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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a gênese do território a partir dos conflitos 

estabelecidos nas comunidades de Fundos e Fechos de Pasto (FFP). Essas comunidades, 

postas como tradicionais, estão situadas nas regiões oeste e no Médio São Francisco, no 

estado Bahia. Se caracterizam pela apropriação e uso comunal de terras devolutas. Mas 

também estão inseridas em regiões estratégicas para a expansão dos projetos de 

modernização, bem como do latifúndio. A tensão emergente entre produção camponesa e os 

interesses do capital é geradora de profundos conflitos que vão marcar e promover a gênese 

do território das comunidades FFP, especialmente a partir da década de 1970. Conclui-se, 

com a análise exposta no presente texto, que o território dos FFP são expressões de uma 

lógica que tende a se inverter tendo como “identidade”, não mais a história e a cultura como 

elementos determinantes de seu território, por sua vez pautado pelo tradicionalismo de suas 

relações, mas cada vez mais pela emergência do conflito, como assim passa a ser evidente no 

campo brasileiro.      

PALAVRAS – CHAVES: Gênese do Território, Conflitos, Fundos e Fechos de Pasto 

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto tem como objetivo analisar a experiência do conflito pelas terras 

originárias das comunidades conhecidas como Fundos e Fechos de Pasto (FFP) no norte e 

oeste da Bahia, tendo como referência os rebatimentos teóricos e práticos à categoria 

território. Tais comunidades têm formação histórica que remonta o processo de ocupação 

colonial do território brasileiro. Se constituem como comunidades tradicionais e se 

caracterizam pelo uso e posse coletiva da terra. No norte da Bahia essas comunidades estão 
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localizadas principalmente nos municípios de Uauá, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lurdes, 

Curaçá, Casa Nova, Monte Santo, Remanso, Canudos, Campo Formoso, XiqueXique, 

Itaguaçu da Bahia, Souto Soares, Barra, Buritirama, Barra do Mendes, Gentio do Ouro, dentre 

outros, sendo estas, por denominação regional, chamadas de Fundos de Pasto. Já os Fechos 

são comunidade igualmente tradicionais, de uso e posse coletiva da terra, e estão situadas no 

oeste da Bahia, especialmente nos municípios de Santa Maria da Vitória, Oliveira dos 

Brejinhos, Correntina, Serra Dourada, Jaborandi. As comunidades FFP tem como principais 

atividades de subsistência a agricultura em lotes individuais e a criação de gado, ovinos e 

caprinos soltos em terras de pastos coletivos. 

A importância de estudar a história e a experiência dos conflitos vividos pelas 

comunidades de Fundo e Fecho de Pasto (FFP), a partir do território, se revela pela 

contradição gerada entre a tentativa de transformação em propriedade privada aquilo que 

historicamente se constituiu em posse coletiva. Logo, o conceito de território será discutido na 

experiência do conflito vivo entre os interesses do capital, em evidente processo de expansão 

pela caatinga e cerrado brasileiro a partir do agronegócio, da implantação dos parques eólicos 

e da extração mineral, mediante a necessidade de reprodução das comunidades que utilizam a 

posse – e em consequência, também o trabalho – coletiva da terra como forma de reprodução. 

Busca-se assim evidenciar o conflito entre o valor de troca e o valor de uso da terra, a partir 

da “apropriação” e/ou “monopolização do território” pelo capital em direção da mais-valia ou 

renda da terra (OLIVEIRA, 1999)
 2

, como contradição fundante para a constituição do 

território. 

Embora a elucidação dos conflitos iniciados no norte e oeste baiano tenha importância 

em si mesma, dada a necessidade de demonstrar e denunciar as investidas do capital contra o 

campesinato, o que será centrado aqui são dois processos diferenciados, que ora se 

relacionam, ora se isolam em estratégias distintas de apropriação e expropriação: (1) a 

grilagem de terras, que tem como objetivo a conversão da propriedade coletiva em 

propriedade privada para formação de fundos territoriais não necessariamente vinculados à 

imediata valorização via projetos de modernização da agricultura ou de instalação técnica 

(energia eólica, barragens, ferrovia, etc.); (2) a territorialização do capital, seja pela compra de 

terras, seja pela expropriação violenta de camponeses, seja pela grilagem, com vista a 

implantação de projetos vinculados a modernização do campo em franca expansão nas regiões 
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predominantemente ocupadas por comunidades tradicionais de Fundos e Fecho de Pasto na 

Bahia. 

