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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Esta dissertação buscou analisar o espaço do Projeto de Assentamento Pancada Grande, 
localizado em Itacaré/BA, através de sua produção, sendo este visto como um produto 
social. A história de Pancada Grande foi entendida através das categorias de análise – 
forma, função, estrutura e processo. A interpretação dos elementos do espaço – firmas, 
homens, instituições e meio modificado – proporcionou o entendimento espacial, já que 
este conceito é tão amplo e complexo. A partir daí, o estudo da organização espacial, da 
organização da produção e da organização social viabilizou a compreensão das relações 
sócio-espaciais. A construção de um SIG específico para o referencial teórico adotado e 
para Pancada Grande se configurou como procedimento fundamental, principalmente 
na espacialização dos indicadores que foram criados para se facilitar a analise dos dados 
coletados em campo, gerando para esta pesquisa um entendimento espacial através da 
cartografia. No final do trabalho, foi possível compreender a produção do espaço 
através do Mapa Síntese de Produção do Espaço, que mostra as peculiaridades do 
assentamento destacadas a partir da localização das áreas de risco ambiental, das áreas 
com alta ou baixa qualidade de terras, dos lotes com potencial socioeconômico e 
vulnerabilidade social altos ou baixos e, do uso e ocupação do solo.  Revelou-se, a 
partir daí, que as diferenças naturais e sociais existentes em Pancada Grande vêm 
marcando seu espaço, sendo estas reproduzidas através da hierarquização entre os 
próprios assentados. Apesar disso, dificuldades são vivenciadas por todo conjunto; que 
sobrevive sem equipamentos agrícolas adequados, sem banheiro nas casas, com baixo 
grau de instrução, utilizando agrotóxicos de forma sistemática sem maiores cuidados, 
sem assistência técnica, com dívidas expressivas ao banco, desvinculado de uma 
estrutura organizacional forte de movimento social e, desprezado pelo poder público 
municipal. Apesar disso, os assentados de Pancada Grande, cuja maioria participou da 
ocupação da fazenda, vêm mostrando resistência ao lutar pela permanência na área, 
conseguindo adquirir renda, produzindo diante das adversidades, mantendo seus filhos 
na escola, mantendo seu veículo coletivo e comercializando seus produtos.  

 
 
 

Palavras-chave: assentamentos rurais; reforma agrária; sistemas de informação 
geográfica, produção do espaço. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

This dissertation aims to analyse the Project “Pancada Grande Settlement”, located in 
Itacaré/BA, Brazil, through its spacial production, considered as a social product. The 
history of Pancada Grande was understood by four cathegories of analysis: shape, 
function, structure and process. The interpretation of the spacial elements - companies, 
people, institutions and modified environment – enabled the spacial understanding, 
since this concept is so broad and complex. From this point, the study of the spacial 
organization, production organization and social organization enabled the 
understanding of the socio-spacial relashionships. The framing of a specific Geografical 
Information System (GIS) for Pancada Grande as a theoretical reference became a 
fundamental procedure, espacially for the spacialization of indicators that were created 
to facilitate the analysis of collected field data, generating a spacial understanding for 
this research by using cartography. In the end of this work it was possible to 
comprehend the spacial production though a Synthesis Map of Spacial Production, 
which demonstrates the settlement peculiarities highlighted by the location of the 
environmental risks areas, high or low land quality areas, plots with socioeconomic 
potential and high or low social vulnerability, and the land use and occupancy. It was 
evident from this point that the social and natural diferences in Pancada Gerande have 
been marking its space, being those reproduced thought the hierarchy between the 
settlers themselves. In spite of that, dificulties are felt by all the cluster that survives 
without adequate agricultural equipments, without sanitary units in their homes, with 
low schooling, without technical assistance, using agriculture chemicals in a systematic 
manner with low care. The settlers have high bank debts, are detached from an 
organized strucure of strong social movement and are despised by the municipal public 
power. Despite this situation, the Pancada Grande settlers, whose majority participated 
on the farm’s occupancy, have been demonstrating resistance when fighting for their 
permanence in the area, generating income, producing despite adversities, keeping 
children in school, keeping their collective attachement and selling their products. 
 
Key words: rural settlements, agrarian reform, geografical information system, spacial 
production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PROPOSTO 

 

Esta dissertação trabalha com a categoria de análise-espaço aplicado numa área com 

características rurais. Para tanto, o espaço geográfico é considerado como um produto 

social, onde sua produção configura-se na “[...] prática humana e o espaço integrados no 

nível do “próprio” conceito de espaço” (SMITH, 1988, p. 123). A concepção da produção 

do espaço apresenta-se, desta forma, como um meio a permitir demonstrar a unidade do 

espaço e da sociedade. 
 

Mais especificamente, propõe-se trabalhar a produção do espaço num projeto de 

assentamento rural recentemente implantado pelo Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). A partir do momento que tal instituição torna-se proprietária de uma 

fazenda, transforma-a em “projeto de assentamento”, que é utilizado, então, para o 

atendimento das demandas dos trabalhadores rurais sem terra. Tal projeto se constitui 

numa área de intervenção diferenciada, num espaço geográfico específico, que conta com 

a intervenção do Estado através de suas políticas de terras (GERMANI, 1998).    

 

Diante da perspectiva de se analisar um exemplo em profundidade, optou-se realizar um 

estudo de caso: o Projeto de Assentamento Pancada Grande. O objeto de estudo escolhido 

localiza-se entre as coordenadas geográficas 13 e 12’ a 15 e 51’ /latitude sul e, 38 e 53’ a 

40 e 08’/ longitude oeste, no município de Itacaré, na Região Econômica Sul da Bahia, na 

Região Administrativa de Ilhéus e, na bacia hidrográfica do Rio de Contas. Sua distância 

da capital é de 428Km, tendo acesso rodoviário pelo Km 34 da BR 030 ou por transporte 

fluvial pelo Rio de Contas (Figura 1). Sua área é 843,63ha, seu perímetro é de 15.103,72m 

e, sua população constituí-se em 47 famílias, aproximando-se de 250 pessoas. 

 

O Projeto de Assentamento Pancada Grande é considerado nesta pesquisa como um 

território que se relaciona com o todo e, por mais que seja uma comunidade com 
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peculiaridades distintas, fortemente delimitadas, faz parte de uma estrutura social que 

prevalece penetrando com suas relações e contradições, nos limites da área, interferindo 

em sua vida. A adoção de tal conceito teve como principal referencial Milton Santos, que 

propõe uma análise espacial através de seus elementos: homem, meio natural, infra-

estrutura, firmas e instituições; e de suas categorias de análise: forma, função, estrutura e 

processo. 

 

Figura 1 – Localização do Projeto de Assentamento Pancada Grande 

Itacaré/ BA 

2004 

Percurso Rio de Contas ao P.A.

Outros P.As

Município de Itacaré

P.A.Pancada Grande

Camamu

Maraú

Aurelino
Leal

Ubaitaba

Itacaré

Uruçuca

FONTE: SEI. Base Cartográfica da Bahia, 1996.
INCRA. Base Cartográfica de Pancada Grande, 2002.

 

O objeto de estudo é trabalhado através de análise realizada a partir de uma 

periodização, que tem como marco temporal novembro de 1995 a maio de 2003. Milton 

Santos, em diversos momentos de sua produção acadêmica, esclarece tal procedimento: 

 
Cada atividade tem um lugar próprio no tempo e um lugar próprio no espaço. 

Essa ordem espácio-temporal não é aleatória, ela é um resultado das necessidades 
próprias à produção. [...] o uso do tempo e do espaço não é feito jamais da mesma 
maneira, segundo os períodos históricos e segundo os lugares e muda, 
igualmente, com os tipos de produção (SANTOS, 1977, p.162).  
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Pancada Grande é estudada a partir de seis momentos (períodos). O primeiro relaciona-

se ao período quando a falida fazenda de cacau Nova Esperança foi detectada pelo grupo 

que iria ocupá-la posteriormente (final de 1995). O último momento é o atual, como um 

momento intermediário de destaque – o marco zero de uma “nova história” -  encontra-se 

o marco referencial para a comunidade: outubro de 1997, data da desapropriação da 

fazenda. 

 

O Projeto de Assentamento Pancada Grande - objeto de estudo – materializou-se no 

espaço como uma forma de ocupação específica,o que exigiu um planejamento dos 

assentados, do movimento social que o apóia e do Estado (GERMANI, 1998). Pancada 

Grande vem sofrendo, porém, desde sua fundação por falta de acompanhamento técnico. 

A degradação ambiental coloca-se como uma triste realidade, além disso, a comunidade 

local não consegue criar estratégias de desenvolvimento adequadas, apesar de seu elevado 

grau de organização social. Tais fatores são gerados porque “o cidadão comum tem uma 

visão fracionada do espaço, pois só concebe os lugares abarcados por sua vivência 

cotidiana” (GERMANI, 1988, p.1). A entidade que possui melhores condições de 

planejamento e dados mais detalhados sobre o projeto de assentamento é o INCRA, 

porém, tais dados são desarticulados, insuficientes e pouco manipulados para garantir um 

ordenamento eficiente da área, gerando para comunidade problemas espaciais difíceis de 

serem resolvidos no âmbito do assentamento.  

 

Atualmente, os trabalhadores rurais de Pancada Grande enfrentam o desafio de 

permanecer na terra conquistada, realizar sua reprodução e conseguir progredir no sentido 

de terem garantidas as condições objetivas para melhoria da qualidade de vida. Diante 

deste fato cabe ressaltar o que Germani (1988) afirma: nos assentamentos a luta pela terra 

continua com a outra face da mesma moeda. 

 

Para se analisar o processo de produção do espaço em Pancada Grande, foram 

classificados os fatores que vem interferindo na organização espacial do assentamento 

rural, objeto de estudo, inclusive suas repercussões na qualidade ambiental. Além disso, 

foram caracterizados os elementos que interferem no desenvolvimento do assentamento 
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rural e analisadas as relações existentes na produção do assentamento, enfatizando a 

questão da infra-estrutura e instrumentos de trabalho. A forma com que o assentamento 

politicamente vem se organizando politicamente e, conseqüentemente, interferindo na 

produção do espaço, foi analisada e, também se caracterizou de que forma Pancada 

Grande vem se expandindo espacialmente, ao longo do tempo, a ocupação interna do 

assentamento e quais os motivos que impulsionam tal processo. 

 

Para atender a compreensão da dinâmica de transformação acelerada do espaço em 

Pancada Grande, foi adotada, como instrumento do método deste trabalho, a organização 

das informações espaciais num Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

computadorizado, visando-se agilidade e precisão no processo de pesquisa e confecção de 

mapas temáticos.  Desta forma, a análise espacial pôde considerar um número maior de 

dados que puderam se relacionar com vistas à construção de mapas esclarecedores para o 

estudo proposto.   

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Temas relacionados com a reforma agrária estão sendo amplamente debatidos no meio 

acadêmico, justificando a relevância e pertinência deste trabalho. Isto vem se dando, 

principalmente, a partir da década 1990, com o aumento da atuação dos movimentos 

sociais no campo, fato que possibilitou maior visibilidade em torno do tema e gerou 

aumento expressivo de desapropriações e assentamentos de famílias no campo.  

 

Diante deste fato, estudos sobre o espaço em assentamentos rurais recentes são 

desenvolvidos em inúmeras unidades de ensino no Brasil.  Porém, nos levantamentos 

realizados não se identificou nenhum estudo que tivesse utilizado a metodologia de Santos 

(1985) somada às ferramentas da tecnologia do Geoprocessamento. Acredita-se que esta 

seja a contribuição inovadora deste trabalho, que poderá vir a ser utilizado em outros 

casos. 
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Em relação a estudos realizados em Pancada Grande, destaca-se a dissertação de 

Mestrado de Janaina Leal, estudante da UNIFACS, que analisou a  proposta da atividade 

do turismo para área. Todavia, um estudo focalizando o espaço não foi encontrado, apesar 

de sua importância, visto que o local sofreu grandes alterações espaciais, além de estar 

inserido num município onde já aparecem manifestações de especulação turística e 

imobiliária.  

 

Estas circunstâncias geram a necessidade de reflexões sobre o Projeto de Assentamento 

Pancada Grande, ainda não tratadas academicamente e cuja importância se potencializa 

pelo fato do assentamento estar inserido no leque de opções do turismo local. 

 

Outro fator importante é o da constatação da forte devastação recente da Mata Atlântica 

no Sul da Bahia em decorrência, principalmente, da mudança de estratégia de produção 

agrícola causada pela crise do cacau1.  A comunidade de Pancada Grande não conseguiu, 

por via institucional, apoio algum para manutenção do seu remanescente de cacau, por 

isso, viu-se obrigada a fazer grandes devastações nas matas para possibilitar o cultivo de 

coco anão, cultura esta que foi financiada pelo Banco do Nordeste, com apoio do INCRA. 

Alterações ambientais em assentamentos rurais causadas por tal fator na região é ainda 

um tema carente de estudo, pois já foi abordado, mas não pelo campo da geografia, 

merecendo, portanto, tal tratamento.  

 

A experiência profissional que esta pesquisadora adquiriu na área, enquanto 

profissional de arquitetura e prestadora de serviços ao INCRA (momento que teve a 

oportunidade de projetar o núcleo habitacional que os assentados vivem atualmente, além 

de acompanhar o processo de construção de suas casas), proporcionou estreitas ligações, 

desta, com a comunidade e com a paisagem local. Esta oportunidade, além de despertar a 

importância de um estudo mais aprofundado sobre a área, muniu a pesquisadora de 

riquíssimo material para concretizar este projeto de pesquisa. 

 

                                                 
1 O cacau integra o sistema de plantação "cabruca", onde se associa tal cultura com a vegetação nativa, no 
caso a Mata Atlântica.   
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O assentamento rural Pancada Grande é carente de assistência técnica, sendo portanto o 

estudo realizado bastante pertinente a partir do momento que pode ser usado, 

posteriormente, como base para técnicos que, por ventura, venham prestar serviços na 

área. Também será de grande valia à comunidade no sentido de levá-lo a refletir sobre 

suas práticas, podendo futuramente norteá-la para ações futuras mais conscientes. 

 

 

1.3 PREMISSAS DA PESQUISA 

 

As premissas desta pesquisa baseiam-se na metodologia do Projeto GeografAR2, que 

analisa a produção do espaço através de sua totalidade. O Projeto de Assentamento 

Pancada Grande é considerado como um território que se relaciona globalmente e, por 

mais que seja uma comunidade com peculiaridades distintas, faz parte de uma estrutura 

social que prevalece e que penetra naquele território com suas relações e contradições 

interferindo na produção de seu espaço. Não se despreza, porém, a importância do 

conhecimento da dinâmica própria da comunidade e do meio modificado onde está 

inserida, pois o lugar é uma “porção discreta de espaço total” (SANTOS, 1978, p.121).   

 

A ação dos movimentos sociais ligados aos trabalhadores rurais vem transformando o 

espaço, principalmente depois da década de 90. Tal ação vem determinando o 

aparecimento do concentrado número de acampamentos e assentamentos localizados no 

sul da Bahia- Pancada Grande, como exemplo, está incluído neste processo.  

 

Do ponto de vista institucional, a realidade vivida nos projetos de assentamentos 

demonstra como o Estado vem negativamente determinando a vida e inúmeras pessoas, 

com sua descomprometida forma de tratar o espaço rural no país. 

 

                                                 
2 Projeto GeografAR, a Geografia dos Assentamentos na Área Rural, se constitui num grupo pesquisa  
apoiado pelo CNPq vinculado ao Departamento e ao Mestrado em Geografia da Universidade Federal da 
Bahia e coordenado pela Profª Dra Guiomar Inez Germani, orientadora desta dissertação. 
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A crise da produção do cacau e a inserção da atividade turística no sul da Bahia são 

fatores que vêm exercendo grande força e modificando de forma acelerada o espaço 

regional onde Pancada Grande está inserido. 

 

Por fim, ressalta-se que os procedimentos metodológicos serão expostos 

detalhadamente no Capítulo 2. Considerou-se importante dar destaque a esta questão, pois 

o esforço empreendido nesta dissertação é, também, o de contribuir com a construção de 

uma metodologia de análise da produção do espaço, sendo que o Projeto de Assentamento 

Pancada Grande é um exemplo que se presta a isto. 

 

 

1.4 APRESENTAÇÃO DO CORPO DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está apresentada em seis capítulos, considerando-se a Introdução e a 

Conclusão. No Capítulo 1 apresenta-se o estudo proposto. Além disso, o objeto de estudo 

é explicitado e localizado no espaço e no tempo, bem como são apresentadas a 

problemática e a justificativa da pesquisa e a descrição do corpo do trabalho. 

 

 O segundo capítulo trata do quadro teórico-metodológico. Este foi dividido em duas 

partes: referencial teórico e procedimentos metodológicos. O conceito de espaço e as 

formas de analisá-lo adotadas nesta pesquisa são apresentadas no item Referencial 

Teórico. Os procedimentos metodológicos são descritos em seguida. Ressalta-se, neste 

momento, a descrição do trabalho de campo realizado e a utilização das ferramentas do 

geoprocessamento nesta pesquisa. Tais procedimentos ganharam destaque já que sua 

delimitação constitui-se como parte dos próprios resultados deste trabalho. 

 

O terceiro capítulo contextualiza e localiza o assentamento em relação à região que 

pertence, à estrutura fundiária, à crise do cacau, à pressão dos movimentos sociais e à 

atuação do Estado. No quarto capítulo aborda-se as categorias de análise do espaço 
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inseridas nos seis momentos de periodização adotados. É aí que os aspectos históricos são 

levantados.  

