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RESUMO 

 

O trabalho dissertativo foi realizado na Comunidade Fundo de Pasto, situado no povoado Salgado 

do Melão, no município de Macururé-BA. Diante da importância do homem na comunidade de 

Fundo de Pasto e sua identidade cultural na proteção do meio ambiente, preservando o bioma 

Caatinga através de seu conhecimento peculiar foi realizada uma pesquisa descritiva e de caráter 

exploratório nessa comunidade. Nessa pesquisa foram analisadas as práticas educativas de 

proteção ambiental e as condutas de regulação de proteção ambiental para preservação de seu 

bioma, a caatinga, no período de vários meses no ano de 2015, no Povoado Salgado do Melão. 

Então, este trabalho de pesquisa visa perceber a existência da educação ambiental e direito 

ambiental na vida comunitária desse povo tradicional fundo de pasto no povoado e onde será 

obtido também, por meio de diálogos e imagens, como esses fatores ocorrem e fazem parte de 

suas práticas vivenciais de conservação do ecossistema em que estão inseridos no Município de 

Macuré-Bahia. Embora não se tenha visto a educação comunitária no povoado Salgado do Melão 

no município de Macururé-Bahia ela é muito importante como uma das expressões da educação 

popular, com o objetivo de busca melhorar a qualidade de vida dos setores excluídos, por meio 

dos movimentos populares, que estão organizados em grupos de base, comunidades, municípios 

dentre outros. Através das observações e descrições foram constatados seus costumes através da 

relação do descarte dos resíduos sólidos, poluição ambiental e valorização de sua cultura como 

povo tradicional relacionando sempre essas ações com as ferramentas da Educação Ambiental e 

do Direito Ambiental, mesmo que de forma simples, para que fossem propostos, em trabalhos pós 

essa pesquisa, incentivos na conservação do seu bioma caatinga juntamente com valorização de 

sua cultura. 

 
 

 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Direito Ambiental, cultura e comunidade tradicional. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The dissertational work was carried out in the Community Pasture Fund, located in Salt melon 

village in the municipality of Macururé-BA. Given the importance of man in Pasto fund 

community and their cultural identity in protecting the environment, preserving the Caatinga 

through his peculiar knowledge a descriptive and exploratory research in this community was 

held. In this research we analyzed the educational practices of environmental protection and 

conducts environmental protection regulation for preservation of its biome, the Caatinga, the 

period of several months in 2015, the town Salgado melon. So, this research aims to realize the 

existence of environmental education and environmental law in the community life of this 

traditional grazing background people in the village and which will be achieved also through 

dialogues and images, as these factors occur and are part of their practices ecosystem conservation 

experiential they are inserted in the municipality of Macuré-Bahia. Although it has not seen the 

community education in Salgado melon village in the municipality of Macururé-Bahia it is very 

important as one of the expressions of popular education, with the search aimed at improving the 

quality of life of the excluded sectors, through popular movements which are organized into 

grassroots groups, communities, municipalities and others. Through the observations and 

descriptions were observed their customs through the disposal ratio of solid waste, environmental 

pollution and appreciation of their culture and traditional people always linking these actions with 

the tools of Environmental Education and Environmental Law, even if simply to which were 

proposed in works after this research, incentives in the conservation of its savanna biome along 

with an appreciation of their culture. 

Keywords: Environmental Education, Environmental Law, culture and traditional community. 
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente é preciso registrar que tem sido ampliada a importância da Educação 

Ambiental na Academia e na sociedade, pois ela visa facilitar o conhecimento do contexto social 

do meio ambiente local reconhecendo sua complexidade para transformar em solução os 

problemas socioambientais encontrados nessa comunidade e em outras por meio de uma 

construção com consciência e interdependência dos fatores pertinentes analisados. Por isso nessa 

pesquisa tem como objetivo a observação com total percepção das suas práticas educativas 

ambientais na comunidade fundo de pasto no Município de Macururé-Bahia e suas condutas de 

regulação de proteção ambiental para conhecimento e compreensão crítica dos seus problemas 

sócio-ambientais contemporâneos (MEDINA, 2008). 

Com essa pesquisa de percepção das práticas educativas no cunho comunitário do povo 

fundo de pasto e também de suas condutas de proteção ambiental será possível compreender um 

pouco melhor as relações sócio-ambientais das relações do ser humano com a natureza na 

preservação do homem como espécie para que este não venha se auto-destruir. As normas 

ambientais através de leis ou condutas são importantes para que desmotivem atitudes consideradas 

danosas ao meio ambiente, mas também criar motivações que estimulem trabalhos para melhoria 

das condições socioambientais e qualidade de vida para o homem onde haja mecanismos para 

punições de condutas comissivas e omissivas responsabilizando agentes que infringem as leis 

ambientais (SPAREMBERGER; PAVIANI, 2006).  

Quando existe a ferramenta da Educação Ambiental no meio social se torna melhor a 

inserção do Direito Ambiental através de normas sociais de respeito e interesse pela preservação 

da natureza para todas as gerações propondo a reparação dos danos vivenciados nas crises da 

sociedade relacionadas ao meio ambiente. Isso tem sido a preocupação do futuro por grande parte 

da humanidade devido à degradação ambiental sem limites, e isso foi tanto causada pelos pobres 

como pelos ricos e vem gerando a cada dia uma crise no seio social devido ao consumismo sem 

limites com culminância nas formações de classes que disputam o melhor da natureza sem ter 

noção das conseqüências futuras. Essa apreensão tem gerado um paradigma ambiental onde o 

Direito irá lembrar a existência de limites para imposição de condutas, limites e sanções para que 
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se evitem maiores resultados desastrosos do homem e suas ações transformadoras maléficas ao 

meio ambiente (SPAREMBERGER; PAVIANI, 2006).  

Por tanto, caso existam as ferramentas Educação Ambiental e Direito Ambiental na 

comunidade tradicional Povo Fundo de Pasto será possível uma melhor atuação de seus membros 

na proteção e manutenção de seu patrimônio cultural-ecológico contra a destruição e poluição 

ambiental no bioma que faz parte de sua sobrevivência, a caatinga.  Através da educação 

ambiental formal e institucional em escolas e informal com contínuas e constantes ações 

governamentais e não governamentais poderá haver consciência e valorização efetiva dos 

membros dos povos tradicionais e em suas gerações pela riqueza ambiental em que eles vivem há 

muitos anos.  

Então, este trabalho de pesquisa visa perceber a existência da educação ambiental e 

direito ambiental na vida comunitária desse povo tradicional fundo de pasto no povoado e onde 

será obtido também, por meio de diálogos e imagens, como esses fatores ocorrem e fazem parte de 

suas práticas vivenciais de conservação do ecossistema em que estão inseridos no Município de 

Macuré-Bahia.  

Outras duas grandes características desse caso de pesquisa descritiva-exploratória que 

serão analisadas a forma com que as pessoas se veem a si próprias, com suas experiências e o 

mundo que as cerca retratando uma visão pessoal e onde o pesquisador não tem a pretensão de 

modificar o ambiente estudado nem introduzir alguma maneira prática que altere as manifestações 

naturais do contexto local. No uso da pesquisa observacional de campo, não farei um estudo com 

formulação de hipóteses, conceitos e teorias sem nenhuma testagem ou experimento, realizado por 

parte do pesquisador, mas deve ser feito um plano de trabalho aberto e flexível com novas formas 

de entendimento da realidade. 

Sendo a cultura estudada nessa pesquisa a comunidade de Fundo de Pasto, é preciso 

identificar onde as pessoas que formam a cultura estão ligadas as suas teias de significados numa 

investigação de todas as linguagens possíveis que cercam essa comunidade com suas expressões 

sociais enigmáticas, ou seja, é uma busca de constituição de todos os modos que formam os 

fenômenos que tragam significados e sentidos para esse povo.  

De forma abrangente em todo esse povo tradicional, a comunidade do Fundo de Pasto 

vive no sertão nordestino, principalmente sertão baiano, e é uma organização social de pessoas 

que se relacionam de forma comunitária em sua tradição onde ela apela pra relações de 
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parentesco, compadrio e vizinhança entre seus membros com um conjunto de práticas coerentes e 

costumeiras. Essa forma de comunidade tradicional se expressa como um campesinato brasileiro 

com sua subsistência natural e social através do trabalho familiar e uso comum de seus membros 

da terra e da proteção ambiental de seu bioma caatinga com controle dos recursos ecológicos 

presentes nessa área biológica.  

Devido a isso, o ponto nesse trabalho decorre entendermos o que seja a Educação 

Ambiental, através de suas práticas educativas ambientais no cunho comunitário, e onde se insere 

em nossos tempos de tantas inversões de valores que nos deparamos nesse sistema consumista 

moderno, pois a educação ambiental se define como o caminho através do ensino e propostas 

pedagógicas da inserção do homem com seu meio natural desenvolvendo hábitos e atitudes que 

demonstrem o comprometimento com a causa ambiental através dos aspectos de consciência, 

comportamentos, ações, participação e exercício de cidadania (LOUREIRO, 2007). 

Assim, a reflexão sobre a questão ambiental entre os povos tradicionais é hoje 

considerada de extrema importância, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida 

entre homem da cidade, dos povos tradicionais e a natureza, sendo nesse caso de estudo o povo 

Fundo de Pasto. Então, aqui cabem umas perguntas investigativas: como a Educação Ambiental 

ocorre através de suas práticas educativas na comunidade fundo de pasto da Zona Rural de 

Macururé-BA, capaz de implicar na sustentabilidade local e despertar nestes uma consciência dos 

problemas ambientais? Como ocorrem as condutas de regulação com suas normas próprias na 

proteção ambiental para proteção de seus recursos naturais locais?  

Nessa pesquisa foram trabalhados os seguintes autores dialogando com os conseqüentes 

temas nas quais são: Loureiro com o Educação Ambiental, Sparemberg, Serrano e Paviani com o 

Direito Ambiental, Ab’saber e Cunha com a história dos sertões e do homem sertanejo; André e 

Geertz com etnografia na educação, Eufrásio e Alvim com ecologia humana;  Reis e o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com a geografia e as características físicas das 

cidades pesquisadas dos sertões; Santos e Hernandez com a sociologia jurídica; Reis, Santos, 

Nunes, Trevizan, Dias, Campos e o IRPA (Instituto Regional de Pequena Agropecuária 

Apropriada com a vida e história social dos Povos Fundo de Pasto;  Silva com a política nacional 

dos povos tradicionais.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A comunidade e povo fundo de pasto é uma forma tradicional de vida de pessoas da zona 

rural com o uso da terra e dos recursos de subsistência como animais e culturas de plantio em 

solidariedade entre si ao longo de gerações nas caatingas e cerrados do Nordeste constituindo na 

cultura do povo brasileiro.  

Na comunidade fundo de pasto as famílias procuram a maioria das vezes morarem juntas 

construindo suas residências pertos ou encostados umas das outras se aglomerando até formarem 

um pequeno povoado ou até mesmo um povoado grande no local. Por serem as terras atrás das 

suas casas livres e em comum, essas terras são chamadas de “terras soltas” em que são usadas para 

pastagem, por isso foi cunhado o termo de fundos surgindo essa terminologia Fundo de Pasto 

desde a época do Brasil colônia. Por tanto, atrás das casas, atrás das partes habitadas pelo povo, 

atrás das roças tem área livre para as pastagens que estão nos fundos das residências da referida 

comunidade tradicional (ALCÂNTARA; GERMANI; 2009).  

A base do grupo social fundo de pasto é denominada “grupo de famílias” e não apenas 

“comunidade” embora quando se fala no uso da terra se remeta a ação comunitária, pois a 

descrição denominada não classifica o grupo enquanto comunidade, mesmo tendo claro que 

comunidade é um conceito que comporta uma compreensão relacional, cultural, produtiva e 

espacial manifestada no objeto em questão. 

Para os autores Alcântara e Germani (2009, p.10): 

“Não perceberam que a singularidade deste modo de vida reside na articulação entre o 

comunal e o individual: ambos são faces da mesma moeda. O comunal alimenta as áreas 

individuais e as individuais ampliam o comunal. É necessário entender que o Fundo de 

Pasto é um sistema combinado onde a área de uso comum e o lote individual se 

complementam, mais que isso, se articulam.” 

 

Nos dias atuais a Educação Ambiental é um ramo da educação cujo objetivo é a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e utilização 

sustentável dos seus recursos. É um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade 

tomam consciência do meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, 

valores e a determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de 

soluções para os problemas ambientais, presentes e futuros, pois a educação ambiental apresenta-
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se como um elemento indispensável para a transformação da consciência ambiental e pode levar à 

mudança de valores e comportamentos. 

A cerca da importância da Educação Ambiental a autora Silva (2012) demonstra que: 

 “É necessária uma Educação Ambiental com ênfase interdisciplinar que proporcione 

melhor leitura da realidade e promova outra postura do cidadão frente aos problemas 

sócio - ambientais. E essa reflexão precisa ser aprofundada na medida em que a saúde e a 

qualidade de vida dessa geração, e das futuras, dependem de um desenvolvimento 

sustentável.” 

 

Com a crescente destruição da natureza em prol do capitalismo e estilos mundiais 

globalizados o Direito Ambiental aparece como resposta às necessidades humanas em buscar 

novos padrões de comportamento nas relações entre homem e meio ambiente. Nas últimas 

décadas veio aumentando a devastação ambiental, mas nesse século XXI extrapolou a exploração 

desenfreada das riquezas oferecidas pela natureza, sem qualquer controle, trazendo ao mesmo 

tempo uma satisfação das necessidades humanas, com melhora relativa da qualidade de vida das 

pessoas, mas trazendo também a poluição nos seus mais diversos graus (FARIAS, 2010). 

Como afirma a autora Farias (2010):  

“Sendo o homem um agente ameaçador ao meio ambiente, o direito surge como 

instrumento para estabelecer regras de comportamentos, obrigações de fazer e não-fazer, 

de maneira a tutelar um bem jurídico reconhecido.” 

 

A Ecologia Humana está inserida nessa pesquisa relacionadas à preservação do meio 

ambiente e ela transformou-se em uma ciência altamente especializada tornando ao mesmo tempo 

em uma grande tendência numa visão genérica com condição que a torna complexa e bastante 

delicada no seu estudo sendo difícil de ser definida, inclusive, por sua capacidade abrangente ou 

multidisciplinar, embora todas as tentativas de dar uma significação a ela partam de três 

realidades: homem, natureza físico-natural e natureza construída. Por todas essas realidades ocorre 

uma avaliação que acontece sobre a ótica humana, as realidades sociais, culturais, étnicas, a 

relação com o que está em volta e com o resultado dessa ligação (ALVIM, BADIRU, MARQUES; 

2014). 

A formação e origem da Ecologia Humana ocorrem a partir de uma visão transdisciplinar 

pelo fato dessa ciência não se explicar apenas pela união de outras áreas das ciências 

contemporâneas já formadas, mas também pela integridade de suas respostas, fornecendo-lhe uma 
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interpretação holística, condição que permite a todas as disciplinas dialogarem no mesmo sentido 

originado por uma junção de métodos e conhecimentos a partir de um todo, mas sem perder o foco 

do tema central (ALVIM; BADIRU; MARQUES; 2014). 

 

 

2 METODOLOGIA GERAL 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Nesse trabalho dissertativo foi realizada pesquisa descritiva-exploratória no povoado 

Salgado do Melão do Município de Macururé-Bahia durante 2015 com várias visitas, mas antes 

realizando pesquisa bibliográfica, pois, desta maneira pode-se elucidar de forma objetiva o 

problema que se pretendia pesquisar (LAKATOS; MARCONI; 2001). 

Contudo foi previamente feito pesquisa bibliográfica, para o conhecimento das teorias 

pertinentes ao tema. Na pesquisa bibliográfica os conceitos apreendidos serviram de base para a 

construção do referencial teórico e para interpretação dos dados obtidos, além de contribuírem 

para o melhor entendimento do tema desta pesquisa, tornando-se um instrumento necessário para 

o sucesso da dissertação. 

Atualmente o paradigma interpretativo está sendo bastante empregado nas pesquisas no 

campo da administração, em face às mudanças por quais as organizações vêm passando e da 

necessidade de compreender os fenômenos sociais experimentados no âmbito organizacional. 