Esses dois processos, a formalização da propriedade privada de terra coletivas via 

grilagem e a expansão do capital via modernização do campo, não podem ser simplesmente 

apreendidos como processos contínuos e sequenciais: onde terras griladas, só assim são, 

porque estão em áreas de valorização para que, posteriormente, possam ser implantados 

projetos vinculados ao agronegócio e a estruturação técnica. Como será mostrado, os conflitos 

revelam que não há necessariamente uma linearidade nesse processo (grilagem    

modernização). Pelo contrário, o que há de predominância no mesmo processo de valorização 

do capital (pela valorização da terra) é, por um lado, o desenvolvimento de setores modernos 

e avançados da produção técnica e tecnicizada ao mesmo tempo em que, por outro, 

desenvolve-se simultaneamente o reestabelecimento do latifúndio, quando não improdutivo, 

vinculado à superexploração ou utilização do trabalho análogo à escravidão.    

Do ponto de vista da realidade concreta essa contradição – entre modernização e 

degradação das relações de trabalho e condições de vida – revela um processo único e, por 

vezes, ocorrentes na mesma área. Do ponto de vista teórico, tal processo revela a natureza em 

si da gênese do território como simultaneidade de contradições. Ou seja, o território como 

produto simultâneo, não como “resultado posterior”, do conflito que tende a ser decidido a 

favor do capital, seja pela via dos projetos de modernização, seja pela via da expansão de 

relações arcaicas como o trabalho escravo (peonagem ou escravidão por dívida), a 

superexploração, a grilagem de terras e a reconstituição do latifúndio, a violência e a barbárie, 

todos com a anuência do Estado. Nesse interim, a análise seguirá para o entendimento de 

como a posse coletiva da terra confere em si “resistência” e possibilidade de sociabilidade, 

também simultânea, aos referidos propósitos da acumulação capitalista.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. O CONFLITO E A GÊNESE DO TERRITÓRIO 

As comunidades hoje denominadas Fundos e Fechos de Pastos remontam o período 

colonial, de ocupação específica das terras devolutas do sertão baiano após a falência da 

monocultura canavieira. No entanto, como observa Alcântara e Germani, toda tentativa de 

definição dessas múltiplas comunidades é sempre “um esforço e um limite que só serve para 



um dado momento da história, pois o real supera o que foi posto, necessitando ser 

reformulado” (ALCÂNTARA; GERMANI, 2010; p. 43)
3
.  

Em contrapartida, essas comunidades livremente dispostas em terras devolutas,  

supostamente fora da evidência relativa às estratégias de apropriação do território, pelo 

Estado, pelo capital, começam a ter sua “identidade” definida a partir do que, ainda segundo 

os Alcântara e Germani, pode ser classificado como: “tanto a identidade de Fundo de Pasto 

como a de Fecho de Pasto é, também, uma identidade política, que possui o seu fundamento 

na história, mas que se firma no cotidiano da luta pela terra” (ALCÂNTARA; GERMANI, 

2010; p. 43).  

Luta pela terra passa, por fim, a centralizar a própria “identidade” do território a partir 

dos primeiros projetos de extensão da fronteira agrícola, ainda no governo militar. Tais 

projetos atingem diretamente as regiões ocupadas pelas comunidades FFP: oeste baiano (soja) 

e o Médio são Francisco (fruticultura), como se observa na figura 1. Com isso, “as terras de 

uso comum passaram a ser ameaçadas pela valorização que ocorreu no lugar” 

(ALCÂNTARA; GERMANI, 2010; p. 46). 
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Mapa 1: Localização das Comunidades Fundos e Fechos de Pasto: Oeste Baiano e Médio 

São Francisco, Bahia, 2010. 