 

O quinto capítulo trata da organização social do espaço e da produção de Pancada 

Grande. O meio modificado é interpretado. Neste momento, descreve-se e analisa-se a 

interação dos elementos do espaço infra-estrutura e meio ecológico. A partir desta análise 

foi possível localizar as áreas de risco ambiental existentes no assentamento. As relações 

sociais também são trabalhadas neste capítulo, chegando-se, como conclusão parcial, à 

espacialização dos índices de Vulnerabilidade Social e Potencial Socioeconômico.  Como 

resultado da análise desta dissertação, apresenta-se, ainda neste capítulo, o Mapa Síntese 

da Produção do Espaço em Pancada Grande. 

 

Por fim, o sexto capítulo, o das considerações finais, analisa o espaço produzido em 

Pancada Grande numa perspectiva de trazer elementos para refletir e orientar as práticas 

desenvolvidas, bem como, de exercício metodológico que apresenta necessidade de 

continuidade. 
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2 QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Diante do desafio metodológico empreendido neste trabalho, considerou-se importante 

desmembrar do Referencial Teórico os Procedimentos Metodológicos, dando, desta 

forma, destaque para este item.  Tal destaque se dá a partir da elaboração de técnicas de 

trabalho de campo desenvolvidas para alimentar o banco de dados do SIG Pancada 

Grande, baseado especificamente nos elementos e categorias de análise do espaço para a 

compreensão de sua produção em Pancada Grande. 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 O Espaço Enquanto Conceito Chave para Análise Geográfica 

 

Para que o conceito de espaço seja plenamente compreendido, é importante que seja 

feita uma breve revisão de suas origens na perspectiva da Geografia. Tal procedimento 

será realizado através da visão de Corrêa (1995). 

 

As correntes que caracterizaram a geografia (Geografia Tradicional), quando esta se 

tornou uma disciplina institucionalizada nas universidades européias, não atribuíram ao 

conceito de espaço importância chave. O espaço está presente somente nas obras de 

Ratzel e Hartshorne, sendo que, para Ratzel, por exemplo, o espaço é interpretado como 

base indispensável para vida humana, encerrando as condições de trabalho naturais ou 

socialmente produzidos (CORRÊA, apud, RATZEL 1995). Para o referido autor, o 

espaço expressa as necessidades territoriais da sociedade em função do desenvolvimento 

tecnológico, da população e dos recursos naturais”( CORRÊA, apud, RATZEL 1995). A 

partir daí verifica-se a forte vertente ecológica atribuída ao conceito.  
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Já o espaço na visão de Hartshorne é o espaço absoluto, sendo este um conjunto de 

pontos que tem existência em si, independendo de qualquer coisa. Trata-se de uma visão 

fortemente influenciada por Kant e, conseqüentemente por Newton. Sendo assim, o 

espaço aparece como um receptáculo que apenas contém as coisas. 

 

Na geografia teorético-quantitativa, que é calcada no positivismo lógico, o espaço é 

considerado sob duas formas: através da noção de planície isotrópica e, de outro, de sua 

representação matricial. A planície isotrópica seria uma construção teórica que resume a 

concepção de espaço derivada do paradigma racionalista e hipotético-dedutivo 

(CORRÊA, 1995). Quem trabalhou o espaço por esta visão foram Christaller, Thuner e 

Harvey (em seus primeiros trabalhos), entre outros. Em tal visão o ponto de partida é a 

homogeneidade e, seu ponto de chegada é a diferenciação espacial. A variável mais 

importante é a distância, aquela que determina em um espaço previamente homogêneo a 

diferenciação espacial.  

 

A Geografia chegou a ser considerada como a ciência do espaço, tendo como 

linguagem a geometria. Sendo assim, o espaço geográfico pode ser representado por uma 

matriz e sua expressão topológica. 

 

A visão de espaço da corrente teorético-quantitativa é limitada no momento em que 

privilegia em excesso à distância e não dá importância aos agentes sociais e ao tempo. As 

representações matriciais e topológicas devem se constituir em meios operacionais e não 

finalidade, no que se diz respeito ao entendimento do espaço (CORRÊA, 1995). Sendo 

assim, procedimentos desta visão estão inseridos nesta dissertação como meio operacional 

a ser trilhado no sentido de se compreender o espaço socialmente produzido em Pancada 

Grande. 

 

Neste trabalho, o espaço é considerado como o conceito-chave da Geografia, seguindo, 

desta forma, os fundamentos da Geografia Crítica ,que se apóia no materialismo histórico 

e na dialética de Marx para desenvolver suas análises. A partir desta visão geográfica, “o 

espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções 
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e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do 

passado e do presente” (SANTOS, 1978, p.122). 

 

Verifica-se, a partir daí, que o tempo e a sociedade são elementos fundamentais para se 

entender o espaço que interessa a este estudo: o espaço humano, social, geográfico cuja, 

“[...] definição é árdua, porque a sua tendência é mudar com o processo histórico, uma vez 

que o espaço geográfico é também o espaço social (SANTOS, 1978, p.120). O espaço é, 

conforme SMITH (1988), a morfologia social, não é somente matéria onde os fatos 

ocorrem, pois tais ocorrências são simultaneamente fatores da produção e sintomas dos 

fundamentos ideológicos formadores deste espaço.  Considera-se, assim, prioritariamente 

a ação do homem, porque esta tem finalidade, objetivo, “a natureza é objeto de 

permanente transformação por causa da atividade humana, daí porque a natureza é uma 

realidade social e não exclusivamente natural” (SANTOS, 1978, p.130).  

 

Com esta compreensão do conceito de espaço é que se analisou a atuação dos 

movimentos sociais no sul da Bahia, que, impulsionada pela crise do cacau, vem 

transformando, através do tempo, o espaço nesta região. Com a implantação dos projetos 

de assentamentos, antigos trabalhadores assalariados agora são assentados, possuindo, 

assim a licença de ocupação3 da terra, por conseqüência, a funções das formas espaciais 

ligadas à estrutura social baseada em grandes propriedades produtoras de cacau, foram  

modificando-se, adaptando-se às novas demandas da nova estrutura social na escala local. 

 

Em Pancada Grande, verificou-se que a partir do momento que o grupo que agora é 

assentado interagiu com o território a ser ocupado, as formas espaciais foram sendo 

alteradas gradativamente com o objetivo de adequar as antigas instalações à organização 

da produção vigente. Tal organização da produção, assim como as ações humanas, foram 

alterando-se (adequando-se), no decorrer do tempo, alterando assim o conjunto de objetos 

e, conseqüentemente, o espaço. 

 

                                                 
3 A licença de ocupação é concedida pelo INCRA aos assentados em Projetos de Assentamentos, significando 
a posse da terra num sentido mais estável, pois, depois de certo tempo, a terra passa a ser propriedade do, 
então, assentado. 
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2.1.2 O Espaço como Totalidade 

 

Antes de se compreender o espaço como totalidade, é importante entender o seu 

significado dialético : 
 [...] Todas as coisas presentes no Universo formam uma unidade. Cada coisa 

nada mais é que parte da unidade, do todo, mas a totalidade não é uma simples 
soma das partes. As partes que formam a Totalidade não bastam para explicá-la. 
Ao contrário, é a Totalidade que explica as partes (SANTOS ,1996, P. 93).  

 

Sendo assim, a “[...] totalidade é o conjunto de todas as coisas e de todos os homens, em 

sua realidade, isto é, em suas relações, e em seu movimento” (SANTOS, 1996, p.94) e, “é 

o conjunto absoluto das partes em relação mútua” (SANTOS, 1996, p.94). A partir daí, o 

autor afirma que “[...] é o espaço que, afinal, permite à sociedade global realizar-se como 

fenômeno. Assim o espaço, é, antes do mais, especificação do todo social, um aspecto 

particular da sociedade global” (SANTOS, 1996, p.96). 

 

Servindo-se das contribuições de Moreira sobre as relações existentes entre a totalidade 

e o espaço, este diz que na totalidade perpassam as instâncias econômica, jurídico-política 

e ideológica, que ao se perpassarem, formam uma única totalidade social, sendo que no 

interior do todo, estas atuem com alguma autonomia em relação às outras (MOREIRA, 

1988).  

 

As instâncias citadas acima só se perpassam, umas às outras, sobre o espaço. Nele 

projetam-se simultaneamente as três. De modo que se pode dizer que o espaço como 

totalidade e como morfologia social é o resultado, a expressão fenomênica do 

perpassamento da instância econômica, jurídico-política e ideológica (MOREIRA, 1988). 

Contendo as três instâncias a um só tempo, o espaço está contido em cada uma delas, 

segundo a lógica da dialética em que, ao confundir-se com cada uma e com o conjunto 

das três, este passa a interferir na estrutura, na organização e nos movimentos de cada 

uma e do todo (MOREIRA, 1988). Segundo essa acepção, o espaço é também uma 

instância social. 
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Além de ser uma instância social, o espaço manifesta-se como dupla e articulada 

mediação: como mediação da reprodução da produção (o espaço como instância 

econômica) e como mediação da produção das relações de classes (o espaço como 

instância jurídico-política e ideológica) (MOREIRA, 1988).  

 

No contexto da totalidade, não se pode pensar na causalidade, não basta opor forma e 

conteúdo, deve-se de levar em conta o tempo que passa e as funções que mudam 

(SANTOS, 1978). Quando a sociedade muda, este fato ocorre dentro de um espaço de 

tempo e o conjunto de suas funções muda em quantidade e qualidade. Assim sendo, o 

processo histórico é um processo de complexificação do espaço e, desse modo, a 

totalidade se vai fazendo mais densa (SANTOS, 1996).  

 

A transformação do todo se dá, entre outras coisas, por uma distribuição ordenada no 

espaço, dos impactos do todo, por meio de suas variáveis (SANTOS, 1996). As ações, as 

instituições, as infra-estruturas e os homens não se localizam no espaço de forma 

aleatória. Sendo assim, ainda segundo Santos, esse é fato gerador de combinações 

específicas em que as variáveis do todo se encontram de forma particular;o princípio da 

diferenciação entre lugares.Tais lugares em virtude dos impactos que acolhem e essa 

seletividade tanto se dá no nível das formas,como no nível do conteúdo.Objetivo da 

totalidade para existir é um movimento dirigido à sua especialização(SANTOS,1996). 

   

No caso deste estudo, o espaço onde está inserido Pancada Grande é visto como um 

território – como espaço apropriado e delimitado - que se relaciona com o todo e, mesmo 

sendo uma comunidade delimitada, faz parte de uma estrutura social que prevalece e 

penetra no limites de seu território, reproduzindo-se com suas relações e contradições. 

Atores sociais que surgem dentro de uma perspectiva total são os principais agentes 

transformadores do espaço local. 

 

Como principais atores destacam-se o Estado, que atua através das Políticas Agrárias, e 

os trabalhadores rurais sem terra, que atuam através de sua organização como movimento 

social. É a ação dos movimentos sociais de forma organizada, persistente e atuante que 

 30



tem permitido acontecer as ocupações de terra como estratégia para pressionar o Estado a 

desapropriar terras para implantação de assentamentos (GERMANI, 1998). Apesar do 

Estado desapropriar terras e investir recursos visando o desenvolvimento dos projetos de 

assentamento, tais ações parecem desarticuladas e efetivadas, sem qualquer tipo de 

estratégia,a não ser a de se resolver a demandas sociais localizadamente existentes. Já os 

movimentos, são os precursores de tal demanda, são suas lideranças que localizam 

fazendas improdutivas, organizam e negociam formas de pressionar o Estado no sentido 

de se viabilizar o projeto de assentamento.  

 

As posições do Estado e as dos movimentos sociais são decorrentes de ideologias 

diferenciadas que vem disputando espaço na sociedade atual. Tais interesses, que são 

contraditórios e antagônicos entre si, vêm gerando atores que buscam ampliar suas 

influências sobre a sociedade, o que repercute no retardamento da definição de uma 

estratégia política clara para a questão. Tais contradições  pautam-se em razões 

ideológicas de domínio e resistência e  refletem-se nas razões que justificam ou recusam a 

Reforma Agrária como solução imediata e, por conseqüência, todas as ações e práticas 

que poderiam conduzí-la a bom termo. 

 

Entretanto, não se despreza a importância (no que se diz respeito ao espaço) dos agentes 

locais. A articulação social de grupos com características tão diferentes, unidos no 

momento em que todos possuem o objetivo comum de conquistar um pedaço de terra, a 

construção do novo grupo social sempre acontece de forma lenta, gerando mudanças no 

processo produtivo e, por conseqüência no meio físico no sentido de uma acomodação. O 

grupo social, no caso estudado de Pancada Grande, se fragmentou após a conquista da 

terra. As vontades e desavenças pessoais acabaram sobrepondo-se às do conjunto e o 

projeto de assentamento foi dividido em lotes individuais. Assim, cada assentado foi 

interferindo com suas potencialidades, limitações e idéias tanto em suas pequenas 

propriedades individuais e no conjunto do assentamento. 
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2.1.3 A Produção do Espaço 

 

Para Santos, “produzir significa tirar da natureza os elementos indispensáveis à 

reprodução da vida. A produção, pois, supõe uma intermediação entre o homem e a 

natureza, através das técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o exercício 

desse intermédio”. Continua Santos afirmando que “o homem começa a produzir quando, 

pela primeira vez trabalha junto com outros homens em um regime de cooperação [...] a 

fim de alcançar os objetivos que haviam antecipadamente concebido, antes mesmo de 

começarem a trabalhar” (SANTOS, 1978, P.162).  

 

No momento em que os assentados de Pancada Grande se uniram para, 

organizadamente, trabalharem (com a perspectiva de conquistar um pedaço de terra), 

formou-se um grupo social; neste sentido, foi a luta pela terra que significou o elo de 

junção daquela comunidade. 

 

Por suas características particulares a produção impõe formas e ritmos à vida e a 

atividade dos homens pelo simples fato de ser a produção indispensável à sobrevivência 

do grupo social. Este fato implica numa utilização disciplinada do tempo e do espaço, e 

são, também, criadores de práticas coletivas cuja tendência é repetir-se (SANTOS, 1978, 

P.162). 

 

 Em Pancada Grande, além dos trabalhos nos lotes individuais, uma vez por mês cada 

assentado deve trabalhar em serviços coletivos, seja no cacau, seja na limpeza da vila ou 

na construção de algum equipamento coletivo. Além disso, alguns assentados trabalham 

em regime de mutirão, sendo assim, existem dias e atividades preestabelecidos para se 

trabalhar em cada um dos lotes. Outros assentados criam seu próprio ritmo de trabalho de 

forma mais individualizada.Em alguns momentos, principalmente os de roçagem de terra, 

contratam mão de obra externa.  

 

Cada atividade realizada tem um lugar próprio no tempo e no espaço, sendo que essa 

ordem não é aleatória, ela é um resultado das necessidades próprias à produção. O uso do 
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tempo e do espaço, então, nunca é feito da mesma maneira, segundo os períodos 

históricos e segundo os lugares e muda, igualmente, com os tipos de produção (SANTOS, 

1978, P.162).  

 

Quando o Projeto de Assentamento Pancada Grande era ainda a fazenda Nova 

Esperança, a produção era feita no sentido de se retirar o máximo de lucro do cacau, a 

locação da lavoura cacaueira mostra que os melhores locais para o cultivo foram 

escolhidos e a infra-estrutura necessária para um bom desempenho do empreendimento 

foi implantada. Com a chegada dos assentados, estudos de solos não foram feitos, por isso 

não foi possível escolher e locar as culturas mais adequadas e a infra-estrutura está sendo 

implantada de forma lenta, incompatível com as necessidades produtivas da comunidade. 

 

O espaço humano geográfico é, pois, resultado da produção dos homens, confirmando a 

reflexão de Santos de que “o ato de produzir é igualmente o ato de produzir espaço” 

(SANTOS, 1978, P.161). 

 

A idéia da produção do espaço aparece no marxismo angloamericano com David 

Harvey, que foi o precursor da análise do “espaço criado como princípio supremo da 

organização geográfica”. Tal idéia também está presente nos trabalhos de Castell, na 

França. Porém, é Henri Lefebvre que iniciou, de forma sistemática e mais explícita, o 

estudo da “produção do espaço”, sendo ele o criador do termo (SMITH, 1988). Afirma 

este autor que a produção das relações sociais de produção não ocorre somente na fábrica, 

nem tampouco numa sociedade, mas no espaço como um todo. 

 

Lefebvre (apud CORREIA, 1995) definiu com profundidade o conceito de produto 

quando o diferencia uma obra e muito mais, insere a questão da luta de classes no âmbito 

do espaço geográfico. Para o autor, a “obra” é algo único, insubstituível, e o “produto” 

algo que seria feito para ser indefinidamente repetido. Haveria a pressuposição de uma 

lógica que determinaria o produto, a forma como seria utilizado pela sociedade e 

principalmente seu papel como regulador dos atos dessa sociedade. Haveria sempre uma 
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ideologia dominante guiando e controlando a sua produção e uso. Tal ideologia seria na 

atualidade a ideologia capitalista. 

 

O desenvolvimento capitalista, com sua dinâmica concentradora, se constitui numa 

acelerada e incontrolável transformação contínua do espaço natural, no espaço produzido 

(SMITH, 1988). O padrão resultante deste fato é o desenvolvimento desigual, não num 

sentido geral, mas o desenvolvimento desigual como um produto específico da dinâmica 

contraditória que dirige a produção do espaço, sendo este sua manifestação concreta sob o 

capitalismo (SMITH, 1988). 

