado. Não sem razão, pois, como foi discutido no terceiro capítulo, esta organização 

apresenta suas formas próprias (que na verdade são do capital) de conceber o que é 

desenvolvimento, o que deve ser desenvolvido e quem este desenvolvimento deve atender. A 

busca por políticas públicas estruturantes tem sido um horizonte da luta das comunidades de 

Fundo de Pasto no sentido de pensar uma outra forma de regularização das terras, 

questionando a própria capacidade do Estado de definir como devem ocorrer os mecanismos 

discriminatórios. 
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Ainda assim, não basta apenas o debate sobre “qual deve ser o modelo de 

regularização fundiária que melhor atende aos interesses dos Fundos de Pasto”. A experiência 

de Monte Santo aponta que, mesmo ocorrendo a titulação definitiva, persiste o risco da 

desagregação das terras de uso comum se não ocorrer um indispensável trabalho de reforço do 

associativismo localmente. Algumas comunidades de Fundo de Pasto deste município 

apresentam uma importante solidez na sua organização popular, na qual todos os membros da 

comunidade decidem coletivamente os rumos produtivos da criação de caprinos e ovinos, bem 

como outras formas geração de renda. Nesse caminho é indispensável o trabalho de entidades 

como a ACOTERRA e a ARESOL que fazem o debate sobre associativismo, economia 

popular solidária e agroecologia segundo os interesses territoriais camponeses. Isto 

divergindo, em essência, de outras entidades que se distanciaram das lutas populares no que 

havia de mais fulcral: o crivo de classe. Como coloca Fontes (2010, p. 282), os aparelhos 

“privados de hegemonia não se definem, em Gramsci, unicamente pela vontade de 

transformação (ou de conservação), mas pelos laços orgânicos que os ligam às classes sociais 

fundamentais”. 

Estas são considerações traçadas tendo em conta o que se presencia hoje no município 

de Monte Santo. Existem alguns outros elementos que indicam mudanças na correlação de 

forças localmente com o aumento do preço da terra por meio dos interesses territoriais 

advindos da mineração. As pesquisas demonstraram que as áreas de maior interesse de 

grandes empresas como a FERBASA e a Vale S. A. estão justamente em locais onde se 

territorializa grande número de comunidades de Fundo de Pasto. Os vários minérios 

encontrados ao longo do vale do rio Jacurici (principalmente Cromo, Níquel e Cobre) geram 

um aumento na renda da terra, que ainda sofre a influência de outros fatores que se 

apresentam através da territorialização de novos capitais ou mesmo expansão de capitais já 

consolidados na região. Algumas comunidades estão cientes disso e, principalmente com o 

trabalho da CPT da diocese de Senhor do Bonfim, identificou-se vários cartazes sobre o risco 

da mineração, tanto para aqueles que trabalham com a extração (isto porque alguns dos 

trabalhadores que estão empregados na FERBASA são de comunidades de Fundo de Pasto) 

como os riscos decorrentes do aumento do valor da terra. 

Todas estas dinâmicas influenciam decididamente o funcionamento do território 

institucional. Considerando as especificidades do município de Monte Santo, foram 

identificados alguns limites na operacionalidade do Território do Sisal (que é território rural, 

da cidadania e de identidade), implicando desde a dificuldade de “ser ouvido” nas diversas 

instâncias do Estado, como a questão das formas de participação e escolha dos seus membros, 
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na conformação de um pretenso interesse territorial. Esta situação se agrava ainda mais nos 

dias atuais, considerando a lógica que os governos federal e estadual impõem para as 

entidades que se representam nos espaços colegiados. Diferente do que ocorria no início do 

governo do PT em nível federal, hoje todas as linhas de financiamento “via território” 

necessitam do crivo da prefeitura municipal, o que acaba não trazendo grandes diferenças da 

forma como as políticas chegavam nas décadas de 1990 ou 1980. Esta forma de lidar com a 

executabilidade das ações deste território institucional tem levado a busca de outros modos de 

relação entre os representantes do Estado em nível local. O principal desdobramento foi a 

formação de um consórcio de prefeituras da região sisaleira (CONSISAL), que tem 

contribuído fundamentalmente para o esvaziamento dos espaços colegiados advindos da 

política de desenvolvimento territorial.    

Estas são conclusões sobre a política dos territórios em níveis mais regionais. O 

trabalho de investigação aqui desenvolvido também traz algumas reflexões em aspectos mais 

gerais, que resvalam sobre a própria lógica da política de desenvolvimento territorial. 