Desta forma, muitos países da Europa, a exemplo da Alemanha e mais recentemente os países 

anglo-saxônicos e latino-americanos, como o Brasil, tem feito uso de métodos qualitativos de 

pesquisa (FLICK, 2004). 

No entanto é preciso levar em consideração a importância dos dois enfoques, posto que: 

[...] ao avaliar esses diferentes métodos, deveríamos prestar atenção, [...], 

não tanto aos métodos relativos a uma divisão quantitativa-qualitativa da 

pesquisa social – como se uma destas produzisse automaticamente uma 

verdade melhor do que a outra -, mas aos seus pontos fortes e fragilidades 

na produção do conhecimento social. Para tanto é necessário um 

entendimento de seus objetivos e da prática (MAY, 2004, p. 146). 
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2.2 FONTES 

 

Para a realização deste trabalho foram feitas visitas no ano de 2015 ao local Povoado do 

Salgado do Melão do município de Macururé-Bahia onde está inserido a comunidade tradicional 

Fundo de Pasto observando e registrando seus costumes, sua cultura, seus conflitos e os 

personagens que fazem parte para melhorar suas condições de vida e suas carências com o viés da 

educação para o desenvolvimento sustentável. 

 

2.3  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS 

 

Através das várias visitas ao Povoado Salgado do Melão no Município de Macururé-

Bahia na comunidade tradicional Fundo de Pasto onde foi observado e descrito a cultura através 

de registros de suas atividades por meio de fotos e anotações, além de fazer pesquisa bibliográfica 

sobre o tema e fazer analogia com a obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha. Os instrumentos 

Educação e Direito Ambiental estarão presentes como meios importantes para serem incluídos 

nessa obra nos fins supostamente pretendidos.  

Portanto a pesquisa descritiva e exploratória constará de: 

 

a) Observação 

Foi realizada uma pesquisa e estudo observacional com a descrição de todos os fatos e 

reações identificando todas as variáveis com suas influências no ambiente pesquisado permitindo 

as alterações que ocorram sem, contudo se envolver ou se interferir nas circunstancias e membros 

presentes nesse estudo (JUNG, 2003). 

A experiência e vivência do pesquisador como estudioso da forma de vida da comunidade 

tradicional Fundo de Pasto na localidade do Povoado Salgado do Melão do Município de 

Macururé-Bahia com seus costumes, cultura e conflitos socioambientais me permitiram também 

fazer uma série de observações, realizadas de forma assistemática e não estruturada nessa região 

da zona rural de Macururé. 

As anotações foram registradas concomitantemente com as observações, de forma a 

apreender todo o contexto que envolveu as circunstâncias percebidas. O registro das observações 
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foi complementado com fotografias. A observação procurou complementar os dados obtidos com 

imagens e conversas com os cidadãos do povoado e líderes religiosos que atuam na localidade. 

 

b) Análise Bibliográfica 

 

Esse estudo também teve a pesquisa bibliográfica que tem por finalidade conhecer as 

diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou 

fenômeno, normalmente o levantamento bibliográfico foi realizado em bibliotecas públicas, 

universidades, e especialmente em acervos virtuais como a internet (JUNG, 2003) 

A análise bibliográfica teve início no mês de fevereiro de 2015 e foram inicialmente 

analisados vários livros sobre o sertanejo principalmente a obra de Euclides da Cunha “Os 

Sertões”, livros sobre os aspectos físicos da região além de outros que detalham melhor suas 

características da flora e fauna e dos povos fundo de pasto de outros lugares do nordeste. Também 

artigos em sites da internet ligados aos assuntos sobre a vida dos membros do povo fundo de 

pasto, sua cultura, conflitos socioambientais e seus costumes foram pesquisados para elaborar e 

concatenar com o objetivo do trabalho. 
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Capítulo 1- ECOLOGIA HUMANA - O Sertão e o Sertanejo  

 

1.1 Perspectivas da ecologia humana  

 

A ecologia humana trilha uma linha filosófica sem ficar presa ao meio ambiente físico e 

vai para uma forma sistêmica e globalizada do olhar holístico onde essa ciência estuda as relações 

humanas, individuais e coletivas com seus fenômenos tornando-se em uma importante ferramenta 

de reflexão na transformação de paradigmas em benefício da vida. A busca da ecologia humana é 

uma constante tentativa pelo resgate, transformação e revigoramento de valores esquecidos pela 

cultura destruidora do consumo e lucro para um novo modelo de desenvolvimento que construa 

valores relacionais em seu entorno com a visão de futuro para as gerações propondo novos padrões 

de direitos, deveres e valores humanos, justiça social e comprometimento coletivo tendo a 

consciência de que todos podem com suas ações interferir nesses fatores (ALVIM, 2012).  

A Ecologia Humana pode abranger seis classes no mundo científico como unificar os 

campos das ciências naturais e sociais, como estudo das relações entre o homem e seu meio 

ambiente, como aplicação de conceitos e explicações da biologia na conceituação e explicação dos 

fatos sociais, como estudo das distribuições espaciais dos fenômenos humanos, como estudos de 

áreas regionais ou locais e por fim como estudo de relações sub-sociais entre os homens. Tem-se a 

ecologia humana uma associação do mundo biológico dos seres vivos ao mundo urbano com um 

grande fator ligado aquele que é a interação do homem nos seus grupos sociais onde existem a 

competição, o conflito, a acomodação e a assimilação em suas relações de sobrevivência 

(EUFRASIO, 2013).   

As conseqüências e escopos relevantes dessa nova ciência, ecologia humana, buscam 

relacionar o meio biológico com o meio social visando as melhorias econômica e cultural com 

qualidade de vida e justiça social sabendo que os fatores bióticos e abióticos interferem 

positivamente e negativamente no modo de vida humano ou qualquer outra espécie sem 

superioridade de nenhum ser vivo. Os benefícios objetivados pela ecologia humana em prol do 

homem em que discutam valores socioambientais são o uso biológico para melhoria nutricional, da 

saúde, moradia e outros, também os valores econômicos para distribuição de renda mais justa, a 

política de liberdade e segurança dos cidadãos, a cultura na criação de um senso crítico e 

participativo com todas essas ações recíprocas e interdependentes (ALVIM, 2012).  
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1.2 Características gerais do sertão e dos sertanejos 

 

A região da área seca nordestina possui um total de 700 mil km
2
, onde vivem 

aproximadamente 23 milhões de brasileiros dentre os quais, quatro milhões vivem no campo sem 

terra, marcados por uma relação sofredora com a rusticidade física e ecológica dos sertões em uma 

estrutura agrária particularmente perversa. O Nordeste é uma das regiões semi-áridas mais 

povoadas entre todas as terras secas existentes no mundo, localizada nos trópicos ou entre os 

trópicos. 

 Nessa região a amplitude térmica é muito elevada onde às temperaturas é alta durante o 

dia e cai muito durante a noite que é servida de fortes ventanias onde a pressão cai e a respiração 

torna-se difícil na seca da localidade, o calor em alguns meses segue-se com tanta força que tem 

capacidade de sugar a umidade dos solos e do ar atingindo graus térmicos de forma anormais. A 

vegetação típica da região sertaneja é provida de suas características peculiares para evitar a perda 

excessiva de água com sua aparência franzina como se fosse um velho jardim abandonado com 

formas de arbustos viçando em tufos de palmatórias de flores rutilantes (CUNHA, 1914). 

A região do interior nordestino sempre foi apresentada como a terra das chapadas, 

apresentando solos pobres e extensivamente secos, habitada por comunidades humanas 

improdutivas, com populações semi-nômades corridas pelas secas, continuamente maltratadas 

pelas forças de uma natureza perversa. Contudo, é uma região que sobrevive por intervenção do 

governo, onde o planejamento governamental define projetos e incentivos econômicos de alcance 

desigual, mediante programas incompletos e desintegrados de desenvolvimento regional. 

Ademais, apesar da presença e entrelaçada das diferenças sócio-econômicas na atualidade, em 

alguns lugares dessa região são notados alguns aspectos de modernização, como uma razoável 

hierarquização urbana, um bom sistema de rodovias asfaltadas que garante as ligações entre os 

municípios e estados, além de várias fontes hídricas que possibilitam o fornecimento de água para 

alguns lugares secos e para áreas irrigáveis como a extraordinária área de irrigação de Petrolina-

Pernambuco, e Juazeiro-Bahia, no médio vale inferior do São Francisco (AB'SABER, 1999). 

Existem diversos fatores que demonstram pela originalidade marcante da seca do sertão 

nordestino, iniciando-se pelo aspecto de essa região ocupar uma posição geográfica mais próxima 

do Equador do que dos trópicos, porém o clima regional continua sendo tropical com duas 
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estações bem marcadas: uma com muita seca e outra moderadamente chuvosa onde sua 

continuidade, está sujeita a fortes modificações ao longo dos anos. Nessa região incerta podem 

ocorrer anos de seca e alguns períodos de grandes chuvas, com inundações devastadoras. 

Entretanto, o Nordeste com sua típica seca comporta-se como uma região sub-desértica de forma 

paradoxal, já que é extensivamente servido por vários rios com drenagem aberta para o mar, como 

acontece com o rio São Francisco e Capiberibe, além de outros.  

A seca é um mal que se abate por todo o sertão nordestino e ela se espalha por vários 

estados assolando pessoas, animais, a vegetação e os seres abióticos como a terra e o ar tirando-

lhes o desenvolvimento e crescimento para selecionar as espécies mais adaptadas nessa região e 

poder com isso sobreviver. Nessa terra onde a seca domina que se espalha por vários estados e 

municípios temos um sertão com uma vegetação que marca essa área chamada caatinga e ela 

predomina envolvendo as pessoas e demais seres vivos com suas folhas urticantes dando a 

aparência que estão morrendo com suas partes caindo, quase sem troncos, sem galhos e 

mostrando-se aparentemente sem vida (CUNHA, 1914).     

Essa região seca possui uma terra se transformando com suas características próprias 

lutando contra a degradação climática e com uma vegetação de resistência impressionante lutando 

a todo custo por sua sobrevivência onde suas raízes se entrelaçam para adquirir nas profundidades 

do solo a água que é uma raridade no sertão, um quase deserto, onde sua falta tem degradado o 

solo (CUNHA, 1914).  

Na região nordestina, no sertão semi-árido, a rede hidrográfica se apresenta variável em 

suficiência para os grupos humanos ali residentes, o funcionamento de todos os rios que nascem e 

correm dentro dos limites da área nuclear do domínio dos sertões depende do ritmo das estações 

de seca e de chuvas, o que torna seus cursos de água intermitentes e sazonais. Das nascentes até as 

proximidades do mar, os rios autóctones do domínio semi-árido nordestino permanecem secos por 

cinco a sete meses do ano. Apenas o canal principal do São Francisco mantém sua correnteza 

através dos sertões, com águas trazidas de outras regiões climáticas e hídricas, funcionando, 

portanto, como rio alóctone (AB’ZABER, 1999).  

As comunidades sertanejas tiveram muita facilidade para dominar os baixios, 

aproveitando sua fertilidade para o estabelecimento de culturas anuais e fruteiras como banana, 

manga, coco. Recentemente as grandes vazantes vêm sendo trabalhadas por projetos de irrigação, 

implantados sob a responsabilidade dos órgãos governamentais. Contudo, as mais importantes 
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áreas de irrigação da região seca do Nordeste estão situadas nas rampas e planos inclinados do 

médio São Francisco inferior. Os baixios ficam, geralmente, próximos de serranias, escarpas ou 

encostas de chapadas e maciços antigos, possuindo o caráter de projeções de planícies de pé-de-

serra no interior das colinas sertanejas. As planícies mais largas e contínuas existentes no núcleo 

principal destas colinas, longe das serranias, são designadas novamente de vazantes, o que parece 

significativo. Trata-se de topônimos indicadores de fatos fisiográficos similares, no mesmo 

espaço, sob diferentes ordens de grandeza (AB’SABER, 1999).  

A seca é prevista e adivinhada pelo sertanejo com o costume que esse flagelo se 

desencadeia por sua terra, porém ele nunca se apavora e não deixa de resistir às calamidades que o 

rodeiam apesar de sofrer as seqüelas que ela traz para sua sobrevivência e sua vida repleta de 

tormentos. Através de seus escassos recursos, o homem do sertão demonstra e vive que nenhum 

sofrimento, conseqüente das dificuldades, que lhe persegue o intimida, mas o ensina a se moldar 

juntamente com suas crendices procurando também estudar o mal para conhecê-lo melhor e com 

serenidade suportá-lo e suplantá-lo em suas pelejas constantes. Os sintomas do flagelo da seca são 

sinais consecutivos, inflexíveis e cíclicos de uma moléstia assombradora com dias cada vez mais 

abrasantes e noites cada vez mais frias onde a atmosfera absorve com avidez a umidade como 

esponja e sua roupa que é uma armadura de couro passando por esses dias sufocantes de forma 

inevitável sem, contudo, desanimar-se (CUNHA, 1914).   

Nos lugares do interior nos sertões, em pleno domínio das caatingas, existem a expressão 

várzea onde esta palavra cedeu lugar para o termo vazante, que descrevia exatamente a faixa de 

terrenos ribeirinhos abrangidos pela rápida ascensão das águas no período chuvoso do ano. O 

termo vazante significa o que vaza, que extravasa, que transborda, trata-se de um termo dotado de 

grande capacidade relacionado à rotina da dinâmica hidrológica dos sertões secos. Ocorre que ao 

longo das vazantes, existiam réstias de matas ciliares entremeadas lateralmente de campos 

gramíneos e agrupamentos de palmáceas e, sobretudo dominados por craibeiras. Ao longo das 

margens das planícies aluviais ou as encostas baixas das colinas sertanejas eram dominadas por 

solos arenosos pouco férteis, aplicava-se o termo arisco para designar esse outro tipo de 

ecossistema dos terrenos ribeirinhos. O termo arisco provém de areiúsco, fato que demonstra a 

acuidade prática do sertanejo em reconhecer diferentes tipos de terrenos, seguindo uma empírica 

percepção geoecológica ou também sua significação provém no domínio das caatingas como 

ocorre semelhante à das veredas no domínio dos cerrados (AB’SABER, 1999). 
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Na área rural sertaneja existem muitos brejos, e esse termo brejo se projetou para todo um 

subconjunto de paisagens e de ecossistemas relacionados às serras úmidas, passando a designar 

áreas que podem atingir dezenas ou mesmo centenas de quilômetros quadrados de extensão, como 

no caso de Baturité ou do brejo paraibano. O certo é que esse termo se refere hoje a diferentes 

tipos de sítios em porções centrais de maciços antigos, sobrelevados em relação aos sertões ou aos 

agrestes de serras úmidas, piemonte de escarpas e encostas de maciços em encostas úmidas 

acrescidas de agrupamento de olhos d'água, além de numerosas outras situações combinadas. 

Todas as serras úmidas foram redutos de florestas em sua paisagem primária, e, por conclusão 

também foram antigos refúgios de fauna. 

A cultura popular dos sertões tem como costume reconhecer por brejo qualquer lugar 

com água ou úmido existente no interior do domínio semi-árido, ou melhor, qualquer área dotada 

de maior umidade, solos de matas e filetes d'água perenes ou subperenes, onde é possível produzir 

quase todos os alimentos e frutas peculiares aos trópicos úmidos. Um brejo, por isso, é sempre um 

enclave tropical e no meio semi-árido: uma ilha de paisagens úmidas, quentes ou subquentes, com 

solos de matas e sinais de antigas coberturas florestais, quebrando a continuidade dos sertões 

revestidos de caatingas. É claro que isso só ocorre em determinados sítios, como serras e encostas 

de maciços que captam a umidade de barlavento, piemontes com acumulações detríticas retentoras 

de água, agrupamentos de nascentes ou fontes chamadas de olhos d’água, encostas ou sopés de 

escarpas, bordas de chapadas e setores de vales bem arejados por correntezas de ar marítimo.  