 

A diferença de viabilização do que é planejado ao que é realizado no território, onde 

hoje figura o objeto de estudo, mostra como numa sociedade desigual as oportunidades 

são desiguais e de como tal diferença é explicitada no âmbito do espaço. A fazenda Nova 

Esperança (Agropastoril Econômico) representava um grande grupo econômico que 

explorou até onde teve interesse a cultura do cacau e que, para isso,  investiu o quanto foi 

necessário. Já o grupo social assentado, fruto da luta de trabalhadores desempregados das 

antigas fazendas de cacau, não conseguem viabilizar seus planos, pois sua condição não 

se mostra atraente para o sistema capitalista. 

 

A partir do momento que foi explicitada a visão adotada (para esta pesquisa) do 

conceito de espaço e de sua produção, tornaram-se necessários alguns esclarecimentos em 

relação à questão da natureza pelo mesmo ponto de vista. Como exemplo, tem-se Marx, 

que se interessa pela natureza antes de mais nada como momento da praxis humana, 

porque “a natureza tomada abstratamente, em si, separada do homem, é nada para o 

homem” (MARX  apud QUAINI, 1979, p.45).  

 

A natureza limitou a ação do homem, desde que este se encontrava na sua fase pré-

social. Mas a partir do momento que o homem se tornou um ser social, tornou-se 

indispensável para ele dominar a natureza. Isto ele vem conseguindo gradativamente, pelo 

uso cada vez mais consciente dos instrumentos de trabalho. A natureza, então, vem 

deixando de limitar a ação dos homens e a atividade social começou a ser uma troca entre 
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o trabalho do homem e uma natureza cada vez mais modificada por este mesmo trabalho. 

A natureza que geralmente é vista como sendo aquilo que não pode ser produzido, com o 

progresso da acumulação de capital e a expansão do desenvolvimento econômico torna-se 

cada vez mais o produto social.  

 

Em Pancada Grande, onde a organização da produção recria os instrumentos de 

trabalho bastante precários, a força da natureza vem limitando a ação do homem, no que 

se diz respeito ao seu trabalho. As fortes chuvas, o relevo acidentado, o solo argiloso e as 

grandes extensões de áreas alagáveis geram, para os assentados, um desafio produtivo 

fora do alcance de suas forças. Muitos já deixaram a terra, colocando no lugar outras 

pessoas. Neste caso, não é que a natureza seja menos um produto social e esteja 

combatendo a ação do homem, muito pelo contrário. Os impactos oriundos da ação dos 

assentados vêm degradando o meio ambiente local, criando para os assentados entraves 

progressivamente maiores, no que se diz respeito à produção agrícola e reprodução social. 

 

Outra questão importante a ser levantada é abordada por Smith (1988) quando afirma 

que o trabalho ocasiona mais do que uma mudança na forma da matéria porque ele produz 

efeito sobre o trabalhador. O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, onde o 

homem, por sua ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza (SMITH, 

1988). Sendo assim, ele defronta sua força natural com a matéria natural a fim de 

apropriar-se desta numa força fundamental para sua própria vida (SMITH, 1988). Desta 

forma, o homem atua sobre a natureza e modificando-a e modificando, ao mesmo tempo, 

sua própria natureza (SMITH, 1988).  

 

Sem instrumentos adequados e equipamentos de segurança, os assentados de Pancada 

Grande, muitos com idade avançada ou, sem a força de trabalho de uma família, se 

vitimam no árduo trabalho que ali encontram e acabam por ficar doentes. Isto significa 

que a força de trabalho é reduzida perante aos desafios ali encontrados. Por mais que 

tenham adquirido o status de assentado, as difíceis condições de trabalho antes 

encontradas, quando eram empregados rurais, acabam por se recriarem de forma até mais 
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ofensiva, e a força de trabalho que antes tinham que dispor, conseqüentemente, 

aumentaram. 

 

Por fim, a natureza é objeto de permanente transformação pela atividade humana e por 

isso é uma realidade social e não exclusivamente natural. Quando se admite que o espaço é 

um fato social, recusa-se sua interpretação fora das relações sociais que o define, pois, 

muitos fenômenos, apresentados como se fossem naturais, são de fato sociais. Nessa 

expressão: natureza socializada; deve-se identificar aquilo que os geógrafos chamam 

normalmente de espaço ou espaço geográfico (SANTOS, 1978). 

 

A natureza é estudada neste trabalho como parte do espaço socialmente produzido. O 

conhecimento de sua gênese é importante, mas tanto mais, é compreender como e quando o 

meio físico vem sendo alterado e quais suas implicações ambientais. Para isso, optou-se por 

localizar quais seriam as áreas de risco ambiental eminente diante da ação dos assentados. 

 

A produção do espaço, como afirma Germani (1998), deve ser compreendida através do 

esclarecimento sobre alguns aspectos relevantes para um projeto de assentamento que 

podem contribuir para delinear sua “cara” e perspectiva. Tais aspectos são: o entendimento 

do fato gerador, a localização, a organização espacial, a organização social da produção e a 

perspectiva do desafio (a permanência na terra e a construção de um espaço mais 

adequado).  

 

 

2.1.4 Os elementos do Espaço 

 

Para o espaço sendo considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade,   

é permitido dividí-lo em partes para viabilização de seu estudo. Mas a própria análise deve 

conduzí-lo a sua recomposição, sendo este o esforço empreendido neste trabalho. Tal 

divisão poderia ser feita segundo uma variedade de critérios, porém optou-se por seguir os 

critérios relacionados por Santos (1985), que visualiza a possibilidade de dividir o espaço 
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através de seus elementos que serão listados, descritos e, posteriormente comentados neste 

item, segundo argumentação deste autor. 

 

Segundo Santos, os elementos se constituiriam na base de toda dedução, ou seja, em 

princípios óbvios, admitidos por todos os homens. Considera-se que a sua propriedade 

essencial é a força e não extensão, assim sendo, os elementos disporiam, então, de uma 

inércia. Além disso, sendo espaciais, eles também seriam dotados de uma estrutura interna, 

pela qual participariam da vida do todo de que são parte e que lhes atribui um 

comportamento diferente, com reação ao próprio jogo das forças que os atingem. 

 

Segundo o autor, tais elementos, que interferem na produção de bens, serviços e idéias 

seriam: o homem, a firma, a instituição, o meio natural e a infra-estrutura. O homem, 

como elemento do espaço constituído, interfere a partir do momento em que se torna peça 

chave na luta pelo domínio do território e na regulação da demanda de trabalho. As firmas 

têm como função essencial à produção de bens, serviços e idéias. As instituições 

produzem normas, ordenam e legitimam. O meio natural deve ser ressaltado, pois 

constitui a base física do trabalho humano geografizado na forma das intervenções 

realizadas no meio ecológico. 

 

É importante considerar que cada lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um 

valor particular, ou seja, em um mesmo lugar, cada elemento está sempre variando de valor, 

porque, de uma forma ou de outra, cada elemento do espaço entra em relação com os 

demais, e essas relações são em grande parte ditadas pelas condições do lugar. Porém, se 

cada elemento guarda o mesmo nome, seu conteúdo e sua significação estão sempre 

mudando, por exemplo: em Pancada Grande, o antigo local constituído inicialmente para  

armazenagem de cacau, já funcionou posteriormente como escola, moradia e depósito.  

 

Além disso, em cada época os elementos ou variáveis são portadores (ou são conduzidos) 

por uma tecnologia específica e uma certa combinação de componentes do capital e do 

trabalho. As técnicas são também variáveis, porque elas mudam através do tempo. Técnicas 

de produção de cacau mais avançadas já foram utilizadas pela antiga fazenda Nova 
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Esperança. Atualmente, as técnicas e instrumentos são precários. Porém, os assentados 

conhecem o potencial de um pé de cacau cultivado de forma a resistir a praga da vassoura 
4de bruxa, mas não tem acesso a ela, apesar de já haverem buscado tal solução. 

 

Como cada elemento possui uma determinada função em determinado momento, a 

simples enumeração destas funções mostra que eles são, de certa forma, intercambiáveis e 

redutíveis uns aos outros. Essa intercambialidade e redutibilidade aumentam com o 

desenvolvimento histórico. Ao mesmo tempo em que os elementos do espaço  tornam-se 

mais intercambiáveis, as relações entre eles  tornam-se também mais íntimas e muito mais 

extensas.  

 

Os investimentos realizados para satisfazer as necessidades sociais através do ato de 

produzir modificam o meio ecológico através de sistemas de engenharia que,  superpondo 

uns aos outros, total ou parcialmente, vão modificando o próprio meio ecológico, 

adaptando-se às condições emergentes da produção. Dessa forma, se opera uma evolução 

concomitante do homem e do que se poderia chamar de natureza, através da intermediação 

das instituições e das firmas. Na medida que as infra-estruturas  somam-se e  colam-se ao 

meio ecológico, e se tornam uma parte inseparável dele, o meio ecológico não tem mais a 

mesma significação dada a natureza selvagem; ele já é meio modificado e cada vez mais 

meio técnico. Coerente com a linha de raciocínio, este trabalho seguirá o esquema ilustrado 

pela Figura 2, onde fica claro que não serão tratados de forma separada os elementos meio 

ecológico e infra-estrutura, o que irá ser pesquisado em Pancada Grande é o meio 

modificado. Dois elementos se fundiram e formaram um novo elemento, instrumento de 

análise. 

 

Os elementos do espaço tratados neste trabalho (homem, firmas, instituições e meio 

modificado) serão abordados na contextualização do objeto de estudo, onde são descritas as 

ações do Estado e dos movimentos sociais. A crise do empresariado cacaueiro, fato gerador 

de grandes transformações espaciais no sul da Bahia, também está inserida nesta 

contextualização.  

                                                 
4 Vassoura de bruxa se constitui numa praga de cacau que gerou grandes prejuízos na região. 
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Figura 2 – Esquema conceitual dos elementos do espaço 

 

HOMENS

FIRMAS

INSTITUIÇÕES

TRABALHO

DEMANDA DE TRABALHO 

BENS, SERVIÇOS E IDÉIAS

LEIS E NORMAS

MEIO MODIFICADO

MEIO ECOLÓGICO

INFRA-ESTRUTURA

           Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos com base em Santos (1985). 

    

A caracterização do meio modificado, a partir de uma análise integrada das infra-

estruturas e da gênese natural local , a população será abordada a partir de um estudo 

socioeconômico. Ambos serão abordados como elementos espaciais essenciais a esta 

análise. 

 

 

2.1.5 As Categorias de Análise do Espaço 

 

Segundo Santos (1985), a interpretação de espaço (sua gênese e evolução) depende que 

se faça a correta definição de suas categorias analíticas, sem as quais seria difícil de 

desmembrar o todo através de um processo de análise e reconstruí-lo posteriormente 

através do processo de síntese.  Seguindo a seqüência lógica do autor, procura-se, neste 

item, explicitar tal raciocínio a fim de se delimitar qual a sua utilização na análise de 

Pancada Grande. 

 

Inicialmente, deve-se levar em consideração que os elementos do espaço interagem 

dialeticamente para produzir e moldar o espaço, e a totalidade em que se inserem é a 

própria formação econômico-social mediada pelo espaço. Assim sendo, Santos indica que o 

conhecimento do movimento desta totalidade, por meio de sua síntese (o espaço), 

pressupõe a apreensão e a relação de categorias de análise que devem  basear-se no fato de 
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que a cada novo momento da divisão do trabalho, um novo movimento é atribuído à 

sociedade, por meio do qual se assinala novo elenco de funções e, simultaneamente, ocorre 

uma alteração qualitativa e quantitativa das funções antigas. A totalidade social  exprime-se 

por meio de processos diversificados, que se desdobram por meio de funções que, por sua 

vez, se realizam por meio das formas espaciais. 

 

Assim sendo, o espaço é definido como um conjunto de formas representativas de 

relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações 

sociais que estão acontecendo e que se manifestam através de processos e funções. Segundo 

Santos (1978), na compreensão da totalidade social espacializada, perpassa a relação 

dialética existente entre estrutura (social), processo, função e forma. São estas, portanto as 

categorias adotadas para a análise do espaço de Pancada Grande. 

 

A relação existente entre as categorias de análise não é unidirecional e mecânica, mas 

recíproca, por causa da própria natureza dialética. Por serem as formações materiais 

sistemas de movimentos relativamente estáveis, não se expressa entre elas simples 

coexistência, mas reciprocidade de ação que provoca, igualmente, transformações mútuas e 

que estão, por conseguinte, em correlação e interdependência determinadas. Nesse sentido, 

o espaço, a partir das alterações ocorridas na sociedade, responde e interfere nesta por meio 

de suas próprias alterações.  

 

Por isso, Pancada Grande é estudada através das quatro categorias de análise propostas 

por Santos, de maneira indicada concomitante, seguindo a seqüência forma, função e 

estrutura e processo. Esta ultima, será trabalhada através de uma periodização, como já foi 

citado e será detalhado adiante. A descrição dos elementos do espaço trará dentro de seu 

conteúdo aspectos relativos as categorias de análise seguindo o raciocínio figurado na 

figura 3. 
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Figura 3 – Esquema de relacionamento conceitual entre categorias de análise e elementos do 
espaço 

 
 

ELEMENTOS DO ESPAÇO

FORMA

FUNÇÃO

ESTRUTURAESTRUTURA

PROCESSO

ESPAÇO  
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos com base em Santos (1985) 

 

De acordo com Santos (1985), a forma é o aspecto visível, exterior, de um objeto, seja 

visto isoladamente, seja considerando-se o arranjo de um conjunto de objetos, formando um 

padrão espacial. Apesar de serem governadas pelo presente, contêm o passado, pois surgem 

dotadas de certos contornos e finalidades historicamente contextualizadas. Por isso, cada 

forma possui uma significação social permanecendo (freqüentemente) após ser criada para 

desempenhar o papel para o qual foi produzida.  

 

A forma pode assumir papéis diversificados em momentos históricos diferentes e seu 

desaparecimento não é imediato, às vezes, torna-se não só indesejável como dispendioso ou 

impossível. Tal resistência às mudanças sociais vem do fato que elas são, antes de tudo, 

matéria. Por isso, as formas não possuem autonomia de comportamento, mas têm 

autonomia de existência. Por exemplo, as barcaças, antigas estruturas destinadas à secagem 

do cacau, existentes em Pancada Grande e herdadas da antiga fazenda, continuam fazendo 

parte da paisagem local, porém sem utilidade produtiva. 

 

A forma não pode ser considerada isoladamente, sob o risco de se atribuir a ela um papel 

a ser desempenhado pelo objeto criado. Por isso, não é possível dissociar a forma de sua 

função na análise do espaço. A função é a atividade elementar de que a forma espacial se 

reveste, sugerindo uma tarefa ou atividade esperada de uma forma e estão materializadas 
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nas formas e estas últimas são criadas a partir de uma ou de várias funções. Por exemplo, a 

demarcação de lotes em Pancada Grande foi efetivada porque os assentados não 

conseguiram extrair dos lotes coletivos resultados satisfatórios no que se diz respeito à 

produção. Deste modo, novas formas (os lotes individuais) foram desenhadas para que se 

pudesse extrair funções que fossem consideradas satisfatórias para o grupo social. 

 

É importante, também, relacionar a forma e a função à estrutura social, sem o que não 

seria possível captar a natureza histórica do espaço. Tal estrutura diz respeito à natureza 

social econômica de uma sociedade em um dado momento do tempo: é a matriz social 

onde as funções e formas são criadas e justificadas.  

 

A estrutura é, também, o passado no presente. Ela funciona segundo as leis do atual com 

o passado presente e, além disso, o espaço ainda no presente é também futuro, pelo fato da 

finalidade já atribuída às coisas construídas, ao espaço produzido, desde o momento em que 

ocupam um lugar em um ponto qualquer da superfície da Terra. Através do espaço, a 

história se torna, ela própria, estrutura, estruturada em formas (SANTOS, 1978).  

 

O tempo é considerado como processo e indica o movimento do passado ao presente e 

deste em direção ao futuro, tornando-se uma propriedade entre forma, função e estrutura.O 

processo, portanto, é definido como uma ação que se realiza, via de regra, de modo 

contínuo, visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança. Assim sendo, 

processo é uma estrutura em seu movimento de transformação, desta maneira remete o 

estudo a uma cronologia baseada em rupturas das relações espaciais.  

 

Pelo fato das estruturas sociais serem sempre remetidas ao tempo, isto é, ao processo, e a 

partir daí funções e formas espaciais estarem sempre se alterando, a história de Pancada 

Grande será contada a partir da história de seu espaço, ou seja, através das categorias de 

análise eleitas neste trabalho. 

 

A categoria tempo foi considerada em Pancada Grande através da escolha de períodos, 

cujo critério não poderia deixar de ser arbitrário, constituindo-se num passo tomado com a 
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finalidade de obedecer aos objetivos desta investigação. O processo de espacialização dos 

assentados em Pancada Grande foi dividido em seis momentos, as alterações de período 

foram acontecendo na medida que aconteceram mudanças relativas a organização da 

produção daquela comunidade, fato que progressivamente gerava transformações espaciais 

e que, conseqüentemente, trouxe graus de complexidade cada vez maiores para o lugar e 

também um desafio à proposta desta pesquisa. 

 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa, com a realização de um estudo de 

caso. A escolha deste método justifica-se pela característica dinâmica do objeto de estudo 

e pela intenção de conhecer a realidade estudada em profundidade. Considerou-se 

importante detalhar os procedimentos metodológicos como melhor forma de avaliar os 

resultados alcançados pela análise, sendo assim, o levantamento de informações foi feito 

através de: 

 

- pesquisa bibliográfica; 

- pesquisa documental direta (realizada em órgãos públicos e arquivo pessoal); 

- levantamento fotográfico; 

- entrevistas semi-estruturadas e questionários estruturados (APÊNDICE A e B) com 

a população do assentamento (todos os assentados formais da área) e outros atores 

sociais relevantes (dirigentes do INCRA, técnicos que já trabalharam na área, lideres 

de movimentos sociais, etc);  

- grade de observação, que foi utilizada em trabalho de campo (APÊNDICE C); 

- apreensão de pontos de referência no assentamento através de GPS. 