Fonte: Dados: CDA, dezembro de 2010. 

Elaboração: Projeto Geografar, 2010. 

Obs: Localização dos dados não georeferenciadas 

 

 

Contraditoriamente, o mesmo Estado que promove a investida do capital nas terras 

comunais é mesmo que, ao reconhecer o conflito que funda o território FFP, impõe a 

necessidade da formalização da propriedade como condição para permanência das 

comunidades que se constituíram historicamente pela não-propriedade:  

 

 



O reconhecimento oficial de uma área como Fundo e Fecho de Pasto só 

acontece quando a Comunidade se auto identifica a partir de um conjunto de 

elementos que o possibilita lutar pelo acesso a terra e dá entrada ao processo 

de regularização fundiária junto a Coordenação de Desenvolvimento Agrário 

do Estado da Bahia (CDA) (ALCÂNTARA; GERMANI, 2010; p. 53). 

   

Tais contradições não apenas agravam as incertezas diante das condições de 

manutenção das comunidades FFP, como também promovem a intensificação dos confrontos 

na medida em que refirmam o território, já sendo este a simultaneidade da própria 

contradição, como a instância da objetividade em disputa, e não mais simplesmente a terra. 

Conflitos esses que, com o processo de redemocratização do país na década de 1980, tendeu a 

avançar por caminhos mais ocultos e, supostamente, mais democráticos, na medida em que o 

autorreconhecimento das comunidades ao território (pelo critério da “identidade”) e pela 

obrigatória organização em “Associações”, poderia significar a garantia democrática da 

permanência dos camponeses em suas terras, como garante a Constituição do Estado da 

Bahia:  

 

 

Parágrafo único - No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o 

Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de 

uso, gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação legitimamente 

constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas 

denominadas de Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, 

vedada a este transferência do domínio (BAHIA, 1999; Art. 178) 
4
. 

 

 A simultaneirdade da contradição que revela o território passa a se estabelecer no seio 

de como o próprio Estado destitui a garantia da “concessão” da terra de uso comunitária, 

obviamente estabelecendo suas devidas limitações. 

 

2. A GARANTIA DA PROPRIEDADE PRIVADA COMO INSTÂNCIA PRIMEIRA 

DO TERRITÓRIO 

 

A materialização da ação do Estado no sentido de objetivar o território, pela mudança 

da natureza do espaço da reprodução camponesa para a propriedade, pode ser constata pela 

aprovação da Lei Estadual nº 12.910/2013 que limita até 31/12/2018 o autorreconhecimento 

das comunidades, e a consequente limitação da garantia da Constituição estadual sobre o 

reconhecimento das comunidades tradicionais. 
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O “enquandramento” estatal não é apenas uma forma de controle do território, mas 

propriamente a possibilidade de expulsão dos camponeses de suas terras para abertura de novas frentes 

da modernização do campo na medida em que, como avalia o Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA): 

 

Nesta primeira rodada de mobilização, as comunidades fizeram a análise de 

que estes períodos são curtos para se fazer o autorreconhecimento de todas 

as comunidades de Fundos de Pasto existentes no estado da Bahia e não 

respeita a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho OIT, 

que garante aos povos e comunidades tradicionais se auto identifiquem, 

independentemente do tempo (IRPAA, 2017)5   

 

Tal estratégia revela um traço estrutural. A transformação da posse em propriedade 

dos meios de produção, como é o caso da terra, mantém-se ainda como condição sine qua non 

do processo de avanço do capital. Essa afirmativa revela o desdobramento da argumentativa 

aqui proposta. Apesar da constante criação de novas estratégias de apropriação do trabalho ou 

da renda da terra, que caracteriza a expansão do capital via, por exemplo, o reestabelecimento 

do latifúndio pela grilagem, ou pela a subsunção da produção camponesa a uma determinada 

indústria ou empresa local, regional ou internacional, é de fundamental importância que a 

natureza da propriedade seja aquela condizente à ordem historicamente específica do capital: 

a propriedade privada individual. Ou seja, mesmo que, no processo de dominação territorial 

do capital, seja preservada e até ampliada a propriedade camponesa, via “monopolização do 

território” (OLIVEIRA, 1999)
6
, essa só pode ser assim assimilada desde que continue 

existindo como propriedade privada camponesa.  