Na região seca do interior nordestino, os brejos são fundamentais para a produção de 

alimentos no domínio dos sertões, como mostra qualquer apanhado sobre a origem dos produtos 

comercializados nas feiras locais. Então se entende que o sucesso das feiras nordestinas é a 

demonstração da produtividade dessas áreas, cujos solos de mata deram origem à formação dos 

primeiros celeiros fornecedores de alimentos baratos e de uso tradicional no amplo espaço 

sertanejo. Tem como transporte de baixo custo o lombo de jegues aliado à baixa expectativa de 

lucro dos camponeses brejeiros, garantiu a comercialização com níveis toleráveis de preços para 

as populações, a carne de gado ou de animais de pequeno porte é quase sempre proveniente de 

todos os cantos dos sertões, mas o restante do necessário à alimentação do povo sertanejo provém 

dos pequenos espaços, muito férteis, dos brejos que pontilham os sertões. Deste lugar sai à 

mandioca e a farinha, o feijão, uma parte do café, um sem-número de frutas, além da rapadura e da 

aguardente, subprodutos de pequenas plantações de cana-de-açúcar (AB’SABER, 1999).  
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É evidente a indignação do descaso com essa região devido a tanta pobreza 

socioeconômica embora tenha tantas riquezas naturais, enquanto outros estados apresentam 

grandes riquezas sendo necessário reivindicar, pois é dever do Estado e da sociedade proteger, em 

nível do máximo possível, os pobres excluídos de uma das regiões mais precárias sócio-

econômica das Américas. Sempre quando ocorre o investimento em comunidades de sertanejos 

pobres e fragilizados, sobreviventes de uma região semi-árida dotada de ínfima capacidade de 

suporte econômico e demográfico, está se evitando a migração significativa dessa gente para as 

grandes cidades do mundo urbano-industrial, onde já existem dramáticas comunidades de pobreza, 

em reprodução permanente. Com isso ocorrerá que esses sobreviventes da seca dos sertões, 

certamente irão engrossar a vivência opressiva das favelas embaixo de pontes. Devido a tudo isso 

deriva que soluções protetivas integradas para a sociedade sertaneja constituem o único caminho 

para compensar o trágico destino dos que não têm culpa de ter nascido em um espaço dominado 

pela escassez e pelo calor, numa região climática e hidrologicamente problemática (AB’SABER, 

1999). 

Os principais fatos que ocorrem para saída dos sertanejos em suas condições adversas são 

a alta [fertilidade demográfica devido à falta de planejamento familiar nessa região, a forte seleção 

biológica e ausência de oportunidades de emprego para trabalhadores sem terra gerando um apelo 

à migração, numa desesperada luta pela sobrevivência em outros lugares do país. Então, essa 

grande região imersa na seca brasileira passou a ter o papel histórico de fornecer mão-de-obra 

barata para quase todas as outras regiões detentoras de algum potencial de emprego e os 

nordestinos de todos os locais do semi-árido mobilizaram-se nas mais variadas direções, seguindo 

a vaga de cada época como ocorreram para a Amazônia, nos fins do século passado e início do 

atual e também para São Paulo desde a década de 1930. Além de que foram para Brasília nos anos 

60 e para o norte do Paraná, sobretudo depois da construção da estrada Rio-Bahia e finalmente, 

para o norte de Goiás, as margens da Belém-Brasília, a Transamazônica e, para o sul do Pará, nos 

anos 70.    

Os sertanejos que possuem poucos ou nenhum dos recursos veem as crises climáticas 

como sendo os fatos mais críticos no anseio do abandono da região, devido a isso as 

resistentes capacidades de trabalho, testadas e contestadas, têm tido o efeito de reduzir a expulsão 

da força de trabalho para outras áreas do país, mas não se imaginaram ainda fórmulas de 

aproveitamento mais efetivo do potencial de trabalho existente, a favor do desenvolvimento 
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regional. Por tanto, o Nordeste segue sendo o grande emissário de homens para todas as partes do 

país, devido ao seu caráter predominante rural da sua população, lado a lado com as altas taxas de 

densidade demográfica e a exigüidade dos espaços propriamente agrícolas, responde por uma 

inegável fragilidade infraestrutural da economia regional.  

Ao longo dos vastos domínios dos sertões, o governo federal procura investir recursos 

públicos, mais diretamente projetados para garantir a sobrevivência dos sertanejos e suas famílias. 

Onde tal intento tem sido muito difícil de conseguir, pois para se chegar a esse objetivo tem que se 

iniciar enfrentando um dos grandes problemas que é onde residem essas comunidades sertanejas 

por serem esses locais de difícil acesso e depois saber como começar a seleção dos homens para 

assisti-los com uma renda mínima, já que o governo tem sempre estado num momento de grande 

crise econômica e de entraves burocráticos que atrasam as melhorias de sobrevivência dessas 

famílias rurais (AB’SABER, 1999).  

A presença da mistura de etnias na formação do homem sertanejo é muito peculiar em 

suas atitudes e procedimentos culturais onde as diferentes condições históricas antropológicas são 

essenciais para diferenciá-los favoravelmente e como sobre eles reagiram gerando um 

entrelaçamento de diversos graus nos atributos físicos e psíquicos num meio ambiente variável 

com a presença de diferentes climas e seus discordantes aspectos e de difíceis condições de vida. 

Os aspectos físicos e da cultura dos cidadãos do sertão decorrem das diferentes condições 

históricas, climáticas e nas suas diferentes regiões e causam por isso diferentes reações suportadas 

pelas raças constituintes e se envolvem em uma miscigenação que absorve as características e 

potencialidades lhes dando capacidade de ultrapassar as dificuldades pertinentes a região com 

resistência e vigor típico de sua originalidade sertaneja (CUNHA, 1914). 

A luta pela sobrevivência é um caminho difícil que percorre a todos os seres vivos nesse 

bioma chamado caatinga. O bioma caatinga no sertão ocorre em todos os municípios do Nordeste 

e isso não é diferente da vegetação que está presente em Macururé e também em outras vegetações 

como as florestas que percorrem em meio ao predomínio dessa vegetação dominante. A insolação 

é o pior desafio a combater pelos seres vivos que persistem nesse território inóspito onde algumas 

plantas enterram seus caules no solo e alguns animais se escondem durante o dia em locais ou 

buracos embaixo de pedras.  

Essa pobre região sertaneja habita ali a mais importante massa de camponeses residentes 

do Brasil onde ficam distribuídos pelas faixas de transição climática do agreste, os pequenos 
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celeiros de produção agrícola, os brejos, e as grandes extensões de pecuária pobre e extensiva. 

Embora seja mais do que qualquer capacidade demográfica do nosso interior, esta população 

sertaneja forma um povo e uma cultura amarrados à rusticidade da vida econômica e social nas 

caatingas. Ali se encontra uma centenária cultura popular de raízes lingüísticas enraizadas nos 

fundamentos dos países colonizadores ou ibéricos e aperfeiçoadas ao calor das forças da terra e 

dos índios, em um ambiente físico e humano que não reservou lugar para os fracos e acomodados 

(AB’SABER, 1999). 

A vida do homem do campo sertanejo é atravessada entre ciladas com surpresas 

repentinas em uma natureza inesperada e sem tréguas para sobrevivência batalhando 

constantemente combalido com exaustão e toda força, mas sem desistir apesar de nunca vencer as 

adversidades já que essas nunca se cessam e conduzem esse vaqueiro a se adaptar e transformá-lo 

numa imagem de bárbaro, impetuoso e abrupto. Ao contrário do vaqueiro gaúcho em que esse 

sofre menos com as dificuldades e intempéries da natureza o vaqueiro sertanejo é mais resistente, 

mais duro e mais perigoso onde ele procura o adversário com o firme propósito de destruí-lo seja 

como for sem desperdiçar suas forças no que for necessário calculando a certeza do resultado sem 

dar um golpe em falso.  

Aquele que tenta enfrentar o jagunço ou vaqueiro sertanejo irá perceber que este não 

recua dos combates e se isso acontecer ele é mais temido ainda como um leão intrépido com um 

ódio oculto e inextinguível nas sombras das tocaias de quem conhece sua terra mais do que a si 

próprio aniquilando com facilidade seus inimigos. Mas sua luta constante é com a terra e 

agricultura rudimentar em suas plantações nas proximidades dos rios para adquirir seus produtos 

alimentícios de cereais que são suas aquisições de primeira necessidade, além da criação dos 

pequenos rebanhos de caprinos para os que não cultivam a terra (CUNHA, 1914).    

As principais causas dos problemas humanos e sociais da escassez do Nordeste estão 

diretamente relacionadas à quantidade de pessoas que a região precisa alimentar, devido à 

desproporcionalidade, e mantendo as potencialidades efetivas do meio físico rural dentro dos 

padrões culturais de sua população e dos limites impostos pelas relações dominantes de produção. 

O castigo da fome incide exatamente sobre uma grande parcela constituída por todos os tipos de 

trabalhadores sem terra e esta classe de sertanejos ocupa a posição do principal segmento da força 

de trabalho dos sertões, identificado como a maior reserva de mão-de-obra braçal das Américas, 
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gerando uma gama de sobreviventes para todos os serviços de uma sociedade constituída de 

vaqueiros e camponeses. 

Infelizmente, a conseqüência da seca do Nordeste tem afetado muito mais gente do que as 

relações de produção dominante podem suportar, e com essas secas súbitas que assolam a região 

criam descontinuidades forçadas na produção rural e conduzem a um desemprego elevado dos que 

não têm acesso a terra, relegando-os à condição potencial de retirantes. Com a falta de emprego e 

de pão ninguém pode viver com as variações de uma natureza rústica, onde o ritmo irregular e 

imprevisível dos anos de seca intensificou dezenas a centenas de milhares de sertanejos, do 

imenso espaço das caatingas, para a verdadeira periferia pobre da zona da mata, onde se localizam 

os principais centros urbanos, pólos de desenvolvimento e de controle político-administrativo 

(AB’SABER, 1999).  

O governo brasileiro tem condições, dentro de seus limites, para ajudar os sertanejos com 

um mínimo de renda para dar uma vida digna a esses trabalhadores rural sem-terra que se 

encontram na vastidão dos sertões nordestinos, e isso não se trata de paternalismo inconseqüente, 

mas de exigência ética com relação à população de uma das áreas semi-áridas mais povoadas do 

planeta, já que os nordestinos em sua enorme emigração ajudaram a povoar distantes regiões como 

a da Amazônia e do sudeste em São Paulo.  

É fato ter acontecido nesses últimos cinqüenta anos, os sertanejos nordestinos emigrantes 

colaboraram na construção de significativa parte das grandes e médias cidades brasileiras, além de 

ter ajudado a levantar edifícios de hospitais, cidades universitárias, fábricas, estádios e aeroportos, 

um pouco por toda a parte do mundo urbano e urbano-industrial de um país verdadeiramente 

continental. Por tudo isso, toda ação que se possa fazer para minimizar os efeitos perversos das 

secas habituais e não-habituais, e a marginalização imposta pela estrutura agrária mais rígida do 

mundo, ainda será um mínimo no espaço total das caatingas (AB’SABER, 1999).  

 

1.3 OS SERTÕES E EUCLYDES DA CUNHA 

O homem forte sertanejo que vive no interior e também vive do campo tem sua origem há 

muitos séculos desde o início da colonização no século XVII onde os caçadores iam à busca de 

escravos penetrando nas matas passando pelos rios para desarticular quilombos onde ocorreu não 

apenas o travamento de violências, mas também a mistura de raças com seus costumes e culturas 
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formando, em vários locais, comunidades de agricultores e criadores de animais na fixação de uma 

vida sedentária. O povoamento do sertão não aconteceu apenas pelas entradas de caçadores de 

escravos fugitivos e com violência, mas também pelas migrações de muitas famílias do Sudeste 

especialmente São Paulo devido os anúncios de belezas e farturas dos bens naturais dos rincões 

nordestinos como rios, a vegetação, animais e a terra fértil boa para cultivar produtos 

comercializáveis ou para sua própria subsistência.  

Nessa terra nordestina a miscigenação dos povos do sudeste com os da região sertaneja 

foi muito importante, onde ocorreu também o entrelaçamento de colonos vindos da Europa de 

índole aventureira e a impulsividade indígena fatos importantes para os hábitos e atributos dos 

seus ancestrais que também foram se modificando com as exigências de vida da nova terra, mas 

conservando as tradições antigas, ao fanatismo religioso sentimental com grande exagero pela 

defesa de sua honra desde a época do início colonial (CUNHA, 1914).  

E como dizia Euclydes da Cunha sobre o sertanejo nordestino:  

“Raça forte e antiga de caracteres definidos e imutáveis mesmo nas maiores crises _ 

quando a roupa de coro do vaqueiro se faz a armadura flexível do jagunço _ oriunda de 

elementos convergentes de todos os pontos, porém diversa das demais deste país, ela é 

inegavelmente um expressivo exemplo do quanto importam as reações do meio” 

(CUNHA, 1914, p73).   

 

Essa originalidade do vaqueiro nordestino, indivíduo que faz parte do povo fundo de 

pasto, se espalha por quase todos os estados da região e por estados de outras regiões limítrofes 

como é o caso de Goiás, Minas Gerais e outros, além de povoados, vilas e cidades tem essa marca 

de sua originalidade que se destacam dentro e fora do país. E essa fisionomia original decorre da 

vida sofrida em um ambiente pouco agradável por suas características naturais como uma flora 

agressiva, um clima impiedoso, as secas periódicas, o solo estéril crespo da falta de umidade ou de 

umidade muito baixa e outros atributos pouco convidativos que até os índios a consideravam 

como uma terra ingrata. 

A maioria do povo formado no vale médio do São Francisco que originou o vaqueiro 

sertanejo tem uma grande dosagem preponderante do sangue indígena, mas com a presença da 

miscigenação vinda de outras raças e lugares, faz com que as feições e estaturas sejam variadas 

divergindo também da miscigenação dos povos que ficam próximos ou nos centros urbanos no 

lado litorâneo. E como disse o escritor Euclides da Cunha “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. 

Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral” (CUNHA, 1914).   
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Além desses atributos estereotipados positivos o sertanejo ou o vaqueiro nordestino tem 

outros que são negativos conforme Cunha (1914) como desgracioso, desengonçado e também 

torto sem a estrutura corretíssima das feições atléticas, mas embora tenha a aparência defeituosa 

ele transfigura-se com o simples aparecimento de algum incidente desencadeando as forças que 

estavam adormecidas. Apesar desses atributos aparentes do vaqueiro, sua força em potencial desse 

sertanejo se desperta quando o perigo e as dificuldades aparecem e ele fica forte deixando seu 

aspecto vulgar de tabaréu desengonçado para um aspecto inesperadamente dominador de um titã 

acobreado e potente que ocorre num desdobramento surpreendente de garra e agilidade fora do 

comum nos momentos difíceis (CUNHA, 1914).  

O vaqueiro do Norte ou nordestino se diferencia muito do vaqueiro do Sul já que aquele é 

sua antítese, pois este não passou e não conhece o que aquele enfrentou como os horrores da seca 

e os combates cruentos com a terra árida e a miséria que assola as comunidades já que sem água a 

produção de alimentos se torna mais difícil e com essas condições opostas o calor e a insolação 

devastam suas produções agrícolas. Esse herói que nasce no Nordeste, o vaqueiro, passa pela 

mocidade numa sucessiva cadencia de problemas de sobrevivência sendo homem muito cedo a 

maioria das vezes sem desfrutar de sua infância combatendo todas as dificuldades com todas as 

energias fazendo-se forte, esperto, resignado e prático com essas circunstancias adversas. O 

aspecto do vaqueiro ou do homem que vive nas comunidades e criam pequenos rebanhos de 

caprinos lembra o guerreiro antigo exausto das lutas contra as condições adversas da natureza 

onde suas vestes são sua armadura com um gibão de couro curtido e luvas com couro de outro 

animal, com colete, perneiras, alpercatas e joelheiras também de couro com a cor de um vermelho 

pardo montado em seu cavalo, pois sem tais atributos não romperiam ileso pelas caatingas e 

pedregais cortantes do sertão (CUNHA, 1914). 

Um dos atos que o homem do sertão faz com prazer pelos animais que possui é a 

vaquejada onde eles reúnem seus gados de forma misturada sem discriminação com os seus 

companheiros e depois nesse evento, que dura um mês, completo por ano os animais de diferentes 

possuidores vivem em comum numa mistura enorme sem cercas e sem divisas. Para o vaqueiro a 

vaquejada é uma festa de tradição reproduzida há séculos onde tem uma grande feira em que ele 

vive aventuras de disputas com animais e também desfruta pratos e comidas típicas da região 

sertaneja com as culturas alimentícias pertinentes a sua terra que são provadas na merenda como a 
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saborosa umbuzada e o jerimum com leite, além das danças e ritmos musicais que o homem dessa 

região conhece que são os sambas e cateretês.  