 

A partir dos dados coletados, pode-se obter informações pertinentes à construção de 

indicadores e à construção do: 

 

a) Quadro histórico do projeto de assentamento: 
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- características da antiga fazenda e do projeto de assentamento atual; 

- procedência e história de vida de cada assentado. 

 

b) Quadro socioeconômico, levando em consideração a trajetória da estrutura econômica 

e a dinâmica social do assentamento: 

- relações político-sociais; 

- vida cotidiana dos assentados na área; 

- estrutura produtiva desde a ocupação da fazenda; 

- forma de destinar a produção (comércio ou subsistência); 

- acesso a serviços sociais no assentamento; 

- vulnerabilidade social e potencial socioeconômico do assentamento (o método de 

avaliação deste item será descrito posteriormente). 

 

c) Quadro fisicoambiental da Fazenda, levando em consideração vários momentos da 

ocupação da área pelos dos assentados:  

- meio natural do assentamento; 

- áreas de risco ; 

- uso e ocupação do solo; 

- infra-estrutura do assentamento; 

- alterações ambientais ocorridas na fazenda a partir da ocupação dos assentados; 

- avaliação dos assentados sobre o território do assentamento. 

 

d) Quadro institucional: 

- como se organizaram os assentados para ocupar a fazenda; 

- evolução do processo de organização social; 

- quais, quando e de que forma as políticas públicas vêm interferindo na produção do 

espaço de Pancada Grande. 

 

Concluída esta fase, deu-se continuidade a análise da produção do espaço do 

assentamento, para tanto, as técnicas de geoprocessamento foram utilizadas como 
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ferramenta de organização e compilação dos dados coletados para a análise espacial da 

área.  

 

É importante destacar, como já foi citado, que as informações foram organizadas 

através de uma cronologia (seis momentos) que representam o processo de espacialização 

dos assentados na área. Para facilitar a manipulação dos dados referentes aos lotes (da vila 

e de produção), optou-se pela concepção de mapas cadastrais. Através destes, uma série 

de mapas temáticos foram concebidos através da metodologia proposta. Destaca-se a 

elaboração de mapas temáticos de Uso e Ocupação do Solo para cada um dos momentos 

apresentados, que permitiu o entendimento do processo da produção social do espaço em 

Pancada Grande. 

 

Uma reflexão de como as categorias de análise (forma, função, estrutura e processo) 

vêm se modificando a partir dos seis momentos atribuídos ao assentamento será o ponto 

chave da dissertação, pois o método proposto determinará toda estrutura da pesquisa, 

desde a saída de campo até a manipulação das ferramentas do geoprocessamento. 

 

O meio modificado (meio ecológico e infra-estrutura) foi trabalhado através de análise 

integrada de informações referentes a geomorfologia, a cobertura vegetal, o relevo, a 

geologia, a pedologia e o clima e, as infra-estruturas implantadas. A partir daí foi possível 

encontrar no território de Pancada Grande as chamadas Áreas de Risco Ambiental. 

 

Em trabalho de campo, em entrevistas e questionário, foi possível localizar quais os 

locais onde a produção se dava de forma mais eficiente, desta forma foi possível delimitar 

as áreas com terra de melhor qualidade. 

 

Um mapa de Vulnerabilidade Social foi elaborado no sentido de se localizar quais os 

lotes onde as pessoas vivem com maior privação, mais preocupação em relação a 

situações inesperadas, como doença, por exemplo. Já o mapa de Potencial 

Socioeconômico avalia como comporta-se a produção em cada lote, através da 
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composição de um índice criado através de diversas variáveis que serão detalhadas 

adiante.  

 

As áreas de risco ambiental, as áreas com as melhores terras, o uso e ocupação do solo, 

a vulnerabilidade social, o potencial socioeconômico analisados de forma integrada levou 

a construção do Mapa Síntese da Produção do Espaço em Pancada Grande. A análise 

deste mapa se consiste no momento final desta dissertação.   

 

Com os procedimentos metodológicos propostos foi possível verificar as relações 

espaciais existentes no assentamento (a estrutura social e de produção no assentamento, a 

dinâmica de ocupação do solo, as relações externas que os assentados mantém e sua 

intensidade, etc.) e quais implicações ambientais e territoriais resultantes destas relações.  

 

 

2.2.1 O Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo foi modelado para subsidiar o banco de dados do SIG Pancada 

Grande, sendo elaborado de forma cautelosa num processo enriquecedor, quando esta 

pesquisadora teve a oportunidade de trabalhar cada variável desta atividade em conjunto 

com colegas, graduandos do curso de Geografia da UFBa, momento onde teve a 

oportunidade de facilitar oficinas de Técnicas de Trabalho de Campo, através do 

Programa de Capacitação Docente - PROCES, sob orientação da Profª Dra Creuza Santos 

Lage, membro da banca examinadora desta dissertação. O trabalho de campo teve como 

instrumentos: entrevistas, questionários, grade de observação e levantamento fotográfico, 

que serão detalhados a seguir. 

 

a) Entrevistas e Questionários 

 

Com a perspectiva de se georreferenciar as informações coletadas em campo, optou-se 

em aplicar um questionário para cada assentado de Pancada Grande.  Dados pessoais, 

composição familiar, dados da propriedade, opiniões pessoais, opção por culturas, 
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descrição das culturas, acesso a tecnologias e assistência técnica, formas de organização 

do trabalho, condição do produtor por lote, produção/ crédito, estrutura de consumo, 

estrutura de venda, renda e organização política constituíram-se em sub-temas tratados 

neste instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B).  Dos quarenta e sete assentados 

que vivem no local, quarenta e um responderam ao questionário, o restante não estava 

presente no período da pesquisa (maio de 2003). Todas as informações coletadas com este 

instrumento foram organizadas de forma a compor o Cadastro dos Lotes. A partir deste 

foi possível criar os índices de Vulnerabilidade Social e de Potencial Socioeconômico e 

respectivamente construir mapas temáticos.  

 

Além de questionário foram realizadas entrevistas semi-estruturadas no assentamento e 

no INCRA (APÊNDICE A). Quanto às entrevistas no assentamento, estas aconteceram 

em dois momentos, o primeiro foi em agosto de 2000, quando foram levantadas questões 

quanto à produção, organização social, infra-estrutura e turismo. Destaca-se que este foi o 

momento em que os assentados receberam o crédito do PRONAF e, iniciaram a cultura do 

coco anão. Em maio de 2003, paralelamente à aplicação do questionário, entrevistou-se 

vários assentados, desta vez, focando a infra-estrutura sanitária e de transporte, o 

abastecimento alimentar, a dinâmica econômica, os serviços sociais, a casa de farinha e as 

perspectivas para o futuro. Todas estas informações foram organizadas de forma a  

contribuir com a análise proposta neste trabalho. 

 

Em março de 2002, foram realizadas duas entrevistas no INCRA, com Paulo Coqueiro, 

então superintendente adjunto, e Edmundo Barbosa, que naquele momento trabalhava no 

setor de vistoria. Os assuntos abordados com Paulo Coqueiro foram referentes à política 

de reforma agrária e organização e planejamento do órgão já com Edmundo Barbosa 

foram relacionadas às questões referentes aos procedimentos técnicos do Instituto. As 

informações coletadas no INCRA foram de fundamental importânia para se compeender a 

inserção de Pancada Grande na escala de atuação do órgão que,por ser federal,possui uma 

dinâmica particular cuja análise será apresentada posteriormente. 
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b) Grade de Observação 

 

Seis diferentes grades de observação foram aplicadas em campo no mês de maio de 

2003 (APÊNDICE C). A primeira delas referiu-se à evolução da ocupação territorial 

levantado-se informações espaciais desde o primeiro momento (fazenda Nova Esperança) 

até o sexto momento, quando as novas infra-estruturas começaram a se consolidar no 

espaço interno ao assentamento.   

 

A segunda grade de observação abordou as estradas e acessos que se relacionam com o 

assentamento;foram feitas algumas avaliações e coletados pontos com GPS. As grades de 

observação da cobertura vegetal seguiram esta mesma dinâmica. As características de  

cada um dos lotes também foram observadas através deste instrumento, assim como os 

espaços públicos, as infra-estruturas e o relevo.  

 

c) Levantamento Fotográfico 

 

O levantamento fotográfico exposto nesta dissertação foi iniciado anteriormente em 

dezembro de 1998, quando a autora teve a oportunidade de conhecer a área objeto de 

estudo. Imagens que mostram como a vila era composta antes da construção das casas de 

alvenaria, o processo da obra, o desmatamento causado pelo cultivo do coco anão e sua 

resposta, dois anos depois, são exemplos representativos de registros coletados em campo 

desde então. 

 

Em maio de 2003, foram coletadas imagens de Pancada Grande de forma mais 

sistematizada (em relação ao referencial teórico) e complementar às informações obtidas 

anteriormente. Neste momento foram coletados os últimos registros fotográficos que 

compuseram este trabalho. 
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2.2.2 O Sistema de Informação Geográfica no Estudo de Pancada Grande 

 

O esforço de se montar um SIG aplicado ao Projeto de Assentamento Pancada Grande 

partiu da necessidade de se obter informações importantes de cunho espacial para esta 

dissertação de mestrado. Por tanto,faz parte dos procedimentos metodológicos adotados 

para se chegar ao resultado acadêmico pretendido.Neste sentido,este trabalho se pautou 

numa proposta de implantar um SIG específico para uma abordagem teórica do 

espaço,sem o compromisso de se aprofundar em conceitos e métodos que abranjam de 

forma detalhada a complexa ciência da Geoinformação. 

 

É importante ressaltar que os elementos do espaço e suas categorias de análise, 

proposições metodológicas apresentadas por Santos (1988) e colocadas em prática por 

este trabalho, pouco foram trabalhadas no âmbito do geoprocessamento.Por isso, a 

proposta deste SIG consiste em um modelo que deverá ter continuidade. 

 

Câmara, Monteiro e Medeiros (sem data) realizaram um estudo sobre as representações 

computacionais do espaço, ressaltando a importância dos conceitos geográficos para o 

desenvolvimento da Ciência da Geoinformação. Neste estudo consideram que as técnicas 

atuais do geoprocessamento não conseguem resolver de modo pleno as dualidades forma-

função e estrutura-processo, pois o uso de representações computacionais sempre implica 

numa materialização das noções do espaço. Sendo assim, na atual geração de SIG, pode-

se caracterizar adequadamente a forma de organização do espaço, mas não a função de 

cada um de seus componentes.Pode-se,ainda estabelecer qual a estrutura do espaço,ao 

moldar a distribuição geométrica das variáveis em estudo, mas não se pode capturar, em 

toda sua plenitude,a natureza dinâmica dos processos de constante transformação da 

natureza em conseqüência das ações do homem.  

 

Primeiro, é importante ressaltar que este trabalho não criará um SIG com novas 

ferramentas específicas para resolver tal problema metodológico da Ciência da 

Geoinformação. Ele simplesmente resgata algumas formas de armazenagem de dados, de 

análises espaciais já existentes, no sentido de se obter maior precisão nas questões que 

 49



devem ser respondidas por esta dissertação acerca do espaço onde está inserido Pancada 

Grande. 

 

No caso, são as formas espaciais que serão representadas, suas funções serão seus 

atributos e, o processo será representado através da periodização proposta a este estudo. 

Desta forma, para cada um dos momentos também farão parte do banco de dados como 

atributos da forma espacial. A estrutura social será representada no espaço através da 

composição das formas existentes em cada um dos momentos. 

 

As formas são representadas a partir dos elementos do espaço (firmas, instituições e 

meio modificado) que tenham materialidade. O elemento do espaço homem é interpretado 

a partir de suas ações através de dados coletados em campo que remetem as condições 

socioeconômicas e de produção de cada assentado. Tais dados são relacionados a cada um 

dos lotes, funcionando como um cadastro. Destes dados, são extraídos os índices de 

vulnerabilidade social e potencial socioeconômico.  

 

Figura 4 – Esquema conceitual: o espaço no SIG Pancada Grande 

ELEMENTOS DO ESPAÇO

FORMA

FUNÇÃO

ESTRUTURAESTRUTURA

PROCESSO

SIG PANCADA GRANDE
 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos com base em Santos (1985). 

 

A figura 4 mostra o esquema conceitual do espaço inserido no SIG. Pode-se perceber 

que o conjunto maior é o SIG Pancada Grande onde todas os dados estão agrupados. A 

categoria de análise- processo é o conjunto que engloba todas os elementos do espaço e as 

demais categorias de análise, pois o tempo engloba todos os dados do SIG. Os dados dos 
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elementos do espaço (meio modificado, homem, firma e instituições) contêm informação 

quanto às formas, as funções e as estruturas. É importante destacar que o SIG tenta 

enquadrar os dados de uma realidade a uma ferramenta à qual esta realidade vai ter que 

ser adequada, daí a importância da utilização de indicadores e índices, por exemplo. 

 

A baixa qualidade de dados disponíveis sobre a área proposta limitou a formatação 

deste SIG, já que estes se encontravam confusos, escassos e difíceis de se adquirir. A 

limitação de tempo, de recursos econômicos e de técnica também reduziram as 

possibilidades potenciais de tal ferramenta no caso estudado. No entanto, ressaltaram-se 

suas potencialidades no sentido de se estimular a continuidade deste estudo. 

 

a) Definição dos usuários do SIG 

 

A princípio, o SIG Pancada Grande, proposto para esta dissertação, só terá 

aplicabilidade dentro do âmbito desta pesquisa. Seus usuários, portanto, seriam estudantes 

interessados em conhecer esta metodologia de pesquisa. Representantes de instituições 

governamentais como o INCRA, que tenham o interesse de compreender a realidade 

espacial de Pancada Grande ou técnicos que queiram propor projetos para a área, também 

poderão se utilizar desta ferramenta que será disponibilizada ao Grupo GeografAR, que 

poderá desenvolver/ repassar aos assentados como instrumento de gestão. 

 

b) Perguntas Realizadas ao SIG, Procedimentos e Operações Realizadas 

 

A destinação de um SIG está diretamente relacionada com as perguntas que podem ser 

feitas ao sistema. Em relação ao SIG Pancada Grande, a demanda por respostas foi 

elaborada a partir de uma primeira questão básica: como vem se organizando através do 

tempo o espaço onde está inserido o Projeto de Assentamento Pancada Grande? Ora, se 

organização espacial nesta dissertação é feita através das categorias de análise do espaço, 

estas mesmas dão a resposta a esta questão. 
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Cada um dos momentos, atributos dos elementos espaciais materializados (meio 

modificado), serão selecionados e, através desta operação, suas formas espaciais serão 

evidenciadas. As funções das formas, também atributo aparecerão e, a evolução do espaço 

interno do assentamento poderá ser visualizada.  

 

As relações externas ao assentamento, tanto relacionadas ao elemento firmas, como 

instituições e homens, também serão destacadas através de uma simples seleção, porém 

tais dados não foram obtidos com uma precisão temporal necessária, por isso a 

informação é, infelizmente, estanque no tempo. 

 

As informações ligadas ao meio modificado foram analisadas de forma integrada 

através sobreposição das features classes: altimetria, solos, geologia, geomorfologia, 

cobertura vegetal, rede de drenagem, rede de energia, rede viária, edificações, área 

habitada e área de produção.  

 

A cobertura vegetal foi analisada através do tempo com o auxílio de fotografias aéreas 

de 1974 e imagens de satélite de datadas 1994, 2000 e 2003. Através das cores, foi 

possível visualizar e digitalizar as áreas homogêneas. Alguns pontos localizados em 

campo por GPS facilitaram esta compreensão.  

 

Como a escala das imagens disponíveis é incompatível (aproximadamante 1/100.000) 

com a da análise espacial do assentamento (1/25.000), a precisão desta informação é 

bastante questionável, porém não foi descartada, pois mesmo de forma precária revelou as 

áreas que sofreram maior intervenção por parte dos assentados. 

 

Foi através das mesmas imagens de satélite e da aplicação de questionário em campo, 

onde os assentados locaram suas produções no mapa e informaram área de cultivo, que foi 

possível localizar as áreas de produção. Através da altimetria (digitalizada em tela a partir 

de uma imagem gerada pelo MDT da Nasa), seguindo a metodologia de identificação de 

áreas homogêneas, localizou-se as áreas de risco ambiental através da localização das 
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ações dos assentados em áreas frágeis: áreas alagáves, beira de curso d´água, áreas com 

declividade superior a 12%, talvegues e topos de morro. 

  

Já os dados socioeconômicos e de produção receberam um tratamento diferenciado,pois  

que houve aplicação de questionário para cada assentado. Para que se pudesse haver uma 

possibilidade de comparação entre os assentados, através de sua espacialização, optou-se 

pela elaboração de índices de vulnerabilidade social e potencial socioeconômico dos 

assentados. O índice de vulnerabilidade social vem sendo usado pelo CEM/CEBRAP, 

AVSI e CONDER, para análises urbanas. Já o índice do potencial socioeconômico é 

usado, com freqüência, nos Zoneamentos Ecológicos Econômicos.  

 

O Uso e Ocupação do Solo, apesar de ter sido analisado em todos os períodos propostos 

por este estudo, por sobreposição dos elementos espaciais materializáveis, foi bastante 

detalhado no Momento 2 (o mais recente). Para tanto, usou-se a sobreposição das features 

classes: lotes, cobertura vegetal, áreas de risco ambiental, cursos d´água, rede viária, rede 

de energia, áreas destinadas à habitação e áreas destinadas a produção. Tal operação gerou 

informações interessantes quanto às formas e as funções assumidas pelo espaço no 

período determinado. 