Isso reabre os questionamentos acerca daqueles territórios de natureza distinta à 

eminentemente “capitalista”, de posse e uso coletivo, como àqueles dos Fundos e Fechos de 

Pasto (mas também o das comunidades indígenas quilombolas, pescadores, posseiros, etc) e 

direciona à reflexão sobre o papel e a função, no âmbito da permanência e da resistência, 

dessa lógica de uso e posse da terra diante da necessidade de apropriação territorial do capital. 

Esse momento preponderante da constituição da propriedade formal das terras no Brasil foi 

assim destaco José de Sousa Martins em importante passagem: 
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Diante do esgotamento do escravismo e da inevitabilidade do trabalho livre, 

o Brasil decidiu, em 1850, pela cessação do tráfico negreiro, desse modo 

abreviando e condenando a escravidão. Optou pela imigração estrangeira, de 

trabalhadores livres. País continental, com abundância de terras incultas e 

um regime fundiário de livre ocupação do solo, condenou-se, nesse ato, ao 

fim do latifúndio, e, consequentemente, da economia escravista que sobre ele 

florescera, da sociedade aristocrática que dele se nutrira. Duas semanas 

depois, porém, o Brasil aprovou uma Lei de Terras que instituía um novo 

regime de propriedade em que a condição de proprietário não dependia 

apenas da condição de homem livre, mas também de pecúlio para a compra 

da terra, ainda que ao próprio Estado. O país selecionaria a dedo, por meio 

de seus agentes na Europa, o imigrante pobre, desprovido de meios, que 

chegasse ao Brasil sem outra alternativa senão a de trabalhar em latifúndio 

alheio para um dia, eventualmente, tornar-se senhor de sua própria terra 

(MARTINS, 2010; p. 03)
7
.  

 

A gênese da contradição entre a “liberação” da força de trabalho e a constituição do 

“Cativeiro da Terra” é suficientemente reveladora. Ela mostra os mecanismos de como a 

natureza da propriedade da terra – qual seja, a privada – exerce função essencial ao 

desenvolvimento dos projetos de expansão do capital no país. Mas também ela demonstra 

que, diante da perspectiva de “modernização” das relações produtivas via a possibilidade de 

reconstituição do latifúndio “duas semanas após” à modernização das relações de trabalho, o 

avanço das relações produtivas no campo só poderia se dar diante uma “modernização 

conservadora”, como largamente estudado por vários autores brasileiros
8
. 

As duas condições para o desenvolvimento das relações capitalistas estavam assim 

postas: trabalho livre e terra aprisionada. A função da propriedade e, consequentemente, a 

manutenção e até a ampliação do latifúndio significa, por um lado, representar “reserva de 

valor” às estratégias de valorização a ser instaladas no processo histórico de expansão do 

capital – daí o caráter rentista estar presente desde sempre na estrutura fundiária da terra no 

Brasil –; por outro lado, significava também ter à mão importante instrumento de “liberação” 

da força de trabalho camponesa rumo a proletarização, ou o retorno a escravidão (moderna). 

O entendimento das terras coletivas no bojo da contradição histórica, que é a expansão 

da propriedade de terras no Brasil, é exatamente no ponto de ela ser esse elo ainda não 

plenamente constituído em todo território nacional. Do ponto de vista lógico, ela se localiza 

na transição entre as terras tomadas como posse e a necessidade de sua metamorfose em 

propriedade privada. São elas, então, reservas para a expansão da acumulação no momento 
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oportuno. Na medida em que ela concentra terra e trabalho, os objetivos estratégicos em torno 

de sua usurpação se tornam, mais cedo ou mais tarde, efetivos. 