Mesmo resignado e tenaz com a seca, o sertanejo não se abala com sua implacável 

maneira de ser dos fortes e vai encarando de fito a fatalidade inevitável reagindo com sua filosofia 

de ser num heroísmo dos sertões em uma luta que ninguém descreve na insurreição da terra contra 

o homem. O sertanejo se ampara em sua religiosidade que prende seus olhos na altura sacerdotal 

da fé, devotando os santos milagreiros, cruzes alçadas, andores erguidos e com bandeiras dos 

santos tremulando com suas famílias inteiras onde depositam toda sua crendice. Esses atos que se 

decorrem em lentas procissões propiciatórias seguidas de tristes ladainhas, mas mesmo assim a 

imperdoável seca persiste em assolar a vida dos seus animais e da terra com os céus 

continuamente claros e o sol fulminando a terra fazendo com que os poucos animais que ainda lhe 

restam vão sucumbindo no suceder dos dias abrasantes e intermináveis (CUNHA, 1914).  

A intuição particular do homem do sertão se direciona para as forças de sua terra, 

percebendo de longe os sinais das trovoadas que anunciam chuvas e a chegada da estação das 

águas, chamada inverno. Essa intuição percebe toda força e mudanças da natureza como o rebrotar 

da folhagem em todas as caatingas, o retorno das águas correntes dos rios, ao ensejo das primeiras 

chuvas, o conhecimento das potencialidades produtivas de cada pequeno espaço dos sertões, desde 

as vazantes do leito dos rios até os altos secos e pedregosos das colinas sertanejas. Porém, esses 

homens não consideram suas posses, que tomam conta, como se nada fosse seu, além de que 

outros homens sertanejos são mera força de trabalho para os donos das terras (AB’SABER, 1999). 

Assim é a caatinga o celeiro agreste de quem vive enfrenta muitos obstáculos a começar 

para as plantas com suas adaptações e alimentam os magros animais dos sertanejos que levam seus 

pequenos rebanhos para sobreviver nesse quase deserto e onde também os habitantes tiram as 

matérias primas alimentares para fazer outras comidas como a derrubada de ouricuris para fazer 

seu pão e as raízes dos umbuzeiros para matar a sede dos filhos dos vaqueiros. Muitos animais 

combatem essa seca do sertão com a emigração também como ocorrem com as seriemas e 

jandaias, mas outros avançam sendo dizimados pela falta de probabilidade de chuvas. 

A religião do homem sertanejo é como ele, mestiça, com várias crendices misturadas, 

onde sua luta com a situação agravante de necessidades tem construído sua estrutura psíquica com 

seu temperamento e sua rudeza fora do comum em que sua natureza nômade lhe prepara pra 

conhecer com mais propriedade os adversários que lhe sobrevém. Sua crença religiosa se vincula 
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ao monoteísmo mal compreendido e com a presença do misticismo extravagante rebatendo o 

fetichismo do índio e do africano embora tenha pequenos resquícios de suas religiões na do 

sertanejo que se revela com suas superstições e com a fusão de seus estados emocionais mais 

distintos revelados. A fusão das três raças com seus tipos físicos e fisiológicos que formam esse 

guerreiro do sertão, também convergem para suas qualidades morais em que as crenças de três 

povos singulares constroem uma aproximação violenta dessas visões religiosas distintas criando 

lendas arrepiadoras e curiosas como é o caso da caapora travesso e maldoso correndo montado em 

seu caititu arisco nas noites de luares claros, os sacis diabólicos que assaltam os viandantes 

retardatários, além dos lobisomens e mulas sem cabeça (CUNHA, 1914).  

Nessa mistura de crenças dessas três raças em que estavam presentes o antropismo do 

índio, o animismo do africano e o aspecto emocional do europeu onde esse foi o caso mais notável 

da história mestiça na crença do sertanejo, pois a religião européia em meio às agitações religiosas 

do sertão originou evangelizadores e figuras messiânicas singulares seguidas pelos fanáticos que 

endoidecem atrás daqueles ídolos que lhes prometem um paraíso perfeito e superior desse mundo.  

Essa impregnação religiosa imposta predominante européia no sertão e em todo o Brasil ocorreu 

pelos reinados de Dom Manuel e Dom João III com seu misticismo feroz que culminou com um 

fervor religioso e influências católicas da santa inquisição onde eram usadas fogueiras para impor 

o medo através de suas leis canônicas prescritas pelos papas (CUNHA, 1914).    

Com todas essas buscas do misticismo religioso fanático o homem dos sertões vive e 

sobrevive em função imediata da terra que sofre com as pressões naturais e climáticas da região 

com seu jeito ingênuo como um pupilo das tradições eclesiásticas provindas do catolicismo 

misturadas com lendas das outras crenças na fusão de raças originando suas características 

mestiças. A religião tão importante para vida do povo sertanejo na qual ele apóia a maior parte de 

sua força ela se expressa de forma indefinida e o homem do sertão procura outras formas de culto 

como os candomblés africanos ou poracês indígenas com suas contradições religiosas que 

apresentam, mas se adaptando as suas liturgias na fuga das infelicidades seculares e dos seus 

vícios. 

As manifestações religiosas com seus rituais ocorrem, por exemplo, onde as famílias 

sertanejas ou o povo sertanejo passam horas noturnas rezando pelas almas dos mortos onde esse 

culto é impressionante e colocam cruzes a beira das estradas sobre pedras arrumadas e sem parar 

vão rezando pela salvação de quem nunca viu, podendo ser até inimigos, pois para essa cultura a 
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terra é o exílio insuportável e o morto vai ser sempre um bem-aventurado por sua libertação da 

vida de sofrimento (CUNHA,  1914). 
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Capítulo 2 - CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E EDUCAÇÃO EMACIPATÓRIA E 

COMUNITÁRIA 

 

Com a força financeira da economia na sociedade atual, as pessoas vão aplicando em seus 

diferentes lugares e até em diversas comunidades tradicionais pressões sobre o meio natural 

retirando o que lhes convém e lançando também fora o que não lhes convém passando a provocar 

a natureza, com maior evidência e frequência, os conflitos socioambientais. 

Os conflitos no meio ambiente, por meio do seu exaurimento, vão aparecendo com a 

aptidão em usufruir de forma coletiva através da submissão da natureza ao interesse pessoal, ou 

individualmente no conjunto, e na maioria das vezes conveniências antagônicas num determinado 

local geográfico com seus recursos naturais limitados.   

Nos conflitos socioambientais os personagens presentes no seu contexto apresentam 

diferentes objetivos com relação ao meio ambiente e por isso os locais das tensões geram essas 

disputas na natureza que também dão vazão para argumentações e negociações entre as pessoas da 

mesma comunidade ou de diferentes comunidades tradicionais e destas com o governo.  

Através do referencial do desenvolvimento sustentável foi possível a análise dos conflitos 

na busca dos recursos naturais que se expandiram por vários lugares tendo necessidade urgente em 

seu entendimento devido à diversidade de concepções ao seu respeito no país e no mundo. Com o 

desequilíbrio em que são explorados os recursos naturais e sua reposição não está no nível de 

retirada desses bens do meio ambiente fica, por tanto, configurado os conflitos socioambientais 

ocasionados pela escassez de algum recurso onde o consumismo econômico ou atividade 

antrópica desregula a igualdade entre os fatores de desejo da sociedade e natureza (MACIEL, 

2011).  

Num país em que a região nordestina apresenta escassez de vários bens como água e 

alimentos por apresentar períodos longos de seca, as disputas pela sobrevivência das comunidades 

se tornam evidentes e acirradas, pois com a omissão governamental a luta entre as comunidades 

tradicionais cresce e irradia para outros setores buscando eles estratégias para alcançar seus 

objetivos e atrapalhar as atividades de seus oponentes. Com a escassez dos recursos naturais 

causados pelos conflitos socioambientais, em todas as partes do mundo, por motivo das 

irresponsáveis ações que visam à multiplicação econômico-financeira e consequentemente, a 
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destruição da natureza, os desequilíbrios sociais também vão surgindo onde as classes econômicas 

mais baixas sofrem o maior impacto e são as que mais pagam com as consequências dos desastres 

globais da natureza.   

Nos lugares onde existem comunidades tradicionais no Brasil os recursos naturais são 

escassos os conflitos sociais entre os grupos humanos se apresentam com mais nitidez na 

reivindicação de seus territórios como terras para sua moradia e sobrevivência com repercussões 

políticas. 

Com os conflitos socioambientais a escassez dos recursos traz efeitos sociais como 

redução da produção agrícola, migração populacional, declínio econômico, enfraquecimento das 

instituições e relações sociais, além de outros problemas devido aos desequilíbrios ambientais com 

origem em atividades antrópicas. Para se determinar se um conflito é socioambiental, é 

indispensável, que este tenha causas sociais e ambientais sabendo por meio da identificação dos 

interesses, estratégias, poderes e vulnerabilidades dos diversos grupos sociais envolvidos, é 

fundamental para a compreensão e configuração de sua possível trajetória (BRITO; BASTOS; 

FARIAS; DIAS, 2011).  

No centro das questões das comunidades tradicionais ocorrem as diferenças entre 

problemas ambientais e os conflitos socioambientais, mostrando que o problema ambiental é uma 

situação em que há risco, dano social ou ambiental, mas não há reação ativa por parte dos 

atingidos ou de outros personagens da sociedade civil diante do problema. Porém o conflito 

socioambiental se refere a uma situação em que há disputas de interesses representados em torno 

da utilização ou gestão do ambiente. Com isso, pode-se afirmar que um conflito socioambiental 

dar ensejo a uma situação em que um ator social se encontra em oposição consciente a outro ator, 

na ocasião em que se definem objetivos incompatíveis que conduzem ao embate de opiniões e de 

interesses.  

Em um conflito socioambiental, é percebida por diversos autores a presença de três 

dimensões básicas na análise dos conflitos que são o mundo biofísico e os seus ciclos naturais, o 

mundo humano e suas estruturas sociais e o relacionamento dinâmico e interdependente entre os 

dois mundos. 

Ainda segundo autores que identificam ideias no estudo de Acselrad, esses autores veem 

que os conflitos que envolvem o meio ambiente estão sob a ótica econômica, expondo também 

que os conflitos socioambientais podem ser classificados de duas formas: o conflito por 
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distribuição de externalidades (ocorrem a partir de dificuldades dos geradores de impactos 

externos assumirem a responsabilidade pela consequência de suas ações), e o conflito pelo acesso 

e uso dos recursos naturais (decorre das dificuldades de se definir a propriedade sobre os 

recursos). Embora estas características sejam difíceis de serem configuradas na prática, é 

necessário incorporar elementos que definam os limites do ambiente social, político ou 

institucional no qual estas situações de conflito acontecem (BRITO; BASTOS; FARIAS; DIAS, 

2011). 

A maioria das vezes os conflitos ambientais surgem das diferentes formas de uso dos 

recursos de maneira comunitária em que os membros das comunidades tradicionais retiram os 

bens necessários à sua sobrevivência concorrentemente com a também retirada do mercado 

financeiro para sua expansão culminando em impactos entre si e causando problemas nos bens 

naturais não comerciais como o ar, o solo e a água. 

Além dos danos ambientais que ocorrem com esses conflitos os bens naturais são 

aproveitados e distribuídos desigualmente, atingindo mais que proporcionalmente as camadas 

populares mais humildes economicamente e onde estas sofrem em todos os setores nas suas 

necessidades (ACSERALD, 2010). 

Há muitas décadas e até séculos que os povos e comunidades tradicionais têm suas 

formas de vida indissociáveis do uso sustentável da biodiversidade e dos bens comuns, e com essa 

problemática eles como sujeitos de direito torna-se possível identificar os conflitos ambientais, 

bem como as suas lutas contra o poder hegemônico relacionadas ao poderio econômico (BERTO; 

MARTINS; CARVALHO, 2012).  

Nos conflitos ambientais a função da lei é muito importante e ela direciona na prevenção 

de disputas em conseguir impor respeito às suas regras, contudo, nem todos os conflitos podem ser 

evitados através de normas, pois eles surgem independentes de sua natureza, e eles também podem 

ser considerados conflitos legais e sua origem pode se dar de três formas como aqueles que 

surgem de diferentes visões e interpretações das leis, aqueles que surgem pelo não cumprimento 

da lei ou pelo confronto à lei vigente, além daqueles quando as leis são mudadas de acordo com 

interesses e circunstâncias do grupo com o poder de aplicá-las (NASCIMENTO; BURSZTYN, 

2010).  

Um dos grandes pontos de conflito socioambiental nessa região baiana é a atenção 

cuidadora e protetiva do órgão ambiental máximo do governo federal chamado Instituto Brasileiro 
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do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para com os animais silvestres, 

alguns ameaçados de extinção, e também para as plantas típicas do bioma caatinga na área de 

reserva ecológica chamada de Raso da Catarina, mas que não tem assistido de forma mais 

veemente para com as pessoas dessa comunidade tradicional e poderem sobreviver com mais 

dignidade.  

A educação emancipatória é um potente instrumento em que os educandos e educandas 

poderão por meio da troca de conhecimentos estabelecerem seus saberes, a sua cultura e a sua 

história, muitas vezes silenciada, ocorrendo, já comentado, a interlocução desses saberes com o 

conhecimento legitimado pela ciência para que possa abrir caminhos para a consciência crítica e 

política no seu meio valorizando a cultura tradicional (SANTIAGO, 2012). 

Nas questões dos conflitos socioambientais a gestão ambiental tem o papel de mediação 

entre os grupos dominantes e os interesses de terceiros em que estão presentes as comunidades dos 

povos tradicionais na distribuição dos ganhos e perdas onde estão incluídos os recursos naturais de 

suas localidades. Nessa problemática, entra a educação auxiliando a gestão ambiental com o 

desafio de contribuir na criação de condições para que os diferentes segmentos sociais estejam 

incluídos na participação política gerando políticas públicas com o exercício da cidadania 

instrumentando a sociedade civil na superação dos conflitos socioambientais (LOUREIRO, 2012).  

Conforme Loureiro (2012), a prática pedagógica para implementar a gestão ambiental 

precisa de profissionais qualificados engajados com a realidade de cada comunidade tradicional na 

sua localidade combinado com os interesses políticos e econômicos de todos os personagens 

sociais e das instituições envolvidos nos conflitos socioambientais presentes e peculiares a cada 

caso e o acesso aos recursos naturais.  O estudo ecológico nessa nova linha não fica adstrito 

apenas à biologia, mas avança com a gestão ambiental no desenvolvimento da democracia e 

cidadania.   

Já está confirmado por grande número de estudos que demonstram as consequências da 

poluição e os riscos ambientais desproporcionais incidentes sobre, principalmente, as 

comunidades pobres, negras e minoritárias com isso surge o ativismo do movimento da justiça 

ambiental em que se pauta na proteção do ser humano em viver num ambiente saudável, 

equilibrado ecologicamente para todas as pessoas, independente de raça, classe, gênero, cultura e 

outras diferenças sociais (LOUREIRO, 2012). 
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Capítulo 3 - MACURURÉ E A COMUNIDADE FUNDO DE PASTO: ORGANIZAÇÃO E 

SOCIABILIDADE 

 

3.1 Características históricas de Macururé 
 

Macururé é um município situado no nordeste semi-árido da Bahia (Figura 1), região do 

Alto dos Canudos, fundado em 1962, possui uma população estimada em pouco mais de 8390 

habitantes segundo o senso do IBGE em 2014 e com IDH em torno de 0,604. Esse município por 

ser localizado no nordeste semiárido baiano ele também faz parte da mesorregião do Vale do São-

Francisco e microrregião de Paulo Afonso, onde está presente uma área ecológica que abrange 

vários municípios inclusive Macururé que é o Raso da Catarina. 

O município de Macururé (Figura 2) ocupa uma área de 2.294 km² com uma densidade 

demográfica de 3,52 habitante/km
2
, sua localidade fica na microrregião de Paulo Afonso que 

abrange os municípios das proximidades de Paulo Afonso e de Juazeiro fazendo limite com os 

municípios de Chorrochó, Rodelas, Jeremoabo, Glória e Canudos. Com essa pertinência a 

Microrregião de Paulo Afonso, que é um dos municípios mais importante do nordeste da Bahia, 

Macururé possui um povoado chamado de Salgado do Melão, a cerca de 25 Km deste município e 

70Km de Paulo Afonso onde se encontra o povo ou comunidade tradicional fundo e fecho de pasto 

onde ocorreu minha pesquisa deste trabalho científico (IBGE, 2010). 