 

A partir do Mapa de Uso e Ocupação do Solo como base, pôde-se chegar ao Mapa 

Síntese da Produção do Espaço em Pancada Grande. Para tanto, utilizou-se a sobreposição 

deste mapa com as features classes áreas de risco ambiental, índice de vulnerabilidade 

social e de potencial socioeconômico e qualidade das terras. A partir daí foram localizadas 

as maiores áreas produzidas com maior potencial de desenvolvimento e menor 

vulnerabilidade social e as áreas com a produção mais reduzida e com índice de 

vulnerabilidade social e potencial socioeconômico não satisfatórios. Todas estas relações 

foram analisadas separadamente, para que as informações fossem sendo ponderadas. No 

final, e como resultado deste trabalho, culminou com a elaboração e análise do mapa 

síntese.  
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c) Abrangência Espacial do SIG e nível de Granularidade dos Dados 

 

Considerando-se a abrangência espacial como sendo a maior área que engloba o objeto 

de estudo e o nível de granularidade a escala adotada, ou seja, o grau de detalhamento das 

bases espaciais, foram estabelecidos alguns critérios específicos para o SIG proposto neste 

trabalho. Por conta das relações espaciais estabelecidas pelos assentados de Pancada 

Grande - que vão desde Salvador até as edificações existentes no interior do assentamento 

- a abrangência espacial deste SIG é bastante ampla, porém com graus diferentes de 

granularidade. O Estado da Bahia, por exemplo, foi incorporado no sistema numa escala 

de 1/1.000.000. Já os lotes terão informações detalhadas, sendo, assim, sua escala será de 

1/10.000.  O quadro 1 mostra como se dá no SIG proposto a relação da escala de 

abrangência espacial e uma classificação dos respectivos graus de granularidade.  

 

Quadro 1 – Detalhamento dos atributos por entidade espacial 

UNIDADE ESPACIAL DE REFERENCIA GRAU DE GRANULARIDADE DOS DADOS 

ESTADO DA BAHIA 1/1.000.000 

MUNICÍPIO DE ITACARÉ 1/100.000 

PROJETO DE ASSENTAMENTO PANCADA GRANDE 1/60.000 

LOTES DE PRODUÇÃO 1/10.000 

EDIFICAÇÕES 1/3.000 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

 

d) Banco de Dados 

 

A forma como foram organizados os dados necessários ao SIG Pancada Grande 

consistiu num item de fundamental importância, pois nesse momento, estabeleceu-se, a 

coerência entre o que se queria extrair da ferramenta e o que se poderia ter, enquanto 

dado. A elaboração da estrutura do banco de dados do SIG em questão passou pelos 

seguintes estágios: identificação de dados relevantes, coleta dos dados identificados, 

adequação dos dados coletados para o sistema e espacialização e armazenamento dos 

dados. Seu grau de complexidade é baixo e a escolha dos dados identificados como 

relevantes levou em consideração o referencial teórico e os procedimentos metodológicos 

adotados nesta dissertação. Quanto à adequação dos dados utilizados, aconteceram casos 
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de se obter os dados em meio analógico, como por exemplo, os extraídos em campo. Por 

conta de situações deste tipo, foi necessário converter todos os dados para que estes 

pudessem estar compatíveis, o único sistema de informação proposto. O Quadro 2 mostra 

a estrutura do banco de dados, a procedência das informações , suas formatações iniciais e 

escalas (precisão da base cartográfica). 

Quadro 2 – Estrutura do banco de dados 
 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

GRUPO DE DADOS DADOS FONTE ESCALA FORMATO INICIAL DOS DADOS
Dados Do Meio 

Modificado 
Cursos D´Água 

Fotografia Aérea Ceplac 1954 
1/25.000 

tif 

 Áreas Alagáveis Fotografia Aérea Ceplac 1954 1/25.000 tif 

 Cobertura Vegetal 
Imagem De Satélite Landsat – 1994/ 2001/ 

2003 
1/100.000 

jpg 

Nasa - mdt 
 Curvas De Nível 

Fotografia Aérea CPRM - 1974 1/60.000 meio analógico 

Fotografia Aérea Ceplac -1954 1/25.000 tif 
 Talvegue 

Fotografia Aérea CPRM - 1974 1/60.000 meio analógico 

 Solos SRH 1/100.000 shp 

 Estrutura Geológica SRH 1/100.000 shp 

 Estrutura Geomorfológica SRH 1/100.000 shp 

SRH 1/100.000 shp 

INCRA 1/10.000 dwg  Rede Viária 

CONDER 1/100.000 shp 

 Rede De Energia Coleta De Campo Com Gps   

 Pontos De Abastecimento De Água Coleta De Campo Com Gps   

 Edificações Levantamento Topográfico Em Campo  dwg 

 
Áreas Com Concentração De 

Habitações 

INCRA 
1/10.000 

dwg 

Imagem De Satélite Landsat –  2003 1/100.000 jpg 
 Áreas Destinadas A Produção 

Levantamento De Campo  meio analógico 

Dados Dos Homens Lotes De Produção INCRA 1/10.000 dwg 

 Acampamentos De Sem Terra GeografAR 1/100.000 cdr 

Dados Das Firmas 
Firmas Que Se Relacionam 

Diretamente Com Assentados 

Levantamento De Campo 
 

meio analógico 

Dados Das Instituições 
Instituições Que Se Relacionam 

Diretamente Com Assentados 

Levantamento De Campo 
 

meio analógico 

 Municipios Da Bahia SRH 1/100.000 shp 

 Setores Censitários De Itacaré IBGE/ Censo 2000 1/100.000 meio analógico 

 Projetos De Assentamento GeografAR 1/100.000 cdr 
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e) Base Conceitual do SIG Pancada Grande 

 

No SIG Pancada Grande a realidade geográfica será entendida através da visão de 

objetos. Esta visão trata o mundo como uma superfície povoada de objetos identificáveis 

que existem independentemente de qualquer definição. Assim sendo, dois objetos podem 

ocupar o mesmo lugar no espaço os dados gráficos são processados como pontos, linhas e 

polígonos (formato vetorial) usando listas de pares de coordenadas e vários atributos 

podem ser associados a um único elemento. 

 

Seguindo a estrutura do software arcgis 8.1, utilizado como base para o SIG Pancada 

Grande, o banco de dados é baseado no modelo relacional, onde os dados são organizados 

em tabelas. Estas possuem vários atributos, que variam a cada coluna e cada linha 

descreve uma entidade do mundo real. Para identificação de tais entidades, são utilizados 

atributos especiais, que se constituem em identificadores de cada entidade. 

 

Figura 5 – Diagrama da Forma de Armazenamento de Dados do SIG Pancada Grande 

 

HOMENS FIRMAS INSTITUIÇÕES MEIO
MODIFICADO 

ACAMPAMENTOS
TRAB. RURAIS

ORG./ENTIDADES
REPRESENTATIVAS

ALTIMETRIA

DECLIVIDADE

CURSOS D”ÁGUA

ÁREAS ALAGÁVEIS

SOLO

GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

COBERTURA
 VEGETAL

REDE VIÁRIA

REDE DE ENERGIA

PONTO DE ABAST.
ÁGUA

ÁREAS DE
PRODUÇÃO

CULTURAS

INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS

PROJETOS DE 
ASSENTAMENTO

EMPRESAS

UNID.
ESPACIAL DE REF.

LOTES DO
ASSENTAMENTO

SETORES
CENSITÁRIOS 

PROJETO DE 
ASSENTAMENTO

MUNICÍPIOS

EDIFICAÇÕES

 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 
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f) Níveis de Abstração 

 

Segundo Albuquerque (2003), os modelos de dados variam de acordo com o nível de 

abstração. Para aplicações geográficas, existem basicamente quatro níveis distintos de 

abstração: nível do mundo real, nível de representação, nível de apresentação e nível de 

implementação. 

 Nível do Mundo Real 

 

Este nível contém os fenômenos geográficos a serem representados, tais como 

edificações, rios, lotes, etc. No SIG Pancada Grande, propõe-se representar tais 

fenômenos relacionando-os com seus respectivos elementos (do espaço) pertencentes e 

com atributos direcionados a responder questões pertinentes ao objetivo dessa dissertação. 

O Quadro 3 mostra como os níveis do mundo real se relacionam com o referencial teórico 

adotado. 

 

Quadro 3 – Relacionamento dos níveis do Mundo Real com o referencial teórico adotado 
 

Elemento Do 

Espaço Tema  Subtema Atributos 

Meio Modificado Rede De Drenagem Cursos D´Água Nome 

   Tipo De Uso 

   Bacia Hidrografica Pertencente 

  Áreas Alagaveis Periodo Do Ano Que Alaga 

   Tempo De Duração Do Evento 

 Altimetria Curvas De Nivel Valor De Cada Curva De Nível 

  Talvegues Talvegue 

 

Solos 

 Áreas De Solo Homogêneo Classificação Do Solo 

 Geologia 

Áreas Com Estruturas Geológicas 

Homogênea Classificação Da Estrutura Geológica 

 Geomorfologia 

Áreas Com Estrutura Geomorfológica 

Homogênea Classificação Da Estrutura Geomorfológica 

 Cobertura Vegetal 

Áreas Com Tipos De Cobertura 

Vegetal Homogêneas Classificação 

   Estado 

   Função 

   Momento 
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 Rede Viária Estradas/ Caminho Tipo/ Nome 

   Estado De Conservação 

   Função 

   Momento 

 Rede De Energia Rede De Transmissão Momento 

 

Ponto De Abastecimento De 

Água Ponto De Abastecimento De Água Função 

   Momento 

 Edificações Edificações Tipo De Edificação 

   Função 

   Momento 

   Função 

 Área Habitada Poligonal De Núcleo Habitacional Momento 

 Área Com Produção Poligonal De Área Com Produção Cultura Plantada 

   Área Da Cultura Plantada 

   Momento 

Homens Vulnerabilidade Social Lotes De Produção Nível De Escolaridade 

   Nível Médio De Renda Mensal 

   Faixa Etária Do Assentado 

   Participação Na Associação Local 

   Participação Na Ocupação Da Fazenda 

   Padrão Residencial 

   

Número De Pessoas Residentes Que 

Contribuem Com A Renda 

   

Número De Crianças Residentes Menores Que 

4 Anos 

 Potencial Socioeconômico Lotes De Produção Distancia Da Moradia Ao Lote 

   

Distancia Do Lote Ao Local De Escoamento Da 

Produção 

   

Como Se Transporta Ao Local De Venda Dos 

Produtos 

   Uso De Veneno Ou Agrotóxico 

   Procedência Da Força De Trabalho Exercida 

   Utilização De Assistência Técnica 

   

Conhecimento Das Técnicas Das Culturas 

Plantadas 

   Forma Que Adquiriu Mudas 

   

Quantidade De Pessoas Trabalhando Na Área 

Diariamente - Média 

   Forma De Organização Do Trabalho 

   Quantidade De Horas Trabalhadas Na Semana

   Destino Da Produção - 

   Satisfação Em Ser Assentado 
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   Avaliação Da Qualidade Do Lote 

 Acampamentos De Sem Terra Acampamentos De Sem Terra Nome 

   Município 

Firmas Firmas Empresas Privadas Nome 

   Tipo De Firma 

   Município 

   Relação Com A Comunidade 

Instituições Instituições Instituições Públicas Nome 

   Tipo De Instituição 

   Município 

   Relação Com A Comunidade 

  Projetos De Assentamentos Nome 

   Município 

 Limites Territoriais Municípios Da Bahia Nome 

   População Urbana 

   População Rural 

   Região Econômica Pertencente 

   Índice De Gini 

  Estados Da Federação Nome 

   População Urbana 

   População Rural 

  Setores Censitários De Itacaré Índice De Vulnerabilidade Social 

   População Residente 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 

 Nível de Representação 

 

O nível de representação oferece um conjunto de conceitos formais com os quais as 

entidades geográficas podem ser modeladas da forma em que são percebidas pelo usuário, 

em nível alto de abstração. Neste nível, define-se, portanto, os tipos de representações 

geométricas que podem estar associadas às classes do Nível do Mundo Real. Considerou-

se para Pancada Grande as classes de representação geométricas vetorial. 

 

Para estabelecer o modelo dos elementos representados por vetores, necessita-se definir 

as primitivas geométricas vetoriais, para logo após estabelecer a hierarquia de 

representações (quadro 4).  
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Quadro 4 – Representação vetorial 

 
Elemento Do Espaço Fenômeno A Ser Representado  Primitiva Geométrica 

Meio Modificado Cursos D´Água Linha 2d 

 Áreas Alagáveis Polígono 

 Cobertura Vegetal Polígono 

 Curvas De Nível Linha 2d 

 Talvegue Linha 2d 

 Solos Polígono 

 Estrutura Geológica Polígono 

 Estrutura Geomorfológica Polígono 

 Rede Viária Linha 2d 

 Rede De Energia Linha 2d 

 Pontos De Abastecimento De Água Ponto 

 Edificações Polígono 

 Áreas Com Concentração De Habitações Polígono 

 Áreas Destinadas A Produção Polígono 

Homens Lotes De Produção Polígono 

 Acampamentos De Sem Terra Ponto 

Firmas 
Firmas Que Se Relacionam Diretamente 

Com Assentados 
Ponto 

Instituições 
Instituições Que Se Relacionam Diretamente 

Com Assentados 
Ponto 

 Municípios Da Bahia Polígono 

 Estados Da Federação Polígono 

 Setores Censitários De Itacaré Polígono 

 Projetos De Assentamento Pontos 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 

 Nível de Implementação 

 

Para o SIG Pancada Grande não haverá definições específicas de padrões e mecanismos 

de armazenamento. Tais procedimentos já foram preestabelidos pelo programa que será 

utilizado para armazenagem e manipulação de dados, o Arcgis 8.1 (ESRI). Através de seu 

conceito de banco de dados relacional, o Arcgis trabalha com o formato Geodatabase, que 

tem a capacidade de armazenar classes de feições diferenciadas (feature classes). Uma 

feature class pode ser autônoma ou agrupada numa feature dataset, esta  constitui-se num 

modelo espacial de relacionamento. 
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O Arqgis converte dados com agilidade e facilidade, podendo trabalhar com os 

seguintes formatos de dados espaciais: raster, cad, shapefile, coverage, geodatabase, 

internet map service e tabelas. No quadro 5 está explicitada de que forma o banco de 

dados do SIG Pancada Grande será armazenado no Arcgis, sendo este o passo final para a 

constituição deste. 

 

Quadro 5 – Forma de armazenamento do banco de dados 

Grupo De Dados Dados Modelagem Arcgis 

Cursos D´Água 

Áreas Alagáveis 

Cobertura Vegetal 

Curvas De Nível 

Solos 

Estrutura Geológica 

Estrutura Geomorfológica 

Rede Viária 

Rede De Energia 

Pontos De Abastecimento De Água 

Edificações 

Áreas Com Concentração De Habitações 

Dados Do Meio 

Modificado 

Áreas Destinadas A Produção 

Geodatabase – Meio Modificado 

Feature Class – Uma Para Cada Tema De Dado 

Lotes De Produção 
Dados Dos Homens 

Acampamentos De Sem Terra 

Geodatabase – Homens 

Feature Class – Uma Para Cada Tema De Dado 

Dados Das Firmas Firmas Que Se Relacionam Diretamente Com Assentados 
Geodatabase – Firmas 

Feature Class – Uma O Tema De Dado 

Instituições Que Se Relacionam Diretamente Com Assentados

Municípios Da Bahia 

Estados Da Federação 

Setores Censitários De Itacaré 

Dados Das Instituições 

Projetos De Assentamento 

Geodatabase – Instituições 

Feature Class – Uma Para Cada Tema De Dado 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

 

   Com base no banco de dados contido no SIG Pancada Grande é que se torna possível à 

compreensão da produção do espaço em Pancada Grande, de acordo metodologia proposta 

neste trabalho. O próximo capítulo, já se utilizando deste instrumento, analisa a 

contextualização de Pancada Grande, para que se tenha a clareza de sua gênese e se 

compreenda a dinâmica do local onde se insere. 
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3 O CONTEXTO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PANCADA GRANDE 

 

3.1 A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL 

 

A questão agrária no Brasil será abordada a partir da visão de Alentejano (1996) 

Fernandes (1999), Germani (2002 e 1998), Graziano (1996), Medeiros & Leite (1996) e 

Oliveira (1999). 

 

As mudanças nas relações internacionais somadas a um acentuado crescimento 

econômico ligado, à modernização da agricultura no Brasil, a partir da década de 60, são 

fatos que geram, para a reforma agrária, a necessidade de redefinição de sua concepção 

perante a política nacional. Avanços econômicos e produtivos ocorridos no setor 

agropecuário não se repetiram na instância social, verificando-se uma crescente 

concentração fundiária e de renda no país e um aumento expressivo de miséria, desemprego 

e subemprego. 

 

Visões com interesses contraditórios e antagônicos foram gerando, no decorrer dos 

tempos, atores que buscam ampliar seus raios de influência sobre a sociedade, 

principalmente através da mídia, o que influencia no retardamento da definição de uma 

estratégia política clara para a questão. Tais contradições pautam-se em razões ideológicas 

de domínio e resistência e se refletem nas razões que justificam ou recusam a reforma 

agrária como solução imediata e, por conseqüência, todas as ações e práticas que poderiam 

conduzí-la a bom termo. 