Inicialmente, não é válido o discurso que indica que é ainda cedo para problematizar sobre 

esta forma de pensar o desenvolvimento. Além de já ter quase uma década de sua 

implementação de forma explícita (considerando que, de modo implícito, vem sendo 

desenvolvida desde o governo de Fernando Henrique Cardoso), a política de desenvolvimento 

territorial apresenta questões que resvalam sobre a essência de como é pensada, e não 

necessariamente sobre os resultados que, por ventura, traria. Alguns estudos tem se valido do 

julgamento sobre a viabilidade ou não dos territórios institucionais no espaço brasileiro. Neste 

sentido, reafirma-se aqui que é possível enxergar nesta política uma “viabilidade que se torna 

inviável”, ao mesmo tempo em que se identifica uma “inviabilidade que se torna viável”. 

Para tanto, recorre-se àquilo que foi colocado no final do subcapítulo 4.2 (que também 

foi desenvolvido ao longo do subcapítulo 4.3). A política de desenvolvimento territorial existe 

necessariamente seguindo dois prismas básicos (que, em essência, convergem): primeiro, 

nunca será viável do ponto de vista de democratização e popularização do Estado, porque não 

será a partir de mecanismos institucionais que este alterará a sua natureza. Afirma-se neste 

sentido considerando que a natureza do Estado impõe lutas que não podem se restringir ao 

próprio aparato estatal. Os mecanismos da política de desenvolvimento territorial foram 

gestados dentro do próprio Estado (segundo os interesses do capital para seu desenvolvimento 

em níveis diferenciados) em processo de neoliberalização. Assim se mostra como uma 

viabilidade inviável, do ponto de vista dos movimentos e organizações populares que 

enxergam nos espaços colegiados alguma forma de ruptura do estado de coisas presente. 
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Segundo, a política de desenvolvimento territorial é completamente viável do ponto de vista 

de que pode se tornar a garantidora do avanço do capital através de mecanismos que 

incorporem a participação social como salvo conduto.  

Neste sentido, a análise desta dissertação se encaminha para considerar a realidade das 

comunidades de Fundo de Pasto neste contexto, tendo em conta o complexo jogo de 

interesses territoriais que se desenvolve em uma região que tem sido alvo de novas 

(mineração) e velhas (latifúndio pecuarista) formas de territorialização do capital. Assim, os 

espaços colegiados têm servido para ratificar algumas diretrizes que já são traçadas para o 

desenvolvimento (local, territorial, regional ou nacional), como ficou muito nítido no Plano 

Plurianual do estado da Bahia 2012-2015, perversamente denominado de “participativo”. Na 

aparência, a participação popular (ou escuta social, como definem os documentos oficiais) 

traçou metas para o desenvolvimento do estado que vão do incremento da “economia verde” 

até o mapeamento do potencial exploratório do estado quanto à mineração. Neste caminho, 

fica claro que a inviabilidade colocada no parágrafo anterior se torna completamente viável, 

ao ponto que, neste novo “estilo” do Estado de planejar suas ações, o que sempre foi o foco 

do desenvolvimento do capital permanece, só que agora com o aval da participação e do 

controle social. 

Esta última expressão tem sido bastante utilizada nos documentos oficiais e nas falas 

dos gestores que debatem a questão da política de desenvolvimento territorial. “Controle 

Social” se tornou o carro-chefe de uma série de mecanismos nos quais a população 

historicamente alijada do processo decisório é finalmente chamada a participar do 

planejamento do Estado (para que possa controlá-lo). Curioso tudo isso, justamente porque 

qualquer pessoa, principalmente as que mais lidam com o conflito capital vs trabalho, poderia 

se questionar: o que leva uma organização (que sempre se mostrou avessa a qualquer forma 

de interferência de interesses populares na sua gestão) a convocar associações, movimentos 

sociais e demais organizações da sociedade civil para a definição do seu planejamento? 

Organização esta que não passou por nenhuma ruptura nas últimas décadas.  

Sem querer responder algo que é bastante óbvio, vale ainda afirmar que as diversas 

análises que foram empreendidas no contexto das comunidades de Fundo de Pasto de Monte 

Santo apontam para uma questão central: na estrutura de poder do Estado, permanecem os 

mesmos controlados e os mesmos controladores. As devidas mudanças para uma gestão 

popular da sociedade necessitam de transformações incisivas no Estado, que não se dissociam 

das mudanças na sociedade como um todo. Nem dentro nem fora dos colegiados territoriais, o 

poder popular não será dado nem convocado pelo Estado.     
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