Macururé tem a origem do seu nome de uma antiga fazenda denominada Macururé, que de 

acordo com registros de terras coloniais, foi encontrado pelo pesquisador Alex Maia, no ano de 

1992, no Arquivo Público da Bahia, em que comprova através de documentos históricos de alto 

valor, os quase 200 anos da existência deste nome. Os registros de terras oficiais da Freguesia de 

Santo António da Glória (atual Paulo Afonso-Ba), datado do dia 20 de janeiro de 1857, exemplar 

180, foi registrado a posse de terra por herança, documento este assinado pelo Vigário Luis Justino 

da Costa, que comprova o fato. Desde o ano de 1857, este nome, assim como o nome da Fazenda 

Tintin, figuram para denominação de lotes de terra. 

O município ocupa uma área de 2.108 km², fazendo limite com os municípios de 

Chorrochó, Rodelas, Jeremoabo, Glória e Canudos; estando muito próximo ao Município de Paulo 

Afonso. 
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Figura1- Mapa do Estado da Bahia. 

 
Fonte: GOOGLE (2014) 

 

 

 
Figura 2- Mapa do Município de Macururé. 

 

Fonte: GOOGLE (2014) 
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3.2 Características sociais e demográficas de Macururé 

 

Parte do Município de Macururé é uma microrregião que faz parte do Raso da Catarina e 

que desde os primórdios de ocupação, já era considerada uma área de difícil utilização para o 

manejo do gado. 

Esta Região, como dito antes, era habitada primitivamente pelos índios rodeleiros ou 

rodelas, por isso o significado do termo Macururé é de origem indígena, do dialeto das tribos 

Mariquitos e Pankararus, que habitavam a região que significa MACU = PEIXE e RURE =uma 

armadilha, ou seja, é armadilha para pegar o peixe. 

A cidade de Macururé teve início com a fazenda Roça do Tintim (nome também achado 

em registros de terras no Arquivo Público datado de 1857), em 1906 foi construída uma capelinha, 

e comprado à imagem do Senhor do Bonfim. Esta Capela foi substituída pela Igreja Matriz atual na 

década de 60, na homenagem a esta imagem deram à fazenda o nome de Arraial do Senhor do 

Bonfim. Tal fato está associado às procissões de 1º de Janeiro, dia do padroeiro de Macururé.  A 

primeira missa nesta capelinha foi celebrada pelo Padre Manoel Félix. 

Com a construção da antiga BR-4 (atual BR-116) em 1942, chegaram ao arraial diversas 

pessoas, funcionárias da antiga inspetoria de obras, o que fez com que a população aumentasse 

bastante. Foram construídas várias casas, que deram origem a rua, hoje conhecida como Avenida 

Antônio Carlos Magalhães, onde fica a Praça Municipal. Muitos dos materiais enviados para a 

construção da estrada foram desviados para a cidade de Senhor do Bonfim (Bonfim de Vila Nova), 

também situada no sertão baiano, o que levou os moradores a mudarem o nome da cidade para 

Macururé. 

Em 1938 Macururé figurava como um dos distritos de Glória com o nome de Bonfim, 

entre o qüinqüênio de 1939/1943 o distrito de Bonfim passou a denominar-se Macururé. Graças aos 

esforços do Sr. Diógenes Lemos de Moraes e dos deputados João Carlos Tourinho Dantas e 

Raimundo Reis, Macururé emancipou-se de Glória; tendo o município sido criado através da Lei 

Estadual nº 1.754 de 27 de julho de 1962, Diário Oficial de 30 de julho de 1962. 

Também, Vizinho a esse Município, surgiu a Vila de São João Batista em 1698, dando 

origem a Jeremoabo. Nesse mesmo Município ocorreu à miscigenação entre índios com negros 

originando quilombolas e canhembolas, etnias que constam no livro de Euclides da Cunha, Os 
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Sertões. Essa mesma população, conforme consta Euclides da Cunha, irá fazer parte da terra de 

Canudos, onde mais tarde aparece, vive e morre Antonio Conselheiro, saga de nossa História e 

Literatura.  

Nessa mesma microrregião de Macururé, Sítio das Lages e Salgado do Melão, um dos 

lugares mais inóspito do Raso foi local de refúgio para diferentes hordas de perseguidos, como 

gente que fugiu e se escondeu da guerra de Canudos, foi também com a presença dos cangaceiros 

de Lampião que ali estiveram por volta de 1934, fugindo dos volantes de Pernambuco.  Próximo a 

esse Município encontra-se locais e acidentes, como: Patomoté, Uauá, Bendengó, Cumbe, 

Massacará, Cocorobó, Orobó e Jeremoabo, todos, parte do território baiano.  

Em termos culturais, a religião em Macururé exerce grande influência, as principais 

festas culturais do Município são festas religiosas, a festa da Colina, as procissões de 1ª de janeiro 

em homenagem ao Senhor do Bonfim, são um exemplo da força cultural da Religião no 

município, cuja origem se deu, em torno da capela, onde hoje funciona a Igreja Matriz de 

Macururé.  

Embora o catolicismo seja a forma de fé predominante, existem em Macururé igrejas 

evangélicas de grande influência. Entre as quais as três que exercem mais influência no Município 

são a Assembléia de Deus (ligada a Convenção da Bahia), a Batista ( que é uma missão da Igreja 

Batista da Pituba de Salvador) e a Igreja Metodista Pentecostal ( que organizou um Distrito 

Eclesiástico autônomo para o Sertão da Bahia a partir de uma missão internacional da Pentecostal 

Methodist Evangelical Church (dos Estados Unidos). Algumas destas igrejas evangélicas tem suas 

festividades incluídas como parte da tradição das comunidades de Macururé, das quais participam 

populares e autoridades do Município.  

Abaixo segue o detalhamento da caracterização deste Município, quanto os aspectos 

geomorfológicos, pedológicos e hidro-climáticos, além dos aspectos da biodiversidade que 

abarcam a flora e fauna. 

 

3.3 Características geomorfológicas, pedológicas e hidro climáticas do sertão de Macuré-Ba. 

 

No semi-árido baiano, onde inclui Macururé, considerando as características orográficas 

ou do relevo, esses terrenos são formados por pediplanos, como exemplo dos incebergs do baixo 

São Francisco e pela Chapada do Raso da Catarina, com altitudes que variam entre 230 e 700 
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metros acima do nível do mar. Diferentes cotas altimétricas podem ser observadas dentro das 

terras desta microrregião onde se localiza o município de Macururé (REIS, 2004). 

O município de Macururé possui por fazer parte da microrregião do vale do São 

Francisco a existência de inúmeros vales, com inversões térmicas típicas do sertão nordestino e do 

Raso da Catarina na qual o município faz parte, possuindo biodiversidade semidesértica. Esta é 

uma das áreas mais secas do Brasil, onde fica a paisagem da Reserva Ecológica do Raso da 

Catarina, e a maioria dos animais apresenta hábitos noturnos motivados pelo calor dos dias, pois 

vivem entocados para se protegerem das intempéries do clima (REIS, 2004). 

Portanto nas áreas de domínio do Raso da Catarina, instalados sobre uma das chapadas e 

próximo do Salgado do Melão e do Sítio das Lages desse mesmo Município, as cotas mais 

elevadas chegam a 640 metros acima do nível do mar. 

No que diz respeito a sua pedologia o solo de Macururé é silicoso, quase sem húmus, 

pobre em azoto e com regular teor de potássio e de cálcio. Quanto ao clima, por estar situado na 

área do Sertão Nordestino, Macururé possui clima tipo BSh (Köppen) semi-árido, com 

pluviosidade média entre 500 e 600 milímetros anuais. A temperatura média do ar, em torno dos 

30ºC, chega a 40 ºC nos períodos mais quentes (dezembro/janeiro). Os meses mais quentes são de 

outubro a janeiro e julho que é o mais frio com temperatura em torno de 20 ºC (REIS, 2004).  

Com sua localização, no Nordeste, do Estado da Bahia, Macururé, assim como grande 

parte desta região estadual apresenta uma compartimentação geomorfológica relativamente 

simples, sendo o ciclo de aplainamento do terciário superior, o único bem caracterizado. As 

paisagens geomorfológicas de maior expressão na região são conhecidas por abrigar um relevo 

com ondulações bastante uniformes, onde as colinas expõem encostas suaves e vales de largura 

considerável. As cotas altimétricas variam entre 200 e 450 metros acima do nível do mar, sendo 

suas maiores altitudes na área rural nas localidades do Sítio das Lages e no Salgado do Melão, 

povoados desse Município. 

 

 

3.4 Características da biodiversidade  

 

O Município de Macururé é um dos municípios em que se localiza o Raso da Catarina, 

uma das áreas tidas como prioritárias para conservação da biodiversidade caatinga por conter a 
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unidade de conservação e reserva ecológica criado através do decreto estadual n° 89.268 de 3 de 

novembro de 1974 e através da lei n° 89.268 de 3 de janeiro de 1984 sendo sancionada pelo 

presidente da república João Figueiredo (REIS, 2004). 

A típica vegetação na região de Macururé e do Raso da Catarina da qual faz parte é do 

tipo xerófila, com plantas de porte mediano a baixo, folhagem rala e miúda com adaptação para 

dificultar a perda excessiva de água, com raízes finas para retirar água nas áreas mais profundas e 

folhas em formas de espinhos com a predominância da caatinga arbórea e caatinga arbustiva. 

A região sertaneja apresenta vegetação do tipo arbustivo-arbórea, ou arbóreo-arbustiva, e, 

muito raramente, arbórea, comportando folhas miúdas e hastes espinhentas, adaptadas para conter 

os efeitos de uma evapotranspiração muito intensa. Essa vegetação é quase totalmente caducifólia 

com características também de pleno xerofitismo, representado por diversas espécies ou 

comunidades de cactáceas: mandacarus, coroas-de-frade, facheiros, xique-xiques e outros cardos 

alastrantes. Uma flora constituída por espécies dotadas de longa história de adaptação ao calor e à 

secura incapaz de restaurar-se, sob o mesmo padrão de agrupamento, após escarificações 

mecânicas de seu suporte edáfico. Estas plantas atestam as dificuldades de retorno da vegetação 

original, enquanto as áreas de empréstimo de terra usadas para a construção de estradas 

comprovam a rapidez de alastramento do xerofitismo e a irreversibilidade das condições 

dominantes, a partir desse tipo de degradação (AB’ZABER, 1999). 

A caatinga (que na língua tupi significa “mata branca”) é uma vegetação de árvores 

baixas e arbustos com espinhos e folhas pontiagudas. Essa formação vegetal está adaptada às 

condições de pluviosidade rara e concentrada do sertão, perdendo as folhas na estiagem para 

diminuir a superfície de evaporação ou selecionando mecanismos de reserva de água. Apesar do 

domínio da caatinga em todo Raso da Catarina e da região onde Macururé faz parte existem nessa 

área mais de 35 espécies vegetais com características medicinais e endêmicas do próprio Raso 

como xique-xiques, alecrins, cipós, macambiras, braúna, craibeiras, aroeiras, babosas, cajueiros e 

muitas outras (REIS, 2004).  

Além de a caatinga possuir as plantas típicas de sua região adaptadas a seca e a força do 

sol como cactos, urtiga, cansanção e macambira também tem outras plantas bem marcantes desse 

panorama como o juazeiro, o mandacaru, o umbuzeiro, o xique-xique, a jurema, a craibeira, a 

braúna e muitas outras plantas espalhadas pelo imenso bioma. O juazeiro com sua folhagem verde 

e raramente perde suas folhas com verde intenso e o mandacaru arvore típica do sertão alcança 
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altura notável aparecendo isolado na vegetação caótica e forma irregular pelo deserto do bioma. A 

planta xique-xique está presente pelo sertão onde abarca o Raso da Catarina em lugares ásperos e 

ardentes onde esse vegetal alcança tamanho de proporção inferior, fracionando em ramos 

fervilhantes de espinhos recurvos e rasteiros (CUNHA, 1914).  

No sertão nordestino a árvore tida como sagrada pela sua camada nativa é o umbuzeiro, 

onde nos dias longos e quentes chama para sua proximidade os vaqueiros representando o maior 

exemplo de adaptação da flora sertaneja e essa árvore vai modificando sua feição entrando em 

uma involução até se preparar para resistir ao desafio das secas duradouras através da economia de 

água em seu caule e raízes. A companhia do umbu para o homem do sertão é de tão grande 

importância, pois o umbu é seu alimento que mata a sede do vaqueiro e de seus animais após 

percorrer milhares de quilômetros de sua casa para conduzir seu gado, além de fazer uma comida 

com esse fruto muito conhecida no Nordeste chamada de umbuzada tradicional. A jurema é outra 

árvore bastante presente no sertão nordestino onde ela fornece aos nativos da região sua sombra 

depois de longas caminhadas através de seus galhos esparsos, longos e sua folhagem que espalha 

por vários metros com altura que chega a mais de cinco metros (CUNHA, 1914). 

Quanto aos aspectos faunísticos do Município de Macururé e da região a presença de 

muitas espécies da avifauna répteis, insetos, mamíferos roedores e outros animais que se espalham 

por muitas outras cidades estão inseridas na reserva ecológica do raso da Catarina. Um dos 

animais mais protegidos contra a extinção é a arara-azul-de-lear que tem como alimento predileto 

o ouricuri ou licuri e formam seus ninhos nos paredões de arenitos onde seus filhotes ficam 

protegidos. Apesar dessa região do semi-árido ser castigado pelos elementos naturais e climáticos, 

a fauna e sua distribuição por toda a região, incluindo o próprio Raso da Catarina, é de uma 

variedade significativa como exemplos têm-se pacas, tatu-peba, macaco guariba, onça pintada, 

tucano, escorpiões e muitas outras espécies.  

Embora atualmente tenha toda essa biodiversidade na área e região do Raso da Catarina, 

poderia ser maior, pois no início da década de 60 (século XX), equipes da Petrobrás, realizando 

estudos nessa área para a possibilidade de encontrar hidrocarbonetos (Petróleo) e gás natural, 

considerando que a região da Reserva do Raso ser predominantemente sedimentar, contribuiu 

assim para realização desses primeiros estudos. E por isso a Petrobrás, nesse período (1960-1969), 

destruiu parte de seu ecossistema, através de inúmeras clareiras e outras vias de acesso. Essas 

estradas, existentes até hoje, conforme visita ao local e conversando com nativos do Salgado do 
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Melão, esses confessaram que essas missões de busca de Petróleo e Gás natural, tornaram o Raso 

um local acessível à incursão de caçadores e que hoje passa por uma severa vigilância do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da biodiversidade, sediado em Paulo Afonso e que tem combatido 

a prática da caça predatória por caçadores no Raso (REIS, 2004).  

Dentro dessa perspectiva que foi a incursão da Petrobrás nas áreas que correspondem, 

hoje, aos Municípios de Macururé, Glória, Jeremoabo e Canudos, microrregião do Raso, foi que se 

deu a facilitação a sua exploração e conhecimento de muitas das espécies animais e vegetais, ou 

seja, fauna e flora desse Bioma. 

O município de Macururé também faz limite com o município de Canudos onde foi o 

palco da Guerra de Canudos no final do século XIX onde o governo federal travou uma batalha 

contra os habitantes de uma pequena comunidade de pessoas simples, humildes e sem condições 

econômicas para enfrentar as tropas do governo. Essa batalha foi descrita por Euclides da Cunha 

em seu livro “Os Sertões” onde ele pormenoriza todos os detalhes da região, clima, solo, 

vegetação, fauna e relevo dessa localidade que é a mesma de Macururé e por ser hoje Canudos 

emancipado como um município e ser também limítrofe de Macururé fazendo parte da 

microrregião do município de Euclides da Cunha.  