 

Uma parcela da sociedade acredita que a modernização agrícola foi bem sucedida a ponto 

de não haver necessidade de reformulação no setor. Para essa parcela, a reforma agrária não 

teria o papel de reestruturar a produção agropecuária, mas de amenizar as distorções sociais 

geradas.  Outro grupo pensa que a reforma agrária é necessária para melhorar as condições 

de distribuição de renda no país, amenizando indicadores sociais negativos, democratizando 

o capitalismo com base em processos de apoio aos pequenos e micro agentes 

 62



produtivos.Um terceiro grupo aponta a reforma agrária como um instrumento que poderia 

contribuir para a construção de um novo modelo de sociedade no país. 

 

Além disso, atualmente, a tendência majoritária do mercado é de decréscimo do valor 

patrimonial das terras. Não é por coincidência que a aquisição de terras, está sendo feita de 

forma menos conflituosa, comparando-se a momentos anteriores de nossa história.   

 

A desapropriação de terras torna-se hoje um bom negócio para alguns de seus 

proprietários, que vendem suas propriedades ao INCRA por valores que ninguém pagaria 

no mercado.  Outro fato marcante vem do fato que a criação de assentamentos rurais pelo 

Estado não consegue romper com a concentração fundiária. 

 

Poucos esforços no sentido de se resolver à questão agrária no país foram realizados por 

parte dos governos. No máximo, o que se viu foram ações que eram impulsionadas a evitar 

tensões sociais e nunca para transformar significativamente a estrutura agrária. Desde o 

início da colonização até os dias atuais, o Brasil convive com ações nas áreas rurais em que 

predominam os interesses de uma classe social ultraconservadora que sobrevive graças à 

exploração da mão-de-obra, que vai da assalariada, bóia-fria até escrava. 

 

É impossível discutir Reforma Agrária sem passar pela questão da dominação e da 

distribuição de renda. O Estado nacional vem se mostrando incapaz, sob o aspecto político, 

de arcar com o ônus de financiar tal projeto isoladamente. Além disso, tal reforma é uma 

questão inerente ao poder, fato que justifica inúmeros conflitos de classe na zona rural 

desde o início do processo de ocupação territorial do país. 
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3.2 REFORMA AGRÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

A reforma agrária e as políticas públicas serão analisadas a partir de entrevista realizada 

com funcionários do INCRA (Paulo Coqueiro e Edmundo Barbosa) e considerando as 

visões de Germani (2002) e Barquete (2003). 

 

Na prática, as políticas públicas tendem a deparar-se com grandes obstáculos decorrentes 

do processo de “desmonte” do Estado, tendência clara no país, principalmente a partir da 

década de 90.  Como conseqüência deste fato, o INCRA, que atua na política de terras, vem 

encontrando dificuldades incalculáveis5. Além disto, programas inadequados, projetos 

ineficazes, somados à incompetência das burocracias radicadas nos mais altos escalões dos 

ministérios, dificultam a administração de tal Instituto frente à complexidade de problemas 

comuns aos assentamentos. O INCRA, cujas ações pertinentes vão desde a arrecadação de 

recursos fundiários (desapropriação de terras por interesse social para fins de reforma 

agrária) até a implantação e consolidação de projetos de assentamento, sofre em sua 

atuação com as contradições existentes no não consenso sobre a questão da reforma agrária 

no país. Certamente este fato gera para o resultado de suas ações um contrasenso muito 

grande. 

 

A própria organização do INCRA é um reflexo destas contradições e de como o governo 

nacional age diante de tal fato. O órgão tem uma estrutura central, possuindo um 

presidente, diretoria e além da estrutura administrativa e jurídica, possui três 

superintendências, a de desenvolvimento agrário, de gestão estratégica e de gestão 

administrativa. São as pessoas que compões esta estrutura, em conjunto com outras tantas 

que determinam os rumos do país, que formulam as políticas, ações e metas do INCRA. 

Subordinados ao presidente do órgão encontram-se os Superintendentes Regionais, estes 

somam em 29 e suas ações têm caráter operacional. Isso quer dizer que as decisões são 

tomadas em nível nacional e repassadas para as regiões, que deverão cumprir suas ordens.   

 
                                                 
5 Como exemplo, o Incra/BA atualmente possui em seu quadro de funcionários poucos agrônomos em relação 
ao número total de funcionários. Quadro este insuficiente para arcar com a demanda por terra do Estado da 
Bahia. 
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As Superintendências Regionais se organizam e objetivam suas ações para cumprirem 

metas estabelecidas nacionalmente. Tais metas são quantitativas e, como pode-se constatar, 

são estabelecidas arbitrariamente, já que a comunicação entre a estrutura do órgão no 

âmbito nacional para o regional funciona de forma verticalizada. O parâmetro de tais metas 

é estabelecido pelo número de famílias assentadas, que vão além das condições de cada 

regional e são aquém da necessidade do país. Além disso, tais Superintendências deparam-

se com inúmeras dificuldades, que pairam desde o reduzido quadro de funcionários, até 

limitação de recursos para cumprirem metas (que dificilmente conseguem cumprir).   

 

Em nível estadual constata-se que o planejamento regional do INCRA funciona de forma 

mais horizontal que o nacional. Os movimentos sociais levam até o órgão suas pautas de 

reivindicações onde indicam, principalmente, as fazendas a serem vistoriadas e os 

assentamentos que necessitam de créditos. Além disso, os representantes das duas unidades 

avançadas e das duas coordenações regionais relatam sobre suas demandas. Frente a essas 

duas fontes de informação, o órgão planeja suas ações levando em consideração suas 

possibilidades. Daí é expedida uma programação de ações onde o INCRA mapeia suas 

ações. Tal documento será debatido com os movimentos sociais e estruturas regionais do 

órgão afim de que se chegue a um resultado final. Este é sempre aquém das expectativas de 

todas as partes: movimentos sociais, INCRA Nacional, unidades avançadas e coordenações 

regionais. 

 

Diante disto, fica clara a incapacidade institucional que o INCRA possui para criar uma 

estratégia de desapropriação de terras, a nível nacional, no que diz respeito ao 

reordenamento do espaço com o objetivo de buscar uma base de sustentação lógica para os 

futuros assentamentos rurais. Esta é uma prova direta da não prioridade da reforma agrária 

no plano político6.  

 

                                                 
6 A título de exemplo, cabe dizer sobre a elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA): a 
elaboração do Plano regional de Reforma Agrária da Bahia (PRRA/BA) identificou uma demanda alta para o 
estado, porém a previsão para a instalação de projetos de assentamento é bem inferior à necessidade 
identificada. 
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As áreas preferenciais para desapropriação, teoricamente, deveriam ser as identificadas e 

caracterizadas pelo INCRA por apresentarem concentração fundiária, demanda social, 

índices expressivos de pobreza ou desemprego rural e que tenham características propícias 

para viabilização de projetos de assentamento. Os fatores determinantes da escolha das 

áreas a serem desapropriadas são, entretanto, os conflitos de terra. Desta forma, o Estado 

atua referenciando as ações dos movimentos sociais. Este fato age de forma negativa, 

muitas vezes comprometendo a sustentação espacial e econômica da reforma agrária no 

Brasil. As famílias assentadas necessitam estar situadas em locais onde possam articular-se 

comercialmente e, principalmente, em terras com potencial produtivo. Estes fatores, dentre 

outros, determinam o desenvolvimento do grupo. 

 

A partir de 1998, foi implantado um programa que inaugurou uma “nova mentalidade” 

para atuação do INCRA: o Novo Mundo Rural. Este, apareceu como alternativa ao extinto 

LUMIAR7, programa que possuía como característica principal à preocupação com a 

implantação dos projetos de assentamento. A primeira impressão do Novo Mundo Rural é a 

clara delimitação do universo de atuação do órgão: a obtenção da terra passa a ser sua 

principal atividade e, depois disso, a criação do Projeto de Assentamento.  

 

A antiga concepção de colonização onde um único órgão cuidava e determinava cada 

ação das áreas que assistia passou a não mais existir. O INCRA “democratizou” a 

responsabilidade. Quanto à reforma agrária, outros órgãos governamentais (ou não) 

deviam, por orientação do Novo Mundo Rural, estabelecer parcerias e apoiar tal reforma. E 

é claro, os recursos foram diminuídos por conseqüência desta postura. Na verdade, 

assumiram a preferência por atender, precariamente, muitas pessoas, ao de atender menos 

pessoas com mais qualidade. As superintendências regionais do INCRA passaram a lutar 

para atingir suas metas quantitativas, correndo o risco de serem punidas no caso de 

fracasso. 

 

                                                 
7 Programa do Governo Federal, financiado pelo PNUD que tinha como objetivo dar assistência aos projetos 
de assentamento do Incra e cujos técnicos eram indicados pelos movimentos e organizações. 
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Quanto a ineficaz alteração nas condições de vida dos assentados, por conta de um apoio 

pouco qualitativo por parte do INCRA e das citadas parcerias, argumenta-se que “os 

problemas sociais existentes no país (saúde, saneamento, educação, etc.) não são de 

responsabilidade do INCRA”. Porém, consultando-se o Estatuto da Terra e verificando-se a 

definição do termo reforma agrária, constata-se que os princípios de justiça social e 

aumento de produção são pontos tão importantes quanto a obtenção de um pedaço de terra. 

 

Vê-se, na prática, que o espaço interno dos assentamentos, bem como sua relação com 

núcleos urbanos, não são adequadamente pensados, causando desperdício do potencial das 

áreas e gerando limitações de desenvolvimento econômico e social das famílias assentadas. 

 

O desenvolvimento dos projetos de assentamentos está condicionado à existência de 

infra-estrutura adequada e ao grau de experiência dos assentados para administração da 

área. Acrescenta-se, ainda, o fato de que se trata de uma comunidade com um número 

elevado de pessoas que se conhecem a partir do momento da ocupação da fazenda, abrindo 

margem para um leque abrangente de expectativas frente ao projeto a ser construído 

coletivamente.  

 

Os créditos concedidos pelo INCRA para implantação dos projetos de assentamentos 

(Alimentação, Fomento e Habitação), que são repassados para os assentados de forma 

coletiva e também do Programa Nacional de Apoio a Agricultura Familiar - Pronaf, que 

poderiam ser usufruídos com resultado positivos, são, em muitos casos, mal aplicados por 

conta da insuficiência de apoio técnico nas áreas assistidas. 

 

Quanto ao governo do estado da Bahia, apesar de uma atuação comprometida pela 

indicação das áreas de intervenção segundo interesses políticos, este age no meio rural 

atuando, através dos programas Produzir, Cabra Forte, Bacia de Tucano, Terra Fértil e 

Viver Melhor Rural. Todos são baseados na promoção da inclusão socioeconômica das 

populações rurais mais carentes da Bahia. Alguns convênios com o INCRA, através da 

CAR e da Seagri, também vêm acontecendo. Verifica-se, porém, que todas as ações do 
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governo estadual acontecem de forma confusa e pontual, demonstrando que não existe 

interesse de assumir a questão da terra, seguindo a mesma tendência nacional. 

 

É nesta conjuntura nacional, rapidamente referida, que foi implantado o Projeto de 

Assentamento Pancada Grande, objeto deste estudo, que será analisado a seguir. 

 
 

 
3.3 O CONTEXTO DA REGIÃO SUL DA BAHIA 
 
3.3.1 Características Gerais do Espaço Regional 
 

O espaço regional cacaueiro é uma totalidade que constitui uma unidade espacial, 

exceto quanto à homogeneidade das formas de organização econômica das áreas ou as 

relações funcionais entre lugares do todo regional. A sua estrutura é determinada por 

múltiplas inter-ligações sociais e econômicas, caracterizadas pela hegemonia de dois 

centros urbanos- Itabuna e Ilhéus- e pela dependência dos demais lugares e áreas para 

com esses centros. 

 

Na melhor fase do cacau, grandes contradições ocorriam em sua  distribuição espacial 

de produção e de seus benefícios, expressas pelas diferenças de equipamentos econômicos 

e sociais nos lugares da região. Desigualdades espaciais verificavam-se, também, na renda 

da população regional. As contradições espaciais definiam a estrutura do espaço regional, 

sob a forma de hegemonia de dois centros e a dependência das demais cidades.   

 

Ainda hoje, Itabuna, com um índice per capta/ano alto para a região, aparece como o 

centro comercial mais procurado da região. Nos outros municípios, o baixo nível de 

consumo da população coloca os produtos alimentares a maior percentagem de vendas, 

significando que o comércio de varejo destina-se, principalmente, para atender à 

população dos municípios em bens alimentares.   

 

Analisando-se no período de 1991 a 2000, de acordo dados do IBGE, a renda per capta 

do município de Itacaré, revelou-se que esta cresceu 6,70%, passando de R$ 79,38 em 

1991 para R$ 84,70 em 2000 (igura 6). A pobreza (medida pela proporção de pessoas com 
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renda domiciliar per capta inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo 

vigente em agosto de 2000) diminuiu 6,39%, passando de 78,2% em 1991 para 73,2% em 

2000. A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,62 em 1991 para 0,59 em 

2000. Em relação à Região Econômica Sul, o município de Itacaré é classificado entre os 

que possuem maior concentração de renda (0,77). 

 

Em 2000, a população de Itacaré representava 0,14% da população do Estado, e 0,01% 

da população do país. Neste período a população do município teve uma taxa média de 

crescimento anual de -0,2%, passando de 18.431 em 1991 para 18.120 em 2000. A taxa de 

urbanização cresceu 89,18%, passando de 23,19% em 1991 para 43,88% em 2000. Assim 

sendo, a população urbana passou de 4.275 para 7.951 e a rural de 14.156 para 10.169 

(tabela 1). Estes dados confirmam o fato da crise do cacau ter aumentado o movimento da 

população rural para a sede municipal, principalmente por conta do aumento da renda 

advinda da atividade turística. 

 

Tabela 1 – População do Município de Itacaré/BA. 1991 e 2000 
POPULAÇÃO DE ITACARÉ 

 ANO DE 1991 ANO DE 2000 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % Nº ABSOLUTO % 

RESIDENTES NA ZONA RURAL 14156 76,81 10169 56,12 

RESIDENTES NA ZONA URBANA 4275 23,19 7951 43,88 

TOTAL 18431 100,00 18120 100,00 
Fonte: IBGE. Dados Censitários, 1991 e 2000. 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Figura 6 – Índice de Gini de Renda e Densidade Demográfica na Região Econômica 
Sul/ BA. 2004 
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Segundo Diniz & Capdeville (1983) a população dos municípios, predominantemente 

de trabalhadores rurais, tem baixo nível de renda e de consumo, indo pouco aos centros 

urbanos para adquirir mercadorias. O comércio existente nos pequenos centros volta-se ao 

atendimento da população das sedes municipais. Estas, constituídas de pequenos 

funcionários públicos e famílias de pequenos produtores que representariam um mercado 

consumidor reduzido em número e poder aquisitivo, explicando o pequeno volume de 

vendas do comércio de varejo, a predominância do ramo de produtos alimentares e o 

baixo índice per capta em quase toda a região. Os moradores desses lugares, que teriam 

condições de adquirir bens menos comuns ,procurariam centros mais equipados.   

 

As desigualdades espaciais são mais evidentes sob o aspecto da infra-estrutura social 

dos lugares do espaço regional. A saúde e educação são deficientes nos municípios 

menores, enquanto que em Itabuna e Ilheus encontram-se grandes hospitais e instituições 

de ensino, reforçando o papel hegemônico que os grandes centros mantém no espaço 

regional, pois não apenas são centros que atendem à população de outros municípios 

hierarquicamente inferiores em serviços mais especializados e de consumo menos 

freqüente (DINIZ & CAPDEVILLE, 1983). Essa hegemonia decorre das desigualdades na 

distribuição dos benefícios da riqueza regional, das relações de poder que exerciam sobre 

o espaço por causa da estrutura econômica e das especialidades das relações sociais de 

produção. 

 

 

3.3.2 A Crise do Cacau 

 

De acordo com Serrano (2003), as crises das atividades econômicas são cíclicas e 

sempre estiveram presentes na cacauicultura da Bahia, como no início da década de 20, 

em meados da década de 30, no final dos anos 50 e final da década de 80. Estes ciclos 

puderam ser observados quando a elevação das cotações do cacau, no final da década de 

70, estimulou a expansão das áreas de produção dos países produtores na década de 80, 

aumentando bastante a produção mundial e conseqüentemente empurrando os preços do 

produto para baixo. Observou-se, nas experiências das crises cíclicas, que a substituição 
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das fases ascendentes pelas descendentes aconteceram de maneira repentina, mas a 

substituição das fases descendentes para as ascendentes aconteceram de forma mais 

lentas. 

 

As crises, ainda, segundo Serrano (2003), poderiam ter seus efeitos minimizados caso o 

governo não efetivasse políticas tão desfavoráveis à produção cacaueira e não houvesse a 

cultura conservadora do cacauicultor, relacionada com o modelo primário exportador da 

monocultura do cacau, que possui um elevado grau de vulnerabilidade à crise. 

 

Os produtores de cacau caracterizam-se por serem desunidos e individualistas,não se 

organizando para administrar os períodos desfavoráveis e favoráveis da cacauicultura e 

não aproveitando os períodos onde a lucratividade é alta, deixando de modernizar o 

processo produtivo, aumentar a sua produtividade e diferenciar o produto, deixando-o 

mais competitivo no mercado internacional do cacau (SERRANO, 2003). A cultura do 

cacauicultor é de aproveitar os períodos de maiores lucros para imobilizar o seu capital 

em terras improdutivas e imóveis urbanos, deixando de investir na produção. 

 

A vulnerabilidade da cacauicultura brasileira intensifica-se com a ocorrência de fatores 

negativos como o surgimento de doenças como a vassoura de bruxa em 1989, e a queda 

de preços no mercado internacional, como ocorreu, principalmente em 1993, quando o 

preço da tonelada da amêndoa chegou a custar US$ 981,00, patamar baixíssimo quando 

comparado ao ano de 1984 (US$2.322,00). 