Não de outra forma está localizada na década de 1970 o momento em que à tona a 

realidade dos Fundos e Fecho de Pasto, contexto marcado pela expansão dos projetos de 

modernização no oeste da Bahia a partir implementação da soja e da fruticultura no médio 

São Francisco, como observa:  

 

A partir do final da década de 1970, esta unidade produtiva passou a 

ter que defender seu território para não serem expropriados da terra e 

esta defesa resultou na organização, a nível estadual, que se constitui 

como a outra escala utilizada para entender as Comunidades de Fundo 

e Fecho de Pasto em suas articulações (ALCÂNTARA; GERMANI, 

2010; p. 02) 

 

Os conflitos expropriatórios, que inserem as comunidades de FFP, antes “esquecidas”, 

mas agora no mapa da geografia agrária nacional tem um primeiro significado importante que 

condiciona a centralidade da natureza da propriedade no processo de constituição do 

território. Trata-se de entender que, mesmo não efetivamente apropriado pelo capital, essas 

terras já devem ser inseridas na sua lógica territorial que se dá pela formalização da 

propriedade como instrumento de inserção do espaço à imagem e semelhança do processo 

acumulativo. Tornar as terras comunais em propriedade privada é o momento predominante 

do território, não apenas a constituição de uma condição. As terras de FFP passam a serem 

inseridas nesse processo porque o momento de crise estrutural, iniciado a partir da década de 

1970, junto com as estratégias de modernização da agricultura realizadas ainda nos governos 

militares, esgotam historicamente a sua finalidade de reserva de valor, ou como “fundos 

territoriais”. 

Entra em paralelo a constituição do discurso ideológico promovido contra as referidas 

comunidades camponesas que, sendo caracterizadas como “tradicionais”, sobretudo porque a 

sistemática produtiva envolve a posse e o uso coletivo, incidem sobre elas a caracterização 

como “primitivas”, “arcaicas” e “atrasadas”. Reforçam, desta forma, o discurso que prega a 

necessidade de sua superação, como a própria superação do atraso no campo, fechando assim 

as estratégias materiais e ideológicas que formatam um território avesso às comunidades de 

FFP. 

 

1. TERRITÓRIO VIVO: O PANORAMA DOS CONFLITOS 



A incessante condição de transformação de todo meio de produção, especialmente a 

terra, em propriedade privada individual, aplicada no contexto atual de crise estrutural, como 

exposto nos termos de Mészáros (2002)
9
, reflete na tendência de elevação do números e 

intensidade dos conflitos pela terra à níveis cada vez mais dramáticos. Sobretudo porque esses 

conflitos tendem a emergir por meios arcaicos e bárbaros, como o ressurgimento de 

latifúndios pela via da grilagem de terras e pelo uso do trabalho escravo ou superexplorado.  

Os maiores focos de conflitos no estado da Bahia não apenas “coincidem” com as 

regiões FFP, mas a elas estão ligadas pela própria estrutura fundiária e da mão de obra latente 

disponível no campesinato. Isso porque as terras coletivas ainda dispostas oferece condições 

especiais para a recondução ao latifúndio ou a expansão e exploração da terra e do trabalho 

para o agronegócio ali dominante ou projetado, mesmo que para isso seja necessário a 

subsunção violenta das comunidades historicamente constituídas. 

Os conflitos expressam, de forma trágica, a natureza do território. Tomando como 

referência os conflitos gerados por grilagens de terras o panorama montado, segundo a 

Associação de Advogado de Trabalhadores Rurais no estado da Bahia (AATR-BA), é como 

mostra a Tabela 1:  

 

Tabela 1: Casos de Grilagem em Disputa Judicial (Bahia, 2017) 
Município Região Comunidades 

Impactadas 

Forma da 

Grilagem 

Motivação da 

Grilagem 

Área Grilada 

(Hectares) 

Barra Médio 

São 

Francisco 

46 comunidades 

tradicionais, 

quilombolas, 

ribeirinhos e FFP   

Alteração do 

Registro 

tamanho do 

imóvel 

Incorporação à 

projetos de 

modernização 

(MATOPIBA) 