 

3.5  Características gerais da comunidade de Fundo de Pasto em Macururé-Bahia  

 

A Comunidade de fundo de Pasto desenvolve sua forma tradicional de vida através da 

criação de animais fazendo a própria gestão da terra e dos recursos naturais articulando os terrenos 

familiares de áreas comuns onde são criados os caprinos e ovinos livres nas pastagens nativas da 

região nordestina. Essas comunidades tradicionais fundo de pasto desenvolveram ao longo de 

gerações nas caatingas e cerrados nordestinos formando o patrimônio sociocultural do povo 

brasileiro. Existem milhares de famílias e centenas associações de fundo de pasto na Bahia 

morando em poucas áreas regularizadas e que também integram um conjunto de forças sociais e 

políticas com o objetivo de criar um novo modelo de visão sobre o contexto regional de miséria no 

Nordeste brasileiro no combate às secas e substituí-lo pela convivência e adaptação com o semi-

árido (OCARETÉ).  
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As várias comunidades Fundo de Pasto espalhadas pelo Nordeste, principalmente na 

Bahia, originaram-se a partir do período do império colonial, no Vale do Médio São Francisco, 

desenvolvendo, nas áreas junto aos mesmos, a criação de pequenos animais e cultivo de 

subsistência, objetivando aos plantios de feijão, milho, cana de açúcar, mandioca e algodão. Os 

moradores destas comunidades podiam caçar, pescar e coletar outros alimentos, como frutos, 

contribuindo para formação de uma sociedade extrativista. Com isso foram surgindo à formação 

das primeiras comunidades tradicionais no vale do São Francisco, denominadas Fundo de Pasto, a 

partir da década de 1980. 

Os vários povos e comunidades tradicionais, como os indígenas, quilombolas, faxinais, 

fundo de pasto e outros estão protegidos no âmbito do território nacional pela Constituição Federal 

e pelo Decreto Federal n. 6.040/07 e pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Povos e Comunidades Tradicionais, no âmbito internacional, com a convenção número 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, OIT, ratificada pelo Decreto Presidencial número 

5.051/04. Já no âmbito estadual, os fundos de pasto estão contemplados na Constituição da Bahia 

de 1989 em seu artigo 178. Esse reconhecimento guarda vínculo com a luta fundamental desses 

grupos para que territórios tradicionais não sejam mais considerados terras de ninguém, mas 

espaços essenciais à reprodução de diferentes modos de vida (NUNES; TREVISAN, 2013). 

A existência de um sistema comum utilizado pelas comunidades de fundo de pasto sofre 

grande risco de desaparecimento como já ocorreu em comunidades de outros países como na 

Inglaterra. No Brasil existem registros também junto aos geraizeiros na região do Alto 

Jequitinhonha em Minas Gerais, em que Agroindústrias de celulose estão isolando as comunidades 

e suas áreas coletivas. Em relação às comunidades de fundo de pasto, os riscos podem ser 

provocados pelo super pastoreio do rebanho de caprinos, ovinos e bovinos nas áreas comuns. 

Aconteceu no início desse século XXI em 2004, através das manifestações dos 

movimentos sociais, a decretação do governo federal para criação da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais com o objetivo de implementar uma 

política nacional para estas comunidades. Os moradores de comunidades de fundo de pasto se 

agrupam em torno de suas formas rústicas, mas coletiva, no modo tradicional de viver e são elas 

que emprestam a denominação de suas organizações.  

A comunidade do povo Fundo de Pasto se tornou uma forma secular de utilização da terra 

de maneira coletiva que tem como principal objetivo a produção agropecuária e a preservação 
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ambiental, tendo como principal rebanho à criação extensiva de caprinos, maior fonte de renda dos 

moradores dessas áreas, tendo sido reconhecido como comunidades tradicionais desde 2007, com 

os mesmos direitos que os outros povos tradicionais que são os quilombolas, indígenas, 

quebradeiras de coco babaçu, faxinalenses, pescadores artesanais dentre outros povos (DIAS, 

2013).  

Atualmente os agricultores inseridos nessas áreas organizam as comunidades fundo de 

pasto através de associações agropastoris que garantem, após a regularização fundiária junto a 

Governo do Estado, o direito de uso e posse dessas terras, bem como o financiamento em órgãos 

governamentais e não-governamentais. Conforme a Articulação Estadual dos Fundos de Pasto, na 

Bahia existem atualmente 329 (trezentas e vinte e nove) áreas, distribuídas em 22 (vinte e dois) 

municípios, totalizando aproximadamente dezoito mil famílias. Além do Fundo de Pasto, na Bahia 

existe também a experiência dos Fechos de Pasto, que também utiliza a terra de forma 

comunitária, mas localiza-se em regiões mais úmidas, como por exemplo, o cerrado baiano, e a 

principal criação existente nessas áreas é a bovina. 

Devido o fato da criação de animais de pequeno porte, sobretudo os caprinos de estrutura 

rústica ser adaptada a regiões com baixo índice de chuva com seca extrema e vegetação 

predominante de caatinga, as famílias sertanejas, ao longo de sua história, deram origem a 

organização das áreas de criação extensiva que ficavam mais próximas de suas residências, e esse 

costume foi sendo seguido por várias comunidades e, que posteriormente, foram denominadas 

Fundos de Pasto. O Fundo de Pasto é conhecido como gente comum, que ao criar uma estratégia 

de sobrevivência no campo através da organização, mobilização e solidariedade, constitui-se como 

um grupo social com identidade própria, tendo o uso comunitário da terra como fator 

preponderante. O termo fundo de pasto corresponde à figura jurídica do compascuo, que na 

terminologia do direito brasileiro significa pasto comum ou local que se apascenta o gado 

comunitariamente. Essa forma de utilização e posse da terra denominada Região Nordeste da 

Bahia (DIAS, 2013). 

O povo fundo de Pasto tem como regras de socialização entre si a convivência da troca de 

favores e de ajuda onde acontece a relação de comum acordo cooperando com supressão de 

necessidades para que todos tenham suas carências supridas manifestando as mesmas condições 

na finalização da miséria. A terra é de uso coletivo e o gado desse povo Fundo de Pasto é criado à 

solta com seus diversos donos misturando os animais entre si sem ter alguma divergência ou 
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disputas para alimentação, pois a área é de utilidade comunal para que todos se beneficiem sem 

privilégios individualistas.   

As normas jurídicas formais geralmente não existem entre os integrantes do Povo Fundo 

de Pasto e sim costumes antigos que são a convivência harmoniosa sem disputas e sem conflitos 

entre si já que os seus animais vivem juntos em terras comunais onde a cooperação voluntária e 

mútua são características peculiares dessa comunidade tradicional, além do que os cultivos da 

agricultura que eles plantam são divididos com seus conterrâneos vizinhos para suprir as 

necessidades de cada um. A intenção de superar economicamente uns aos outros nessa 

comunidade tradicional não existe, pois os objetivos de enriquecer na sua forma de vida não estão 

em seus planos.  

Na década de 1980 marca um grande conflito e disputa, impulsionados pelo advento das 

chamadas "leis dos quatro fios" ou "leis do pé alto" que foram regulamentos municipais que 

obrigavam à criação de caprinos e ovinos apenas em áreas cercadas impositivas ao povo fundo de 

pasto, a fim de evitar prejuízos em propriedades alheias de outras comunidades. Na prática, 

inviabilizavam o modo de vida de muitos dos grupos, fato que deu origem à mobilização em torno 

da bandeira dos fundos de pasto. Não havia denominação comum, identidade ou organização 

política dessas comunidades pastoris previamente aos conflitos, pois estavam jogadas a qualquer 

sorte em meio às lutas para conquista de suas necessidades básicas de subsistência (CAMPOS, 

2009).  

Conforme Boaventura, o tempo presente se caracteriza como um período de passagem do 

Direito de uma situação paradigmática para outra, ou seja, de passagem entre paradigmas. Divide 

esta transição em epistemológica e societal, onde na primeira, o autor enxerga a passagem da 

ciência moderna, portadora de uma razão indolente, para um conhecimento prudente para uma 

vida decente, isto é, tal dimensão foca-se em aspectos teóricos e metodológicos. Na dimensão 

societal, Boaventura vislumbra a transição de um paradigma dominante (capitalismo, 

consumismo, autoritarismo, desigualdades, etc) para novos paradigmas (plurais e diversos), dentre 

os quais o direito recebe grande atenção, principalmente em suas articulações com o poder 

(HERNANDEZ, 2009).  
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3.6 A perspectiva do direito e sua inserção no povo Fundo de Pasto 

 

Com as diversas formas de se conceber o direito no mundo, Boaventura (2001), através 

de sua concepção do direito, objetiva traçar brevemente a trajetória normativa da modernidade, de 

maneira a mostrar suas potencialidades que sejam emancipatórias originais e, com isso, criar uma 

desfamiliarização em relação à ideia, amplamente aceita pelo senso comum, de que o direito 

sempre foi mera regulação conservadora e hegemônica, ou seja, de que o direito só exista no plano 

estatal. Para Boaventura, o Direito tem como objetivo, na verdade, encontrar tanto nas exclusões 

internas da cultura ocidental, como nas dominações da cultura frente a outras culturas que 

auxiliem na reinvenção da emancipação social. Ele concebe o direito como um princípio ético 

incondicional e eficaz instrumento positivo de ordenação e transformação social, sendo, portanto, 

uma síntese da tensão entre dois polos na sociedade de regulação e emancipação, essa síntese 

representou o auge da racionalidade moral-prática, a qual, enquanto expressão da dimensão 

emancipatória, se expressa por meio da ética e do direito.  

Sendo assim, no que se conclui da clara tensão existente entre as três concepções de 

direito que são a auto legislação condicionada pela vontade geral, o produto da vontade do 

soberano e o consentimento da concessão do direito ao Estado pela comunidade onde todas elas 

podem ser vistas como exercícios regulatórios com fins emancipatórios, ou seja, em todas elas 

pode-se dizer que a tensão regulação-emancipação se fazia presente. Essas concepções do direito 

podem ser percebidas em um ponto comum que os três tiveram entre o paradigma político-jurídico 

da modernidade e a desigualdade capitalista atual (SANTOS, 2001).  

Embora o direito tenha seu fim emancipatório conforme Boaventura (2001), ele pode está 

presente na sociedade politicamente organizada, direito estatal, ou no seio dos povos tradicionais 

cuja organização é rústica e não organizada, sendo então um direito não-estatal. Diante disso, na 

passagem do Estado liberal para o Estado providência, o direito foi deslocado e utilizado para 

legitimar a sociabilidade através do desenvolvimento econômico se tornando num instrumento de 

legitimação do Estado, apesar de alguns pequenos espaços para manifestações. 

Segundo Boaventura, o direito estatal é afetado pela área política em que ele é regulado 

pelas necessidades sociais para elaborar suas normas com direcionamento do poder governamental 

para seus fins e por isso o problema do direito não é uma crise jurídica, mas uma crise política que 

reflete a crise do Estado.  
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Como já foi exposto anteriormente, o envolvimento entre as pretensões da modernidade e 

o desenvolvimento capitalista foi proporcionado por uma concepção de transformação social 

nacionalizada, onde o Estado com sua respectiva sociedade nacional se tornou o único espaço 

legítimo e o único promotor legítimo dessa transformação. Esta naturalização do Estado no século 

XIX levou também à naturalização do direito moderno como direito estatal, uma vez que o Estado 

se valia dele para estabelecer o que julgava ser uma transformação social normal e ordeira. 

A forma de ampliar a visão além do direito moderno ou além do direito estatal, portanto, 

deve se atentar ao caminho traçado pela modernidade ao se vincular ao desenvolvimento 

capitalista no sentido de compreender de que maneira as outras ordens políticas e jurídicas foram 

diminuídas e marginalizadas. Boaventura argumenta que com essa vinculação as exigências 

emancipatórias da modernidade foram reduzidas, mais do que isso, o capitalismo começou a forjar 

relações sociais que, para sua continuidade exitosa, não poderiam ser reguladas pelas exigências 

democráticas radicais modernas. Inclusive em algumas comunidades sociais, como por exemplo, o 

espaço da produção, o capitalismo teria necessariamente de gerar relações sociais muito despóticas 

ou prepotentes (SANTOS, 2001). 

Para o autor Boaventura, a sociedade burguesa criou o dilema do futuro: todos os futuros 

seriam possíveis desde que estivessem contidos num mesmo futuro capitalista, as ciências sociais 

e o direito foram requisitados para a resolução deste dilema, sendo que o direito deveria 

transformar as regularidades encontradas pelas ciências sociais em regulações jurídicas eficazes. O 

anseio do mundo jurídico, seria o projeto de ampla regulação designado ao direito estatal, foi o 

motor da chamada mudança social normal, a ideia de que haveria um processo contínuo de 

transformações graduais, sob a dominação estatal e, por isso, sancionadas pelo direito estatal, cuja 

evolução também seria contínua e gradual. Esse padrão de transformação social era 

paradoxalmente baseado na relação repetição melhoria, a qual, a verdade representava a valiosa 

tensão regulação-emancipação. 

Para Boaventura, o direito estatal deveria transformar as regularidades encontradas pelas 

ciências sociais em regulações jurídicas eficazes, mas como as ciências sociais ainda eram pouco 

desenvolvidas na época, o direito estatal acabou assumindo a função de base das ciências sociais e 

também da compreensão inicial do conhecimento científico.  

De acordo com o autor Boaventura, ao propor um direito pós-moderno em substituição ao 

direito moderno, defende que o direito seja deslocado do conhecimento-regulação para o 
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conhecimento-emancipação, ou seja, para um conhecimento que não seja autocentrado, mas que se 

critique a partir da análise de suas consequências. Com isso, o direito pós-moderno proposto por 

Boaventura é um direito que reflete as lutas políticas e sociais concretas, e não se conforma com a 

indolência da razão moderna (SANTOS, 2001).     

Além do direito estatal ou ocidental, a justiça por meio do direito de Pasárgada é um 

discurso jurídico não legalista ou não estatal e também um pensamento jurídico que se projeta em 

um pensamento essencialmente quotidiano e comum onde não precisa passar por técnicas da 

dogmática jurídica que se recorre mais os instrumentos retóricos com argumentos populares. Sua 

forma é muito mais informal do que a manifesta do direito estatal e também menos rígida ou 

menos severa do que formal do Estado e sua linguagem é sempre comum com os elementos 

tecnológicos leves propiciando uma melhor apropriação da realidade sem perder a riqueza da 

competência lingüística.  

A institucionalização e hierarquização são muito rígidas no direito estatal se subdividindo 

em vários ramos nos litígios, mas no direito de Pasárgada são muito baixas e simples tendo na sua 

forma de atuar algum líder no seu povo, geralmente, um líder religioso que tem se manifestado 

majoritariamente para decidir as questões sociais da comunidade e que luta pelos seus benefícios 

sócio-econômicos. Esses líderes comunitários que desempenham a função de presidente em suas 

questões litigiosas relacionados com o direito de Pasárgada, ou não estatal, não apresentam 

funções fixas nessas causas e eles desempenham várias atividades existentes em seu povo 

tradicional, além de não terem poderes para coerção dos participantes e quais quer outras pessoas 

que estejam em demandas (SANTOS, 2001).   

No direito estatal, o poder coercitivo é muito forte sendo uma ferramenta importante para 

que o resultado da demanda nos processos litigiosos seja definitivamente efetivado com sucesso, 

enquanto no direito de Pasárgada seus instrumentos de coerção são incipientes, mas na prática são 

na realidade inexistentes e suas maneiras coercitivas são através da coletividade ou da comunidade 

que atua sobre algum de seus membros caso tenha transgredido algum de suas normas 

costumeiras.  

Outra distinção entre o direito estatal e o direito não estatal ou de Pasárgada decorre da 

institucionalização da função jurídica, pois nas sociedades onde essa institucionalização for mais 

simples como ocorre naquelas com direito não estatal os conflitos se processam através das 



50 

 

soluções verbais com forte espaço para retórica entre seus membros nos processamentos das 

resoluções dos litígios nessas sociedades.  

Portanto, a variação do espaço ou amplitude entre o direito estatal e o direito de 

Pasárgada é alta e em nível de institucionalização da função jurídica diferenciado entre eles com 

instrumentos de coerção distintos também para a possibilidade de medição dos valores internos de 

cada um desses fatores. Essa correlação deve ser mais realista onde quanto mais elevado for o 

nível de institucionalização da função jurídica será, então, menor o espaço retórico do discurso 

jurídico, pois quanto maiores e poderosos são os instrumentos de coerção ao serviço da produção 

jurídica então menor será o espaço retórico do discurso jurídico e vice-versa.  