 

Outro fator negativo é a questão dos reajustes dos preços da mão-de-obra, deixando o 

produto brasileiro menos competitivo perante os países concorrentes que possuem uma 

mão-de-obra muito mais barata. O surgimento de novas áreas produtivas como Indonésia 

e Malásia, vem dificultando a competitividade do produto brasileiro no mercado 

internacional. A produção cacaueira nestes países é muito mais vantajosa do que a 

brasileira, por possuírem custos menores. Porém, apesar do Brasil possuir maiores custos 

em relação a estes países, ele deve continuar produzindo o bem em questão, já que possui 
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condições climáticas favoráveis à produção e o cacau ser um produto importante na pauta 

de exportações brasileiras. 

 

Atualmente, o governo tem dado um maior apoio à produção cacaueira, oferecendo 

linhas de crédito para financiar as despesas dos proprietários de terra no objetivo de 

combater a vassoura de bruxa. 

 

O município de Itacaré, que está envolvido neste contexto, era muito dependente da 

monocultura do cacau. Com a crise, a população, sem opções de emprego na zona rural, 

migrou num processo crescente para áreas urbanas, em busca de melhores oportunidades 

e condições de vida e incentivados pela expansão da atividade turística. Paralelamente a 

isso, vem acontecendo em Itacaré, assim como em outros municípios da região cacaueira, 

o aparecimento de assentamentos rurais desencadeados a partir da pressão dos 

movimentos dos trabalhadores desempregados do cacau que desejam continuar vivendo 

na zona rural, o Projeto de Assentamento Pancada Grande representa um destes casos. 

 

A atividade do turismo, contudo, vem mudando o cenário do município de Itacaré e 

recuperando a renda da região perdida com a crise do cacau. Apesar disso, a população 

local de baixa renda ,principalmente, não está sendo beneficiada com esse aumento da 

renda na região. Ela está concentrando-se em pessoas ricas que estão investindo no 

turismo de Itacaré e com os especuladores imobiliários, já que está ocorrendo uma grande 

valorização das terras litorâneas que estão predominando, cada vez mais, nas mãos de 

grandes proprietários não moradores da região.   

 

O implemento do turismo na região está sendo importante, segundo Serrano (2003) para 

a diminuição dos efeitos negativos da crise do cacau. Com a implantação desta atividade, 

houve um grande avanço na geração de renda da região, que estava estagnada. Mas esta 

geração de renda não vem contribuindo para melhorias no âmbito social, ou seja, a 

implantação do turismo impulsionou o crescimento econômico sem contribuir para seu 

desenvolvimento. Como pode-se constatar no item anterior o índice de Gini de renda 
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mostra que Itacaré é um dos municípios da região sul onde se encontra a maior 

concentração de renda (0,77). 

 

 

3.3.3 A Questão da Terra no Sul da Bahia 

 

Em relação à concentração de terras, de acordo com dados do IBGE (Censo 

Agropecuário 1995/96) sistematizados pelo Projeto GeografAR, o município de Itacaré 

possui alto índice Gini (0,77), sendo este mais baixo somente que nove municípios que 

compõem a região Sul da Bahia (figura 7 e tabela 2). Isto significa que a estrutura 

fundiária não foi alterada significativamente no município após a crise do cacau. A perda 

de população rural vista em conjunto com o índice de Gini de Itacaré pode significar que 

existiu um aumento de propriedades rurais (na década de 90) que diminuíram 

significativamente seu potencial produtivo. 

 

Tabela 2 – Índice de Gini de Terras na Região Litoral Sul. 1996 

 

Município Índice de Gini Município Índice de Gini Município Índice de Gini 

Aiquara 0,79 Ibirapitanga 0,62 Mascote 0,65 

Almadina 0,67 Ibirataia 0,68 Nilo Peçanha 0,69 

Apuarema 0,62 Igrapiúna 0,75 Nova Ibiá 0,64 

Arataca 0,61 Ilhéus 0,68 Pau Brasil 0,69 

Aurelino Leal 0,73 Ipiaú 0,68 Piraí do Norte 0,66 

Barra do Rocha 0,60 Itabuna 0,76 Presidente Tancredo Neves 0,70 

Barro Preto 0,50* Itacaré 0,77 Santa Cruz da Vitória 0,79 

Buerarema 0,60 Itagibá 0,83 Santa Luzia 0,63 

Cairu 0,81 Itagi 0,74 São José da Vitória 0,54 

Camacan 0,58 Itaju do Colônia 0,60 Taperoá 0,71 

Camamu 0,73 Itajuípe 0,63 Teolândia 0,62 

Canavieiras 0,71 Itamari 0,61 Ubaitaba 0,69 

Coaraci 0,68 Itapé 0,70 Ubatã 0,69 

Dário Meira 0,80 Itapitanga 0,81 Una 0,65 

Floresta Azul 0,79 Ituberá 0,80 Uruçuca 0,63 

Gandu 0,61 Jitaúna 0,68 Valença 0,73 

Gongogi 0,71 Jussari 0,73 Wenceslau Guimarães 0,68 

Ibicaraí 0,68 Maraú 0,76   
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1995/96. 
Elaboração: Projeto GeografAR 
* Dado a confirmar 
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 Figura 7 – Índice de Gini de Terras e Espacialização da Reforma Agrária na Região Sul da 
Bahia. 2004 
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Destaca-se que de acordo com dados do IBGE 2000, em Itacaré, existem 

aproximadamente 14.000ha de área rural cultivada com abacaxi, banana, borracha, cacau, 

coco e mandioca, sendo que o cacau destaca-se entre todas com uma área cultivada de 

13.695ha, sendo que provavelmente muito deste cultivo pode estar infestado com a 

vassoura de bruxa.  (e as fazendas conseqüentemente abandonadas). 

 

A tabela 3 mostra que em 1996 Itacaré tinha um grande número de propriedades de 

grande porte (cima 1000ha), confirmando que poucas pessoas tem acesso a terra neste 

município. 

 

Tabela 3 – Estrutura Fundiária da Região Sul da Bahia. 1996 

 

Grupo de Área Estabelecimento 
(unidade) Área (ha) 

>1 227 87 
1 > 2 282 311 
2 > 5 493 1.352 
5 > 10 254 1.590 

10 > 20 372 4.826 
20 > 50 323 9.261 

50 > 100 132 8.821 
100 > 200 78 10.153 
200 > 500 38 11.362 

500 > 1.000 12 8.381 
1.000 > 2.000 3 4.018 
2.000 > 5.000   

5.000 > 10.000   
10.000 > 100.000   

> 100.000   
Total 2.214 60.161 

IBGE.Censo Agropecuário 1995-1996, Bahia - www.ibge.gov.br. 
Elaboração Projeto GeografAR  

 

 

Impulsionados pelo elevado número de fazendas de grande porte abandonadas, os 

movimentos sociais ligados reforma agrária utilizaram como estratégia de atuação 

focalizar suas ações na região cacaueira. Isto fica claro quando observa-se a quantidade de 

ocupações e de assentamentos existentes (figura  7). Destaca-se que os assentamentos, 

normalmente representam o resultado da luta dos movimentos que organizam as 

ocupações e pressionam o INCRA no sentido de se agilizar o processo de desapropriação. 
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 Os assentamentos portanto se constituem no resultado da ação dos movimentos, 

seguida pela ação do Estado. Os projetos de assentamentos simbolizam, também, o quanto 

o Estado pode dar de resposta diante da demanda de terras existente em determinado 

espaço. Na Região Sul encontra-se o maior número de projetos de assentamento e o maior 

número de organizações atuando. 

 

A partir disso, a espacilização dos movimentos pode ser verificada pelos acampamentos 

e assentamentos existentes, já a do INCRA é visualizada pelos projetos assentamentos e 

em menor escala, pelos projetos Cédula da Terra, que se constitui em assentamentos onde 

a ação do Estado é isolada dos movimentos sociais.  

 

De acordo dados coletados junto a Fetag e o MST pelo Projeto GeografAR, existiam 

em 2003 quarenta e nove acampamentos localizados na região, envolvendo 4504 famílias. 

Destes, trinta eram acompanhados pela Fetag e dezenove pelo MST. Em Itacaré existiam 

quatro acampamentos: Bom Sossego, Chegadeira, Primavera e Vale Negro. Destaca-se 

que estes são acompanhados pela Fetag ,que é auxiliada por alguns assentados de Pancada 

Grande. 

 

Em relação aos projetos de assentamento constituídos (de acordo com dados do INCRA 

organizados pelo Projeto GeograAR), na região existem setenta e nove que atendem a 

3898 famílias, totalizando uma área de 64.507,56ha. Em Itacaré existem, além de Pancada 

Grande, mais dois: Marambaia e Paraíso; este último teve ocupação acompanhada por 

integrantes de Pancada Grande. 

  

É importante destacar, que o Movimento priorizando sua ação no sul (e extremo sul) da 

Bahia, conseqüentemente o INCRA também prioriza, justificando para isso a demanda 

social, aliada a disponibilidade de propriedades falidas de cacau.  
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A referida demanda social se relaciona, no entanto, com os conflitos que, na região sul, 

são gerados pelo alto valor das terras, conseqüência da infra-estrutura nas fazendas e 

núcleos urbanos; acessos mais fáceis e satisfatória preservação do meio natural. 

 

A alta densidade de projetos de assentamentos rurais interfere na produção de seus 

espaços internos e regionais. A grande concentração de assentamentos no sul do estado da 

Bahia contribuiu para integração, por exemplo, entre os mesmos, gerando conseqüências 

positivas que vêm acelerando o processo de amadurecimento dos assentados, no que se 

refere as suas experiências diante da política de reforma agrária aplicada. 

 

É importante destacar que na região sul da Bahia órgãos estaduais, nacionais, 

organizações não governamentais e movimentos sociais organizados vêm priorizando 

suas ações junto ao litoral com o propósito de identificar e aplicar alternativas para o 

desenvolvimento local, visualizando sua importância econômica, riqueza natural e 

gravidade dos problemas sócio-ambientais existentes. 

 

 

3.3.4 O Investimento Estatal no Setor do Turismo 

 

Visto que Pancada Grande está inserido no município de Itacaré, local com grandes 

atrativos turísticos e que no próprio assentamento existe um destes atrativos (a cachoeira 

de Pancada Grande), avaliou-se como necessário neste trabalho dar especial atenção à 

atividade turística e ao investimento estatal neste setor. 

 

A costa baiana é repleta de atrações turísticas precariamente exploradas. A infra-

estrutura normalmente é ruim e a comunidade não consegue se apropriar da atividade 

econômica de forma adequada para gerar renda de forma sustentável. Em muitos casos 

investidores externos implantam grandes empreendimentos (hotéis, resorts, etc) que, 

causam grande impacto e cujas conseqüências e controle são muito pouco trabalhadas 

pelo poder público e comunidade local. 
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A Bahiatursa, empresa de domínio público do estado da Bahia, vem elaborando 

estratégias de desenvolvimento do turismo no estado. Apesar das dificuldades encontradas 

para sua implantação, tais estratégias apontam avanços quanto à visão do turismo para a 

Bahia. As regiões de potencial turístico foram organizadas em dez unidades de 

planejamento que foram trabalhadas de forma conjunta com as organizações sociais 

locais, criando-se redes de articulação, no sentido de  compreender, diagnosticar e propor 

intervenções para cada um dos municípios que as compõem.  

 
 

Figura 8 – Pólo Turístico Litoral Sul – Bahiatursa. 2004 
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Todas as propostas levantadas para as unidades de planejamento foram elencadas na 

perspectiva de se contemplar a macro-estratégia desenvolvimento do turismo, que se 

baseia na estrutura pública, na gestão municipal, na sócio-educação e na educação, que 

seguem as vertentes de desenvolvimento de valorização das pessoas, da natureza e do 

produto turístico. 

 

A Costa do Cacau e a Costa do Dendê foram agrupadas no sentido de se facilitar e 

articular a gestão do turismo, através do Pólo Litoral Sul (figura 8). Este pólo teve um 

investimento de 22 milhões de dólares através do PRODETUR NE I, sendo que 18 foram 

investidos na estrada BA001 (Ilhes/ Itacaré). Para o PRODETUR NE II foram listadas as 

prioridades de investimentos, a ampliação da BA001 está prevista no sentido de ligar 

Itacaré a Camamu, que terá reflexo direto em Pancada Grande visto, que passa ao lado do 

assentamento (figura 9). 

 
- O Turismo em Itacaré 

 

O governo do estado vem investindo em duas frentes, em relação ao planejamento do 

turismo em Itacaré: através da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), que 

está elaborando o Plano Diretor Urbano e da BAHIATURSA, que está programando os 

investimentos do PRODETUR NE II.  

 

Além disso, houve nova definição da Área de Proteção Ambiental (APA) que foi 

ampliada, chegando a cobrir a totalidade do município em questão. Destaca-se que o 

Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) desta APA também está sendo elaborado 

(figura 9). 

 

 Estes fatos mostram a priorização do governo do estado em atender aos interesses da 

atividade turística em Itacaré. Este fato, como já foi mencionado, não significa que a 

renda local seja distribuída e a população desempregada com a crise do cacau seja 

beneficiada. Significa, antes, que um novo grupo econômico esta se instalando para, com 

o apoio do Estado, usufruir dos benefícios oferecidos pela região. 
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Figura 9 – Ampliação da BA-001 - Itacaré/Camamu e da APA de Itacaré. 2004 
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Pela estratégia da BAHIATURSA, o turismo em Itacaré deve ser baseado em sua 

riqueza ecológica e no fluxo sofisticado, fortalecendo a gestão municipal para a gestão do 

turismo, elaborando-se um planejamento estratégico municipal, treinando pessoal, 

implantando-se infraestrutura para o desenvolvimento sustentável do turismo e 

promovendo o investimento do Setor Privado. 

 

Quanto ao Plano Diretor Municipal de Itacaré (que ainda está em fase de elaboração), 

sua grande contribuição está sendo a definição do Zoneamento Turístico Municipal. 

 

O objetivo do Zoneamento é a identificação para o uso direto e indireto turístico dos 

potenciais naturais e infra-estruturais do município, além do estabelecimento de 

parâmetros urbanísticos, paisagísticos e ambientais, visando garantir a sua manutenção e 

otimização para um turismo sustentável. Nesse universo foram inscritos o patrimônio 

natural paisagístico municipal – o Rio de Contas e seu sistema hidrográfico, as serras, as 

culturas agro-florestais (sobretudo a do cacau) e, seus ecossistemas (especificamente os 

vestígios de Mata Atlântica). Nesse contexto, o Zoneamento Turístico estabelece, 

também, parâmetros de uso turístico a serem consideradas no futuro Zoneamento da APA 

Itacaré-Serra Grande, recém ampliada. 

 

O zoneamento proposto (figura 10) considerou os seguintes compartimentos 

paisagísticos: 

 
a. O Baixo Rio de Contas (onde localiza-se a cachoeira de Pancada Grande), entre 

Itacaré e Taboquinhas, que teria a função turística de: fazer a ligação hidroviária 

entre Itacaré e Taboquinhas; dar acesso hidroviário aos atrativos naturais e de 

interesse esportivo dos conjuntos ecológicos e agroflorestais nas suas margens 

(inclusive Pancada Grande);  permitir passeios de contemplação a barco com 

paisagens ribeirinhas naturais de grande variedade; e pesca esportiva, 

principalmente do robalo. 
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b. As Corredeiras do Rio de Contas, entre Taboquinhas e a Rua da Palha, cujas 

funções seriam de propiciar a prática de esportes radicais (entre eles o rafting)e; a 

contemplação. 

 
c. O Alto Rio de Contas, entre Rua da Palha e Ubaitaba, cujas funções turísticas seriam 

de dar acesso por hidrovia aos atrativos naturais da área ribeirinha dos conjuntos 

serranos da Jacutinga, Ouro Preto e Vinhático; acesso pela antiga via pedestre 

(Caminho Real a recuperar) entre Taboquinhas e Ubaitaba, na margem direita do 

Rio de Contas e passeios de contemplação a barco com paisagens ribeirinhas 

naturais de grande variedade. 

 
d. Conjunto Agroflorestal Serra da Jacutinga ,que é recoberto na sua maior parte por 

culturas de cacau em cabruca, que possuiria funções de propiciar passeios de 

contemplação com visões panorâmicas; agroturismo, tradicionais fazendas de cacau 

e passeios a cavalo; e esportes Radicais, potencial para asa delta e outros esporte 

aéreos a partir dos topos chapados da serra. 

 
e. Conjunto Ecológico Serra do Vinhático, que envolve a Serra do Vinhático, e que 

ainda possui cobertura intacta de Mata Atlântica, com funções de propiciar passeios 

paisagísticos de contemplação com mirantes e paisagens exóticas naturais e trilhas 

ecológicas. 

 
f. Conjunto Agroflorestal das Bacias Aracaju e Coiudo (inclui-se parte do 

assentamento Pancada Grande), que envolve culturas agroflorestais diversas e 

remanescentes de Mata Atlântica em paisagens variadas colinosas, marcadas por 

sua riqueza de cursos d’água e cachoeiras, propiciando passeios de contemplação e 

turismo agroflorestal, com trilhas paisagísticas e ecológicas e cachoeiras. 

 
g. Conjunto Ecológico Rio do Engenho localizado na margem esquerda do Rio de 

Contas e na área de influência da foz do Rio e da própria cidade de Itacaré, com 

função de propiciar passeios de contemplação com visões panorâmicas de beleza 

cênica, inclusive até o oceano e a cidade de Itacaré, trilhas paisagísticas e 

ecológicas. 
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h. Conjunto Ecológico Serra do Conduru, localizado na margem direita do Rio de 

Contas, podendo viabilizar passeios de contemplação com mirantes, paisagens 

exóticas naturais, trilhas paisagísticas e ecológicas, cachoeiras etc. 

 
i. Conjunto Corredor de Taboquinhas, que envolve o corredor urbano tradicional de 

Taboquinhas, vila Turística e Ecológica, com potencial para passeios de 

contemplação com mirantes sobre o Rio de Contas, trilhas paisagísticas e 

ecológicas, cachoeiras , agroturismo etc. 