229.867,48 

Santa Maria 

da Vitória 

Oeste 10 comunidades 

FFP 

Alteração do 

registro de 

tamanho do 

imóvel 

Latifúndio 17.429,80 

Barra Médio 

São 

Francisco 

400 famílias de 

posseiros, dez 

comunidades FFP,  

Alteração no 

registro de 

tamanho do 

imóvel 

Modernização 

(Implementação 

de industrial) 

70.431 

Gentio do 

Ouro 

Médio 

São 

Francisco 

Comunidades 

Rurais 

Reconhecimento 

de usocapião de 

terras públicas 

Tecnificação 

(Energia Eólica) 

8.000 

Angico dos Médio Comunidades FFP Alteração no Modernização 44.000 
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Dias  São 

Francisco 

registro de 

tamanho do 

imóvel 

(Mineração) 

Casa Nova Médio 

São 

Francisco 

Comunidades FFP Transformação 

de registros de 

posse em 

propriedade 

Modernização 

(Agroindústria) 

27.936, 62 

Xique-

Xique 

Médio 

São 

Francisco 

Comunidades FFP, 

pescadores 

artesanais 

Transformação 

de inventários 

em propriedades 

Modernização 

(CODEVASF) 

57.294 

Taperoá Baixo-

Sul 

Quilombolas Terras do 

Estado à 

proprietário 

privado. 

Latifúndio 8,222 

Cairu (1976) Médio-

Sul 

Comunidades 

pesqueira, 

quilombolas 

Registro privado 

de terras do 

Estado 

Valorização 

Turística 

2.003 

Fonte: AATR – BA, 2017.
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Elaboração: MENEZES, S.; TRINDADE, S. T. P. 

 

Diante do quadro das grilagens de terras na Bahia, dos nove casos, sete envolvem as 

comunidades FFP. Dentre elas é possível observar diferentes formas e motivações que variam 

entre o reestabelecimento do latifúndio (a partir da mera apropriação privada das terras 

comunais) para a constituição de fundos territoriais e a territorialização do capital produtivo 

(mineradoras e agroindústrias). Observa-se ainda que a atuação do Estado não se limita à 

legitimação da grilagem no processo cartorário e judicial, como predominantemente ocorre, 

inclusive com a participação de juízes, funcionários públicos e advogados como grileiros. 

Como no exemplo da comunidade rural Baxil de Irecê, no município de Xique-Xique, é 

possível observar que a empresa pública, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (CODEVASF), é acusada de tentar transformar inventários em terras de 

propriedade da empresa.  

Isso se materializa em conflitos pela terra. Cruzando os dados de conflitos judiciais 

oriundos da grilagem de terras (AATR, 2017) com os dados dos conflitos pela terra, 

levantados pela Comissão Pastoral da Terra (dados de 20015: CPT, 2015)
11
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possível observar que dos nove municípios listados pela prática de grilagens cinco estão 

também presentes na lista do CPT: Casa Nova, Taperoá, Xique-Xique, Barra, Santa Maria.  

Ainda de acordo a CPT, dos 128 conflitos registrados no campo baiano (seja por terra, 

ocupação/retoma, acampamentos, trabalho escravo e pela água), 26 conflitos se deram em 

terras dos municípios aqui listados com existência de comunidades FFP. Do total de famílias 

atingidas por conflitos pela terra na Bahia, 31,99% delas são diretamente comunidades 

autorreconhecidas como de FFP, um total de 2.839. Ainda segundo os dados da CPT, a Bahia 

foi em 2015 o segundo estado que apresentou mais conflitos no campo, um total de 128, 

ficando atrás apenas do Maranhão, este com 135 conflitos no campo. 

As comunidades FFP apresentam, pelos dados demonstrados, alta predominância de 

conflitos na constituição do seu território. Aponta-se a necessidade de continuar, ou melhorar, 

a reflexão sobre tais dinâmicas na medida em que elas revelam contradições entre moderno x 

arcaico, vivência x conflitos x precarização, nesses territórios singulares para a reprodução 

comunal dos camponeses e, ao mesmo tempo, estratégicos para a expansão do capital, seja 

pela inserção dos projetos de modernização, seja pela recondução ao latifúndio. 