É também para o autor Boaventura, o direito é definido como o controle social por meio 

da aplicação sistemática da força de uma sociedade politicamente organizada, embora existam 

sociedades que não possuem direito formal, porém seu conceito de direito para Pasárgada é tido 

como conjunto de processos regularizados e de princípios normatizados, considerados justiciáveis 

num dado grupo que contribuem para criação e prevenção de litígios e para solução destes através 

de um discurso argumentativo, de amplitude variável, apoiado ou não pela força organizada. Essa 

relação do direito de Pasárgada e o direito estatal entraram em choque nas revoluções históricas e 

chamam-se também esse envolvimento desses dois direitos de pluralismo jurídico onde o direito 

de Pasárgada é o direito tradicional similar ao direito dos povos colonizados pelas civilizações 

desenvolvidas onde essas possuem o direito estatal (SANTOS, 2001).  

Através dessa confluência entre o direito estatal dominante e o direito tradicional dos 

povos, chamado de pluralismo jurídico, formaram-se situações socialmente consolidadas de longa 

duração refletindo conflitos sociais que se acumulam e formam divisões socioeconômicas, 

culturais, e políticas de forma complexas e evidentes. Nessa formação jurídica da sociedade 

através do entrelaçamento entre o modelo do direito tradicional e do direito estatal se concretiza 

em uma homogeneidade com lutas de classes escondendo contradições que se permeiam por 

questões econômicas, sociais, políticas e culturais que estão entrelaçadas podendo essas 

contradições assumir diferentes manifestações jurídicas de diferentes formas, pois elas 

reproduzem a dominação político-jurídico do sistema.  

 Onde existe a segregação nos espaços sociais está presente o pluralismo jurídico junto 

com as contradições gerando, por tanto, litígios e disputas devido as suas bases normativas e suas 

instituições legais internas onde esses espaços sociais variam de acordo com seu fator dominante 
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que pode ser econômico, político ou cultural e também sua composição de classe com suas 

particularidades. Com a composição de classes bastante diferentes, o direito consuetudinário 

possui os objetivos de melhorar as relações interpessoais e evitar a fuga nas negociações pelo 

benefício de todos os envolvidos, embora não exista nele a sanção dos envolvidos como o direito 

civilizado estatal tem (SANTOS, 2001). 

O trajeto da aplicação do direito não estatal ocorre nos litígios para manifestar a justiça 

ambiental, existente na realidade brasileira, em defesa dos direitos dos territórios culturalmente 

específicos exemplificadas nas comunidades tradicionais localizadas nas atividades capitalistas e 

de mercado, como também na defesa dos direitos a uma proteção ambiental igual contra a 

segregação social no território e a desigualdade ambiental promovidas pelo mercado, e na defesa 

dos direitos de acesso igualitário aos recursos ambientais, contra a concentração das terras férteis, 

das águas e do solo que estão em poder nas mãos dos interesses econômicos fortes no mercado 

(ACSERALD, 2010).  

De qualquer forma, o direito de Pasárgada representa uma tentativa e alternativa que visa 

resolver conflitos entre as pessoas das comunidades tradicionais e solucionar seus litígios com 

normas retóricas relacionadas aos das sociedades urbanas, mas que procura impedir a aplicação do 

direito capitalista que está fora da realidade das sociedades dos povos tradicionais para consecução 

de uma justiça democrática. Essa justiça democrática do direito de Pasárgada é uma aspiração para 

as camadas populares em meio a um estado autoritário com a presença constante de componentes 

fascistas de poder contra a população mais humilde economicamente onde sua sobrevivência é 

constantemente ameaçada pelos poderosos interesses dos especuladores do meio urbano 

(SANTOS, 2001).   

Com o objetivo de autoafirmação e reconhecimento das singularidades e 

multiculturalismo peculiares foi criada a lei dos povos tradicionais em fevereiro de 2007 com o 

decreto 6.040/07 no lançamento da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável no Brasil 

de todos os Povos e Comunidades Tradicionais que é uma política, entre tantas outras, desprovida 

de radicalização e de fato o Estado brasileiro abriga uma diversidade social e cultural que se 

expressa pela multiplicidade de comportamentos, institucionalidades sociais, línguas, etnias, 

saberes e modos de vida presentes em todo nosso país. É evidente, na própria Constituição Federal 

em todo seu artigo 215 existe o avanço no reconhecimento, valorização e proteção dos direitos 
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específicos para os povos indígenas, para quilombolas, para os fundo-de-pasto e outros com seus 

componentes fundamentais elevando nossa riqueza sociocultural (SILVA, 2007). 

Ocorre que a origem dessas comunidades tradicionais se iniciou devido aos processos 

históricos, geralmente diferenciados, onde esses segmentos da sociedade brasileira se 

desenvolveram através de formas de vida próprias e distintas das demais, ocasionando ao mesmo 

tempo riqueza sociocultural e também invisibilidade perante a sociedade e das políticas públicas 

de forma geral em nosso país.  

A falta de atuação assistencialista do poder público ocasionou essa invisibilidade como 

também a falta de articulação e implementação de políticas públicas para ajudar nas necessidades 

básicas desses povos e comunidades, especialmente no que diz respeito àquelas de inclusão social. 

Até mesmo no caso dos povos tradicionais nas quais já existe reconhecimento constitucional como 

indígenas e quilombolas, ainda persistem questões primordiais pendentes como o acesso a terra, à 

saúde e educação diferenciadas, de condições mínimas necessárias para a permanência desses 

povos e comunidades em seus territórios e mantendo sua identidade cultural preservada. 

O acesso às políticas públicas, apesar dos avanços, ainda é um dos principais problemas e 

dificuldades enfrentados pelos povos tradicionais cuja dificuldade também acontece aos demais 

segmentos da sociedade brasileira, pois isso decorre da falta de reconhecimento dessas diferenças 

e no consequente despreparo que ocorre nos órgãos e agentes públicos. Esse despreparo do poder 

público na sua atuação para melhorar a vida dos povos tradicionais tão descriminados, felizmente, 

está sendo superado, já que se fazia necessário urgentemente de uma mudança significativa que 

lhes permitisse a experiência de viver sua cidadania de modo integral, sem que para isso não 

tivessem de deixar suas práticas culturais, sociais e econômicas (SILVA, 2007).  

Com o reforço desse decreto 6040/07 foram possíveis às práticas de políticas 

direcionadas a esses segmentos, dos povos tradicionais, partindo da realidade diferenciada com 

que esses grupos se apresentam diante da sociedade urbana. Objetiva-se com esse decreto definir 

um mínimo de características que permitam diferenciar os povos e comunidades tradicionais do 

restante da sociedade, esclarecendo assim quais princípios poderiam ser utilizados como 

elementos identificadores para distinguir esses conjuntos de populações heterogêneas para suas 

autoafirmações. 

Nessa nova norma das comunidades tradicionais, inquestionavelmente, o ponto principal 

é o acesso a terra e isso inclui o direito ao território e aos recursos naturais, sendo que neste 
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sentido é importante se destacar a relevância da atuação desempenhada por essas comunidades na 

conservação dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicionais a eles associados, inclusive 

na manutenção da agro-biodiversidade realizada por elas em relação ao agravamento de aspectos 

relacionados às possibilidades de permanência desses povos e seus membros nos espaços 

necessários à sua subsistência. 

As comunidades tradicionais apropriam dos recursos do planeta dependendo de suas 

qualidades socioculturais e o uso desses recursos decorre conforme os padrões das distintas 

sociedades e culturas onde os riscos ambientais que degradam a natureza, são diferenciados e 

desigualmente distribuídos pelas comunidades. As diferenças sociais de distribuição de renda abre 

a precedência para a existência de conflitos ambientais devido às disputas pelo prevalecimento de 

grupos sociais sobre outros integrando assim a cultura dos direitos nesses conflitos ambientais dos 

sujeitos simultaneamente presentes (ACSERALD; 2010). 

É ciente de que apenas a produção de normas abstratas não irá solucionar a vida dessas 

comunidades, é necessário também assegurar o acesso ao território de verdade sendo para isso 

mantê-los vivos, na memória e nas práticas sociais através de seus sistemas de classificação e de 

manejo dos recursos naturais, os sistemas produtivos, os modos tradicionais de distribuição e 

consumo da produção. Ademais, essas atividades tem uma dimensão simbólica que demonstram a 

importância dos territórios onde estão marcados os acontecimentos históricos que mantêm viva a 

memória das comunidades tradicionais e estão também as bases materiais dos significados 

culturais que integram as identidades sociais (SILVA, 2007). 

Com essa medida de reforço à legislação, teve por fim garantir a sobrevivência das 

comunidades tradicionais, constituindo a base para a produção e a reprodução dos saberes 

tradicionais desses povos, pois, a existência destas comunidades está relacionada com sistemas 

sustentáveis da exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados 

às condições ecológicas locais, desempenhando um papel fundamental na proteção da natureza e 

na manutenção da diversidade biológica. Mas na realidade, a relação dos povos e comunidades 

tradicionais é estreita com os recursos naturais e por isso faz com que sejam extremamente 

vulneráveis à degradação ambiental, além de atingi-los física e economicamente, essa degradação 

afeta sua identidade, sua definição como indivíduo e como grupo. 

Determinou-se também que a especificidade das comunidades tradicionais são as 

características dos seus processos produtivos marcados pela economia de subsistência, no âmbito 
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onde a produção é estabelecida por questões singulares ligadas às necessidades ao invés das 

possibilidades. Devido a isto, também se destacam as dificuldades enfrentadas por eles no campo 

econômico, sobretudo no que diz respeito ao acesso ao crédito e ao reconhecimento das suas 

formas de organização social (SILVA, 2007). 

 Esse processo de autoafirmação enseja a noção de justiça ambiental das comunidades 

tradicionais expressando num movimento de ressignificação da questão ambiental por meio de 

lutas sociopolíticas tradicionalmente envolvidas na construção da justiça social. Através desse 

percurso de autoafirmação está relacionado com a reconstituição das disputas sociais pela 

construção de um futuro possível para sua sobrevivência. Nessas lutas de reconhecimento de sua 

identidade é evidente que a questão ambiental vai se mostrando cada vez mais na área central e 

está entrelaçada às manifestações tradicionais juntamente com as questões sociais do emprego e da 

renda (ACSERALD,  2010). 

Pode-se definir que as populações tradicionais são populações que se classificam pelos 

seguintes aspectos do uso sustentável da terra, pelo destino da sua produção e o seu vínculo 

territorial, ensejando sua situação fundiária, pela importância que os ciclos naturais têm nas suas 

práticas produtivas, pelo uso que fazem dos recursos renováveis e as práticas de uso comunitário 

dos mesmos, pelo seu conhecimento profundo do ecossistema no qual vivem e pelo uso de 

tecnologias de baixo impacto ambiental, por sua organização social, na qual a família representa 

um papel importante, como também por suas expressões culturais e as inter-relações com outros 

grupos da região.  

A partir das lutas históricas dos diferentes segmentos sociais onde até bem pouco tempo 

eram invisíveis ao Estado brasileiro, foi possível à instituição da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais propiciar a inclusão política e 

social dos povos e comunidades tradicionais, definindo um acordo entre o poder público e esses 

grupos, com obrigações de cada parte e o comprometimento maior do Estado em assumir a 

diversidade no trato com a realidade social brasileira. 

Para que haja compreensão profunda das lutas e conflitos sociais das comunidades 

tradicionais é necessário se identificar nesses embates as polarizações das posições dos segmentos, 

juntamente com a existência das alianças e coalizões na expectativa de que as posições dos 

diferentes grupos podem se alterar de maneira que os antigos aliados podem se transformar em 

inimigos (LITTLE, 2006). 
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Nesse percurso da construção da política brasileira elementos consistentes e legitimados 

foram formados para a proposição de ações efetivas que podem dar expressão real aos anseios 

expressos nos diferentes momentos de luta na afirmação dessas comunidades. Essas lutas 

mostraram como estão expressas aos poderes Legislativo e o Executivo as situações críticas, 

delicadas e extraordinárias em que vivem esses brasileiros nessas comunidades tradicionais. 

Foram reveladas ser esse público expressivo não apenas do ponto de vista cultural e social, mas 

também em números que são milhões de pessoas ligadas ao cuidado com o território e a 

biodiversidade, sendo as estimativas são de 25% da população do território nacional (SILVA, 

2007). 

 Também se definiu por meio do decreto lei 6040 de 2007 suas formas de reprodução 

religiosa de acordo com seus conhecimentos e práticas transmitidos pela tradição específica 

buscando o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos 

povos e comunidades tradicionais, com a principal consciência dos aspectos peculiares como 

etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, 

entre outros. 

Se tornou possível na publicação dessa norma aos povos e comunidades tradicionais do 

país, a visibilidade de suas expressões nunca vistas antes pelo poder público e a sociedade 

exercendo seus direitos de cidadania, além de garantir a segurança alimentar e nutricional sem 

negligenciar outras necessidades como bases assegurando sua saúde respeitando a diversidade 

cultural e mantendo os aspectos sociais e econômicos sustentáveis.  

Ademais, foi direcionado por essa norma o melhoramento no acesso através de uma 

linguagem acessível à informação e os conhecimentos produzidos por essas comunidades 

tradicionais, o desenvolvimento sustentável para melhoria de sua qualidade de vida, articulação 

com as demais políticas públicas, reconhecimento e consolidação de seus direitos, erradicação de 

todas as formas de discriminação além de outros direitos conquistados.  

Embora esteja publicada a legislação para valorização e reconhecimento dos avanços 

alcançados pelas comunidades tradicionais, povo Fundo de Pasto, as normas formais do direito 

estatal são praticamente inexistentes no seu meio interno, pois os bens e propriedades dos seus 

membros são colocados juntos sem separação, mas sabendo quantos e quais animais pertencem a 

cada um sem disputas e brigas ocorrendo também entre eles divisão quando matam algum animal 

de seu gado para se alimentarem.  
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As relações sociais e regulamentares entre as pessoas do povo Fundo de Pasto 

constituem-se em uma forma camponesa de uso da terra, onde os membros possuem como valores 

fundamentais a família, a terra e o trabalho e utilizam-se da prática do pastoreio extensivo 

compartilhando, comunitariamente, suas grandes extensões de terra no semiárido baiano e outros. 

Os valores sociais recíprocos são para eles “normas” de ordem moral e a tradição de seu povo é 

uma lei sagrada a ser seguida por suas gerações.  

Essa comunidade tradicional tem dentro de suas famílias interligações feitas por laços de 

parentesco estabelecidos a partir do matrimônio e das relações de compadrio onde desenvolve o 

processo produtivo, numa rígida condição de escassez econômica, alimentar de subsistência entre 

os membros da comunidade. Possuem também uma aliança que dificulta a venda da terra, 

apresenta através das relações de solidariedade baseadas nas atividades coletivas decorrentes da 

organização produtiva que instrumentaliza este sistema (SANTOS; SANTOS, 2010). 

A necessidade da utilização comum dos recursos naturais faz parte da forma do sistema 

produtivo desenvolvido e do modo de vida desses camponeses, Fundo de Pasto, que compartilham 

a terra como estratégia de reprodução da vida e manutenção dos seus rebanhos, constituídos, 

principalmente, de caprinos e ovinos e, secundariamente, de bovinos quando é fecho de pasto. Nas 

comunidades Fundo Pasto, cada família possui uma unidade produtiva que, normalmente, não é 

cercada, o que permite a livre circulação dos seus animais entre uma propriedade e outra com o 

uso comum da terra (SANTOS; SANTOS, 2010).  

A Comunidade de Fundo de Pasto lutava por seu costume tradicional, conseguido através 

da legislação acima comentada, que é o direito de criar o bode solto e direito ancestral sobre a 

terra onde seriam confirmados e embasados em um saber retido e transmitido oralmente pelos 

membros mais velhos do grupo social. Assim, nessas comunidades os mais velhos ou anciões são 

os guardiões do saber, da história, dos costumes e das tradições, possuindo uma importância 

significativa para o grupo, juntamente com os migrantes que experimentaram novos saberes. Esses 

últimos, no decorrer dos anos, foram chamados a fortalecerem a luta e também tiveram um papel 

fundamental na organização da resistência da comunidade.  

Embora com a existência e avanços da legislação, muitas comunidades Fundos de Pasto 

ainda lutam pelo direito da titulação das suas terras, com a viabilização da permanência delas, 

agregando nesse processo muitas contradições, e mesmo com a titulação efetivada apenas nas 

áreas individuais, nas terras de uso comum não foram tituladas. Dessa forma, as terras de uso 
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comum que, justamente, caracterizam essas comunidades e o seu modo de vida, ficam sem amparo 

da ação de grileiros, garimpeiros, mineradoras e outros (SANTOS; SANTOS, 2010).  

 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo discorre sobre a respectiva pesquisa de observações realizadas em 2015, no 

período discutido na metodologia, por meio de visitas ao Povoado Salgado do Melão e com 

diálogos com seus membros e com os líderes religiosos e educadores de instituições presentes 

nessa região. 

A economia de Macururé ainda é pobre no setor industrial, sendo o setor de serviços a 

principal fonte de renda da cidade. Na zona rural do município, predomina a agricultura familiar, 

que inclui a apicultura e o plantio de oleaginosas e a principal atividade pecuária do município é a 

ovino caprinocultura. Segundo os dados do IBGE de 2014 a população estava estimada em 8.320 

habitantes, mas no povoado pesquisado Salgado do Melão existem em torno de 800 pessoas 

espalhados por uma área significativa do Raso da Catarina. Esse município fica localizado no 

nordeste semiárido da Bahia, alto sertão do Raso da Catarina.  

As pessoas que foram conversadas e que vivem na comunidade funda de pasto no 

povoado Salgado do Melão do município de Macururé possuem uma vida simples 

economicamente em que a renda básica nesse lugar é em média um a dois salários mínimos no 

máximo e as condições de sobrevivência são precárias. As casas não possuem água corrente 

encanada e nem tratada, mas todas possuem cisternas para armazenar água da chuva para fazer 

suas necessidades, dar água aos animais e manter as pequenas hortas que tem em algumas casas ou 

plantação de palmas para os animais.  

A seca castiga violentamente a população que se beneficia dos favores políticos em 

tempos de pleito eleitoral quando lhes são enviados carros pipas para o abastecimento de suas 

cisternas e caixas d’água (Figura 3). Essa tradição de troca de interesses se reproduz ainda hoje 

como a prática política que insiste em manter-se no poder. Também essa realidade encontra uma 
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saída na compra da água quando se tem a condição para tanto, o que é raramente encontrada como 

saída. Assim, a maioria das vezes de forma tradicional a comunidade apela para religiosidade 

usando a crença para que a chuva caia e possa encher os reservatórios. A escassez da chuva na 

região que tem o número menor de animais tem diminuído cada vez mais a quantidade do 

rebanho.  

 

Figura 3 – Residência no Povoado do Salgado (Macururé-BA). 

 

Fonte: Magno Gomes dos Santos, setembro de 2015 

 

A criação de caprinos faz parte da vida dessas pessoas nessa comunidade tradicional e a 

subsistência é em parte auxiliada por benefícios concedidos pelo governo tanto em água, como em 

renda financeira por meio de projetos para agricultura familiar e outros meios devido à escassez 

extrema de recursos na localidade. Embora tenha várias assistências governamentais à seca é a 

principal geradora de carências para a comunidade tradicional fundo de pasto que luta contra 

outras adversidades para manter sua cultura presente desde seus ancestrais. A estimativa é que 

mais de um milhão de animais morreram por causa da seca nos interiores da Bahia. Macururé 

também faz parte dessa estimativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. Desta 

forma, a região necessita de medidas imediatas para que seja evitado o êxodo rural que insiste em 
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aumentar nos últimos anos. A miserabilidade se tornou uma constante entre a população que vive 

precariamente com a renda mínima.  

Nesse local, os conflitos socioambientais são encontrados das mais diversas formas na 

vida das pessoas que lá sobrevivem onde é observada falta de recolhimento de resíduos sólidos 

(figura 4) produzidos pelos moradores e estes lançam os resíduos nas áreas das matas e meio 

ambiente próximos causando impactos ambientais. As estradas de acesso a esse povoado não são 

asfaltadas ou pavimentadas e os órgãos públicos não tomam atitudes para melhorar a 

acessibilidade para essa localidade além de vários animais no meio da pista que trazem perigos 

para os que tentam chegar lá. Nessas próximas imagens é possível ver o descarte dos resíduos 

sólidos lançados pelos membros da comunidade fundo de pasto do Povoado Salgado do Melão de 

Macururé-Bahia: 

 

 

 

Figura 4 – Descarte de resíduos sólidos no Povoado de Salgado 

 

Fonte: Magno Gomes dos Santos, setembro de 2015 
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Nesse povoado Salgado do Melão a falta de serviços públicos de limpeza e a carência de 

veículos caminhões de lixo faz com que os membros joguem seus resíduos sólidos na natureza, 

queimando uma parte desses resíduos e outra parte jogam-se em fossas poluindo a vegetação e 

interferindo na vida dos animais e no ecossistema dessa localidade sem nenhuma fiscalização dos 

órgãos competentes de preservação ambiental como mostram as figuras abaixo.  

Nesse povoado Salgado do Melão a maioria dos membros da comunidade tradicional 

para se desfazerem de seus resíduos sólidos ou lixo realizam a queima, fazem coleta seletiva com 

a ajuda também de escolas na resolução dos problemas ambientais e cuidado do meio ambiente, 

pois existe a falta do cuidado publico em relação a essa questão da queimada, mas, também 

apontam para uma vislumbre de avanço com a seletividade de alguns materiais. Esse fio de 

esperança assinala para alguma forma de informação que tem chegado, embora a falta de políticas 

públicas para o benefício da comunidade manipule e limite o progresso. 

As pessoas do povoado Salgado do Melão pertencente ao Município de Macururé-Bahia 

que vivem na reserva ecológica do Raso da Catarina não possuem um serviço governamental 

adequado de saneamento básico com água corrente para suas necessidades, apesar de serem gratas 

por terem cisternas (Figura 5) de placas de ferro nas casas doadas pelo governo, e com isso, 

também, as crianças e adultos bebem água bruta, ou seja, sem tratamento, junto com os animais, 

essas foram às constatações mais gritantes dessa comunidade tradicional. 
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    Figura 5 – Cisterna no Povoado de Salgado 

   

   Fonte: Magno Gomes dos Santos, setembro de 2015 

 

Nesse povoado existe a ausência de instituições formais ou governamentais que auxiliem 

nas orientações para que a população possa combater de forma coletiva as ações que poluam o 

meio ambiente e protejam a fauna e flora da região. Os líderes nessa comunidade são de maneira 

informal os mais velhos que conhecem todos os membros que existem lá conhecendo também as 

histórias de vida das suas famílias e de seus parentes que vivem fora do povoado onde estão em 

outras cidades, estados e até fora do país. A ligação de pertencimento que os membros dessa 

comunidade tradicional têm com a terra é muito forte e mesmo alguns que saiam para outros 

lugares a procura de trabalho com o intuito de obtenção de recursos financeiros retornam a terra 

para utilizar seus ganhos para investirem na sua terra de origem.  

A religião através das igrejas e suas representantes como a católica e a evangélica é a 

principal agente de informação e de desprendimento da vida de sofrimento e sobrevivência dos 

membros da comunidade funda de pasto do povoado Salgado do Melão e os líderes eclesiásticos 

também tem grande influência nessa localidade. Comumente muito mística e apelativa a influencia 

religiosa católica e protestante exprime o espirito de sua época. Com o acesso aos canais de TV 

facilitados, as mensagens de prosperidade se fundem a miserabilidade da região causando um 

conflito entre o ter e o ser. Todavia, alimentado sempre pela esperança de dias melhores e o 

milagre da chuva que insiste em não chegar, o povo vai exercendo sua religiosidade e crença 
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devocional com muita dedicação. A presença da igreja é o caminho para o desenvolvimento mais 

aproximado do povo. A frequência nos templos garantem os traços tradicionais familiares bem 

como os bons costumes, a ordem social e o futuro otimista de mudanças.  

As práticas educativas formais nesse povoado do povo fundo de pasto não existem, pois 

faltam investimentos governamentais e interesse na região devido ao seu baixo índice de 

habitantes, por isso os líderes de igrejas (Figura 6) e professores nas escolas desempenham esse 

papel de modo informal orientando os cidadãos com educação para preservação ambiental e de 

outras áreas pessoais. Nessa figura 6, observamos a igreja evangélica no centro do povoado fundo 

de pasto no Salgado do Melão município de Macururé. 

 

Figura 6 – Igreja evengélica no Povoado Salgado do Melão 

 

Fonte: Magno Gomes dos Santos, setembro de 2015 

 

O governo de certa forma tem feito um esforço, mas não é nada fácil, por parte do Estado, 

implantar um sistema de renda para minimizar as carências da população sofrida dos sertões, já 

que área da pobreza rural e urbana constituirá sempre um grande problema para qualquer 

secretaria ou ministério governamental resolver completamente suas carências, por mais preparado 

que seja.  
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Diante da análise das informações coletadas, mediante aplicação da metodologia proposta, em 

cotejo com os conceitos dos autores mencionados nos capítulos anteriores, apresenta-se a 

discussão dos dados desta pesquisa, com a exposição dos resultados obtidos por meio das imagens 

e análise dos fatos na localidade.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora não seja fácil analisar em profundidade as estruturas culturais e antropológicas do 

sertanejo e o lugar de suas ações ambientais juntamente com seus princípios educacionais, foi 

possível diagnosticar, em partes, os processos psicológicos de suas lutas e seus conflitos 

socioambientais nessa região no Raso da Catarina. Destarte, através de observações com 

descrições e em conversas aleatórias com alguns membros da comunidade em um grupo focal na 

comunidade fundo de pasto no Salgado do Melão foi muito importante para dar condição de 

analisar um pouco mais de perto a realidade da região.  

A realidade é marcada quando surgem os efeitos negativos retribuídos pela natureza 

contra o homem ou as comunidades tradicionais na poluição ambiental, as populações menos 

favorecidas não têm como se proteger por conta própria devido a sua situação financeira e a 

urbanização desordenada causando também riscos a saúde e vida humana. Nesse contexto maior 

nos deparamos com a realidade da educação atrelada aos problemas sociais colaborando com a 

intensificação das dificuldades, uma vez que o nível de instrução esbarra na ignorância e 

desqualificação que faz tudo limitar-se ao trabalho manual e “grosseiro” que não exige uma maior 

profissionalização. Isso se estendendo até mesmo a forma de criação na pecuária que não percebe 

a necessidade de uma profissionalização no cuidado dos animais.  

Consequentemente a degradação e poluição no meio ambiente, produzidas pelos próprios 

cidadãos moradores da comunidade tradicional povo fundo de pasto retornam como mais 

incidência e prejuízos maiores para eles por causa de sua pobreza, pois a desigual distribuição das 

riquezas e das vias de acesso às decisões políticas determina a desigual distribuição dos riscos 

ambientais e da poluição afetando, por tanto, a qualidade de vida dos indivíduos. 
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É preciso entender o que acontece neste e em outros povos de comunidades tradicionais 

com relação aos conflitos socioambientais em que estes estão envolvidos na esfera política, ou 

seja, estão inseridos no setor público e alguns levam a um caráter pedagógico por meio dos 

embates entre projetos políticos e interesses sociais diferentes. Conforme foi observado e descrito 

nessa localidade as pessoas da comunidade não tem o auxílio dos órgãos governamentais que 

contribuam para resolver os problemas ambientais de poluição, se não forem os próprios membros 

para resolverem na preservação do meio ambiente os problemas e impactos do ecossistema serão 

crescentes e irreversíveis.  

Seria possível, após vários comentários de autores nesse trabalho de pesquisa, através de 

um processo educativo nessa localidade e de grande importância à construção da cidadania 

avançando para que a estrutura política dê mais atenção à natureza e seus recursos ambientais em 

torno dos conflitos. Por si só a dificuldade de aprimoramento e preservação do meio físico é uma 

construção quase impossível. Assim, após ser analisado por meio de observações um pouco da 

vida dos membros de uma comunidade fundo de pasto foi possível compreender sua forma de 

sobrevivência e suas perspectivas no tocante a educação e relação do homem com a terra. 

 A priori a dificuldade de acesso à educação é o fato de distanciamento entre o meio 

urbano e a zona rural, tornando evidente o distanciamento de investimento governamental entre 

essas duas realidades como se fossem tempos diferentes, demonstrando a precariedade da 

população que vive no interior nessa comunidade tradicional.   Para minimizar o sofrimento dessa 

realidade comunitária, os líderes religiosos locais principalmente da igreja evangélica e católica 

conseguem exercer uma influência educacional e ideológica intensa, trazendo certas mudanças 

psicossociais. Deve-se então, a existência das poucas práticas educativas dessa comunidade sido 

provindas da escola pública e acrescidas das orientações dos religiosos juntamente com as 

regulações de normas presentes originadas da mesma fonte. A religião ainda é o lugar comum para 

os bons costumes e a ordem social, é o caminho das explicações e o contra ponto a ciência que 

parece tão distante da realidade. 

Embora não se tenha constatado a educação comunitária no povoado Salgado do Melão 

no município de Macururé-Bahia ela é muito importante como uma das expressões da educação 

popular, com o objetivo de busca melhorar a qualidade de vida dos setores excluídos, por meio 

dos movimentos populares, que estão organizados em grupos de base, comunidades, municípios 

dentre outros. 
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 Ao situar-me a partir de uma perspectiva utópica da educação, como ideal a ser 

perseguido e a razão das transformações sociais, faço crer que o verdadeiro realismo do educador 

popular, social e comunitário é o deslumbramento, porque esse educador educa em função de um 

desejo transformador e a construção de um mundo justo, igual, produtivo e sustentável. Para ele 

intervir e mudar o contexto em que está inserido, ele precisa conhecer a sua realidade e com os pés 

no chão, mas procurando enxergar longe. A educação comunitária se estivesse presente nesse 

povo tradicional nessa localidade seria entendida como educação sócio comunitária contribuindo 

com a organização e o fortalecimento dos laços de solidariedade entre populações empobrecidas 

ou discriminadas.  

A ausência de uma educação ambiental emancipatória e orientadora nesse local do povo 

fundo de pasto torna-se difícil encontrar nessas pessoas sensibilidade, alegria e envolvimento para 

que possam não só aprender, mas também para ensinar, aprender a linguagem, os códigos, o 

sentido, o significado de cada gesto, palavra e olhar com o objetivo de formar cidadãos livres e 

reivindicadores de seus direitos para proteção de sua cultura. O prejuízo para manutenção e 

valorização dessa cultura é grande, pois elas são escolas organizadas, muitas vezes, em localidades 

com menor acesso aos serviços públicos. Em outras comunidades que tem essas escolas existem a 

dificuldade em continuar a dar sustentabilidade a elas, pois seus mantenedores procuram o poder 

público para obter assistência técnica e financeira e, em muitos casos, essas escolas acabam se 

tornando escolas públicas regulares para ajudar na sobrevivência cultural do povo tradicional na 

localidade presente. 

É importante também, que a educação comunitária esteja hoje em muitos casos e lugares 

onde ela seja inserida em novas alternativas de produção correlacionando a aprendizagem com 

outras formas de gerar alimentos para a população tradicional. A educação popular comunitária 

busca na produção de suas culturas agrícolas a conscientização aliada à organização com o método 

aprender produzindo, levando em conta a realidade das populações marginalizadas das 

comunidades tradicionais, excluídas do próprio modo de produção dominante. Por tudo isso, a 

educação popular comunitária possui o objetivo de propor uma educação socialmente produtiva 

com o resgate da visão totalizante da produção se desvinculando do puro e simples fator 

econômico.  

Deve-se frisar que a educação comunitária quando presente em uma localidade como o 

povo tradicional tem como objetivo que o homem se torne um membro útil, importante para a 
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produção e sobrevivência de sua população. E no meio desta e de outras diversas populações 

tradicionais que existem no país deve dar suporte e alavancar o crescimento da melhoria das 

atribuições dos cidadãos das comunidades como valorização das culturas, conquistas dos seus 

direitos e proteção de seus costumes de forma global.  

Por tanto, a presença de um educador ambiental e social é de suma importância para 

adentrar nessa realidade nova e possa suprimir a falta de estima de seus membros, mas para isso 

ele precisa de uma formação específica. 

Restou, assim, por conclusão, em resposta a vários problemas socioambientais a 

capacidade desses líderes atuantes nesse povoado do município de Macururé proporem realizar 

uma fomentação através da Educação Ambiental capaz de trazer impactos positivos na 

sustentabilidade do meio ambiente dessa região do Raso da Catarina. 
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