 

2. CONCLUSÃO 

 

A realidade apresentada pelas comunidades de Fundos e Fechos de Pastos têm sua 

formação histórica pautada na livre ocupação das terras. A forma peculiar de como se dispõe 

no espaço baiano regido pelo uso comunal das “terras livres”, sem propriedade, é sua mais 

singular identidade histórica. No entanto, o que o presente texto tentou mostrar é que a 

constituição do território não está simplesmente calcada na formação histórica e cultural que 

demarcam sua condição como “comunidades tradicionais”, embora sejam elas ainda 

importante para sua análise.  

O conflito que promove a gênese dos Fundos e Fechos de Pastos é central para o 

entendimento do território, que agora passa a ser entendido como processo regido por 

contradições. A territorialização é então o movimento do próprio território, e por onde as 

contradições devem se desveladas, se a análise crítica for a objetivação da pesquisa. 

Especificamente sobre as comunidades de FFP, a gênese do seu território revela, 

principalmente três contradições que podem aqui ser sistematizadas a título de conclusão. 

Primeiro: a reposição conceitual do território como aquele referente aos conflitos e 

disputas entre capital e trabalho. Os territórios de identidade, como modelo de re-

regionalização que tem orientado as estratégias de modernização do espaço baiano pelo 



Estado levam a emergência da identidade histórico-cultural como parâmetro de definição dos 

territórios. No entanto, tal constituição histórica, quase sempre romantizada pelo sentido 

idílico e harmônico do campo, reafirmando-o como espaço do “atraso”, do “arcaico”, do 

“tradicional”, se desfaz diante dos dois processos conflituosos aqui observados: a recondução 

ao latifúndio pela grilagem de terras comunais e a expansão e expropriação dos camponeses 

para implementação dos projetos de modernização do campo. Isso, contraditoriamente, desfaz 

a referência histórica e linear dessas comunidades que, ao se organizarem na luta pela 

permanência e resistência, reestabelecem como “identidade” do território o próprio confronto, 

como é o caso da realidade das comunidades de FFP. O território dessas comunidades 

consideradas “tradicionais”, agora tendo como “identidade” o conflito, impõem-se como 

simultaneidade histórica podendo, assim, não apenas situar o “atraso” que lhe marca como 

discurso ideológico dominante, mas sobretudo se reafirmar como possibilidade, real e 

concreta, de sociabilidade. 

Segundo: diante da exposição contextual de crise estrutural e da necessidade urgente 

do capital manter em constante ampliação seu processo de valorização pela apropriação da 

mais-valia e da renda da terra, o conceito de território tende a encontrar na empiria exposta a 

confirmação da luta de classes como o fundamento basilar para sua determinação. Ou, como 

nos termos de Oliveira, o território cada vez mais se pondo como “produto concreto da luta de 

classes travada pela sociedade no processo de produção de sua existência” (1999; p. 27). 

Terceiro: reafirmado o conflito como gênese-motor do território é preciso, então, 

pontuar que ele se dá em condições especificamente históricas onde movem elementos 

estruturantes da sociabilidade do capital. No caso específico dos FFP, ao observar os 

processos expropriatórios que incidem na formatação desses territórios, o elemento 

historicamente específico a ser garantido é a propriedade privada. Isso repõe o significado das 

terras coletivas de ocupação, uso e, por consequência, também de trabalho. A 

inadmissibilidade histórica de existência desses meios de produção dispostos de forma 

comunal está na estrutura mais intima do sistema do capital necessitando, assim, ser 

reafirmado pela luta, ou seja, pelo território, adotado assim criticamente. O território é a via 

do conflito, é sua reafirmação que condena milhares de camponeses à sub-existência, mas é 

também a via de superação das contradições aqui observados e, portanto, de si mesmo. 
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