 
Figura 10 – Zoneamento Turístico do Plano Diretor de Itacaré/BA. 2004 

SERRA DO CAPITÃO

PARQUE DO
CONDURU

ITACARÉ
SERRA GRANDE

APA

ITACARÉ

Taboquinhas

CAMAMU
APA

RIO DO ENGENHO

 
Fonte: CONDER. Plano Diretor Urbano de Itacaré, 2003. 
Elaboração: Sérgio Franco. 
 
j. Planície Turística Pontal, entre o Rio de Contas e o Rio Piracanga (limite 

municipal), com cobertura vegetal em restinga, com extensão de cerca de 6Km de 
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praia. Contitui-se em zona turística do tipo baixa densidade por conta da APA 

Itacaré-Serra. 

 
Reforça-se, também, no Plano Diretor Urbano de Itacaré, a implantação da Rodovia 

Parque, novo trecho da BA-001 (Itacaré-Camamu), entre o entroncamento de Itacaré , o 

limite municipal com Maraú (no padrão da Estrada Parque da BA-001) , estradas 

Paisagísticas nos trechos Serrano do Rio de Contas, Vale do Rio de Contas e Ligação 

Balsa Taboquinhas. Objetivando-se a articulação viária interna do município , de seus 

principais conjuntos ecológicos paisagísticos e seus respectivos atrativos turísticos 

específicos.  

 

- Pancada Grande e Turismo 

 

Em meio ao crescente investimento estatal e privado no setor do turismo em Itacaré, 

encontra-se o Projeto de Assentamento Pancada Grande, que, apesar de possuir potencial 

turístico (principalmente pelas cachoeiras), ainda não consegue extrair renda desta 

atividade econômica.  

 

É freqüente no assentamento, segundo relato, à visitação espontânea de turistas, 

oriundos de outros estados e países no período de verão. Muitos conhecem Pancada 

Grande através de guias turísticos ou agências de turismo, localizados na sede do 

município e, através destes contratam, barcos para os levarem até a área.  

 

No local de chegada dos turistas em Pancada Grande, encontra-se um atracadouro 

precário, uma antiga casa habitada por uma família assentada e uma barcaça em ruína. A 

partir daí, pegam uma trilha de pedra e após uma caminhada de vinte minutos, pelas 

plantações de cacau chegam a cachoeira, objeto principal a ser conhecido por eles. 

Normalmente se banham, alguns arriscam passeios no interior do assentamento, subindo 

uma acidentada encosta plantada de cacau. No local não existe nenhum tipo de estrutura 

que possa dar apoio ao turista (sanitários, lanchonete, quiosque, etc). Alguns donos de 

barco pagam uma taxa ao assentamento de R$3,00 por turista, porém esta prática não é 

feita de forma a trazer benefícios para área, devida sua insipiência. 
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Destaca-se que o atrativo não é o Projeto de Assentamento Pancada Grande (sua 

história de luta social vitoriosa e sua luta pelo desenvolvimento) e sim as belezas naturais 

focadas nas cachoeiras (fotos 1, 2 e 3). 

 
Fotos 1, 2 e 3 – Cachoeiras do Rio Pinheiro em Pancada Grande 

    Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2000. 
 
O INCRA já tentou trabalhar e investir no potencial turístico da área, porém nenhum 

projeto foi implantado, devido à complexidade da ação que deve ser feita, seguindo-se 

parâmetros ambientais, econômicos, sociais e de gestão. Quanto aos assentados, não 

existe uma opinião unificada quanto à proposta de turismo para área. Muitas opiniões são 

encontradas, muitas delas com enfoque individualizado. Através do Zoneamento Turístico 

do Plano Diretor, percebeu-se a inclusão de Pancada Grande nas atrações turísticas locais, 

via cachoeira e agroturismo, ainda pouco trabalhado no âmbito deste trabalho.  
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O que se entende em linhas gerais, segundo Leal (2003), é que o turismo de no 

assentamento precisa se expressar a partir de suas especificidades, de sua história, este 

seria o grande diferencial. Porém, não se pode acreditar que a atividade turística deva ser 

prioritária. Sua capacidade de renda é baixa e sazonal, além disso, condicionada ao 

desenvolvimento produtivo da área sem o qual a paisagem mostrada ao turista seria 

somente da cachoeira e de uma comunidade rural que vive com muita dificuldade. 

 

Leal (2003) afirma que as inúmeras possibilidades para implementação da atividade 

turística no assentamento só poderão, conseqüentemente, ser visualizadas a médio e longo 

prazo, por conta da necessidade de se fazer investimentos, ainda, em infra-estrutura básica 

(implantação de banheiros, abastecimento de água, etc), na área social (educação básica e 

ambiental, organização para gestão, etc) e no setor produtivo (incremento e agregação de 

valor na produção). 

 

De acordo com Leal (2003), Pancada Grande necessita de um grande cuidado na 

implementação de atividades turísticas, uma vez que se trata de uma área conquistada por 

um processo social de luta, onde o planejamento deve ser feito de forma específica, pois 

não cabem mais tentativas frustradas e sim a construção responsável de uma atividade que 

venha a somar na busca por melhorias na qualidade de vida dessas pessoas. 

 

A história de Pancada grande deve ser levada em consideração, assim como o 

entendimento dos assentados quanto ao espaço onde vivem e suas formas de  

relacionarem-se com entidades externas ao assentamento. Desta forma, conhecer as 

relações espaciais de Pancada Grande, assim como sua produção, objeto principal deste 

trabalho a partir dos próximos capítulos, pode contribuir para que, no futuro, os 

assentados possam beneficiar-se de mais uma atividade econômica (o turismo), 

conseguindo, desta forma melhorar sua qualidade de vida. 
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4 A HISTÓRIA DE PANCADA GRANDE ENTENDIDA ATRAVÉS DA LEITURA 

DO  ESPAÇO 

 

4.1 A PERIODIZAÇÃO 

 

Como já foi mencionado, a categoria tempo foi considerada para Pancada Grande 

através da escolha de períodos que obedeceram aos objetivos da investigação desta 

dissertação. O processo de espacialização dos assentados em Pancada Grande foi dividido 

em seis momentos cronológicos, as alterações de período foram acontecendo na medida 

que se verificam mudanças relativas á organização da produção daquela comunidade. O 

quadro 6 descreve a síntese dos momentos considerados nesta dissertação. 

 

Quadro 6 – Periodização do estudo do espaço de Pancada Grande 
 

PERIODIZAÇÃO DESCRIÇÃO PERÍODO 

MOMENTO (-) 3 
A Fazenda de cacau Nova Esperança encontra-se desativada, abandona e falida. Por este motivo 

foi neste momento detectada pelo Movimento como área com chances de ser desapropriada. 

Indeterminado 

até 9/1996 

MOMENTO (-) 2 

Grupo ligado ao Movimento de Luta pela Terra (MLT) e Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura da Bahia (Fetag/Ba) acampa na área externa da fazenda, com o objetivo de ocupar, 

posteriormente, sua área interna. Neste momento sofre com a reação dos proprietários do 

empreendimento. 

De 9/1996 até 

12/1996 

MOMENTO (-) 1 
 O Grupo consegue ocupar a parte interna da fazenda e plantar cultura de subsistência para 

acomodação dos participantes do Movimento. Neste momento inicia-se a pressão social junto ao 

INCRA, para que este realize a vistoria e a desapropriação da fazenda. 

De 12/1996 até 

10/1997 

MOMENTO 0 
A fazenda é desapropriada e os assentados dividem o, então, Projeto de Assentamento Pancada 

Grande em lotes individuais e coletivos de produção. Neste momento os assentados partem para 

uma produção individualizada de banana, coletiva de cacau e erguem uma vila. 

De 10/1997 até 

06/2000 

MOMENTO 1 

O conjunto dos assentados recebe crédito para plantação de coco anão, fato que alterou toda 

dinâmica do momento anterior já que muita área de floresta em estado de regeneração foi 

devastada para dar lugar a nova cultura. A subsistência é garantida pela coleta do remanescente de 

cacau e farinha de mandioca. 

De 06/2000 até 

05/2003 

MOMENTO 2 
A precária estrada, herdada da antiga fazenda, é reformada e, a energia elétrica chega até o 

assentamento. O INCRA institucionaliza os lotes divididos pelos assentados que, começam a partir 

para uma diversificação de produção já que a cultura do coco não consegue se desenvolver. 

De 05/2003 até o 

presente 

momento 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 
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Com esta solução, buscou-se apreender o espaço em evolução, destacando-se que sem 

levar em consideração a dimensão temporal, as relações com a sociedade que também está 

em movimento permanente não poderiam ser apreendidas. Desta forma, o movimento dos 

processos e construção de novas formas ou novos significados para antigas formas são 

apreendidos de modo a facilitar a compreensão do espaço socialmente produzido. 

 

A numeração dos momentos foi iniciada em (–) 3 e finalizada em 2 porque o marco de 

referência para os assentados constitui-se quando a fazenda é desapropriada (Momento 0) 

e transformada no Projeto de Assentamento Pancada Grande. Momentos anteriores a este  

caracterizam-se pela luta dos assentados para a desapropriação da Fazenda Nova 

Esperança e posteriores a permanência no local conquistado. Notou-se que os momentos 

relacionados à conquista da terra acontecem em períodos mais curtos e que os momentos 

posteriores os da luta pela permanência na terra conquistada acontecem em períodos mais 

longos (quadro 6). Este fato demonstra que os ritmos de mudança das relações de 

organização da produção acontecem de forma mais lenta, assim com a atuação do espaço 

e dos movimentos sociais, após a conquista da terra. 

 

A seguir, cada um dos momentos será descrito e analisado através da sua história 

espacial, utilizando-se as categorias do espaço (forma, função, estrutura e processo) para  

orientar a análise. 

 

 

4.2 MOMENTO (-) 3: MOVIMENTO SOCIAL IDENTIFICA A FAZENDA NOVA 

ESPERANÇA 

 

Neste Momento, as lideranças locais residentes no Projeto de Assentamento Santa 

Maria (localizado próximo à fazenda) identificam que a Fazenda Nova Esperança é uma 

fazenda de cacau desativada, fato que a enquadra como não produtiva e, por isso, passível 

de desapropriação. Tais lideranças começam a se articular com os futuros ocupantes e 

com a Fetag e MLT para viabilizar o projeto da conquista da terra (figura 11).  
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De acordo com o Laudo de Vistoria e Avaliação do INCRA, a Fazenda Nova Esperança 

possuía vastas áreas de vegetação em estado avançado de regeneração por conseqüência 

do longo período de abandono e áreas com vegetação primária de Floresta Ombrófila 

densa, capoeiras e pastos degradados. Também se encontrava ali uma grande área com 

cultivo de cacau impregnado de vassoura de bruxa. 

 

 Já existia ali uma estrada interna de 17 Km que ligava a sede da fazenda à BR030 

(acesso para Ubaitaba e Maraú) e diversos caminhos traçados para facilitar o escoamento 

do cacau para esta estrada. Pelas condições naturais locais, principalmente relevo, solo e 

clima, todas as estradas e caminhos se encontravam em estado degradado, difíceis de se 

percorrer. 

 

Quanto as edificações existentes (fotos 4, 5, 6, 7 e 8), estas estavam mal conservadas e 

se constituíam em antigas estruturas de beneficiamento de cacau (barcaças, secadores, 

casa de fermentação, cochos de fermentação, depósitos, etc) uma casa sede de padrão 

construtivo bom para abrigar o administrador, sete casas de padrão simples (madeira) para 

abrigar empregados permanentes, duas casas germinadas de alvenaria padrão simples para 

trabalhadores permanentes, um alojamento para abrigar empregados temporários, um 

conjunto contendo  três sanitários comunitários, um reservatório de água, um escritório,  

cancelas, pontes de madeira, bueiros, sistema simplificado de energia, sistema 

simplificado de água, construções de cerca de arame, uma casa de motor, uma garagem/ 

depósito e um campo de futebol. 

 

A maior parte destas edificações concentrava-se na vila, porém também havia 

barcaça/depósito e casa de trabalhador de alvenaria junto à beira do Rio de Contas e um 

caminho construído com pedra para facilitar o carregamento de cacau com mulas, 

principalmente em períodos de chuva. 

 

 

 

 

 90



Figura 11 – Momento (-) 3 de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Todas as formas espaciais construídas tinham a função de viabilizar, da melhor forma 

possível, a produção do cacau. Percebe-se que houve um alto investimento em 

equipamentos e um tratamento planejado de seu uso para que o cacau rendesse o máximo 

possível. As roças de cacau, por exemplo, localizavam-se em área cujo solo era mais 

adequado. A maior parte das estruturas físicas foi montada na vila para facilitar o 

escoamento dos produtos pela BR030.  

 

A função das casas era de alojar os empregados. Existia, entretanto, uma hierarquia 

entre seus padrões construtivos e funções diferenciadas para cada uma delas. A casa sede 

abrigava os administradores e proprietários da fazenda. Possuía banheiro interno, 

dimensões maiores e acabamento bem tratado. As casas dos empregados permanentes 

eram dimensionadas para abrigar, de forma simples, toda sua família. Não tinha banheiro 

interno, suas dimensões eram reduzidas e a maior parte delas era de madeira. Estes 

empregados tinham a função de zelar a “roça” de cacau, tirar mato, pragas, fazer mudas 

etc. 

 

A casa que abrigava os trabalhadores temporários possuía dimensões grandes (4 

quartos, 1 sala, 1 cozinha e um banheiro), porém sem a função de abrigar famílias. Isto 

acontecia porque o cacau dava frutos somente de quatro a seis meses ao ano, momento em 

que os proprietários de terra contratavam um número elevado de empregados temporários 

para a colheita. 

 

O campo de futebol servia para entreter os empregados nos momentos de descanso, 

principalmente nos períodos de colheita, quando estes eram em maior número. 

 

No Momento (-) 3, no entanto quase todas as funções das formas existentes na Fazenda 

estavam sem uso, servindo apenas como objetos a espera de uma nova orientação 

produtiva, não cumprindo, assim, sua função social. 
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A fazenda Nova Esperança era propriedade da empresa Econômico Agro Pastoril 

Industrial S.A., localizada em Salvador e constituída em 24/10/1975, segundo o Laudo de 

Vistoria e Avaliação do INCRA, realizado 1997. 

 

Fotos 4, 5, 6, 7 e 8 – Construções existentes na fazenda Nova Esperança 

Casa localizada na beira do rio de Contas

Casa da administração da fazenda localizada na vila Caminho de pedra localizado junto as plantações de cacau

Galpão da fazenda localizado na vila Barcaça da fazenda localizada na vila  
    
 Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2000 e 2003. 
INCRA. Laudo de Vistoria e Avaliação da Fazenda Nova Esperança, 1997. 
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Segundo os assentados, a empresa comprou duas fazendas menores, uma localizada 

perto do rio de Contas e outra perto da BR030, transformando as duas propriedades numa 

única fazenda: a Nova Esperança. Este fato justifica a espacialização das edificações 

existentes na fazenda, as localizadas na vila e as que ficavam na beira do rio de Contas. 

 

Os proprietários da fazenda contrataram uma gerente, pessoa que já conhecia a cultura 

do cacau. Esta pessoa contratava outros empregados, permanentes (que mantinham a 

cultura) e temporários (responsáveis pela colheita), que garantiam o andamento dos 

trabalhos. 

 

Com a queda do preço do cacau (no início da década de 90) e o alastramento da 

vassoura de bruxa, a fazenda deixou de ser rentável,  não recebendo  mais investimentos . 

O número de empregados foi diminuído e as estruturas foram se deteriorando.  A fazenda 

passou a produzir muito pouco para seu porte durante muitos anos. Mesmo assim, seus 

proprietários optaram por manter tamanha estrutura sem uso (mesmo contrariando as leis). 

Por este motivo, foi detectada pelas lideranças do movimento de trabalhadores sem terra 

local. 

 

O processo do Momento (–) 3, que vai até 30 de setembro de 1996 (data da 1ª ocupação 

da fazenda), evoluiu no sentido da decadência da fazenda Nova Esperança e na 

conseqüente transformação de sua estrutura social, pois uma fazenda improdutiva, que 

possui em seu entorno inúmeros trabalhadores desempregados, contradiz com a função 

social da propriedade rural, prevista na Constituição Federal. Pelo laudo de Vistoria e 

Avaliação do INCRA, as relações de trabalho e atividades econômicas eram inexistentes 

no imóvel.  

 

 

4.3 MOMENTO (-) 2: GRUPO SOCIAL ACAMPA EM ÁREA EXTERNA A FAZENDA 

 

O imóvel foi ocupado em 30 de setembro de 1996, com sessenta famílias de 

trabalhadores sem terras, oriundas das fazendas vizinhas e da região. As lideranças locais, 

 94



com o apoio da Fetag e do MLT, montaram uma estratégia de organizar a comunidade do 

entorno e ocupar a fazenda no sentido de pressionar o Estado a desapropriar a fazenda 

para Reforma Agrária. 

 

A fazenda possuía em sua forma as mesmas características do momento anterior 

somente com a significativa presença do acampamento dos sem terra: barracas de lona 

que foram montadas na parte externa frontal da fazenda (fotos 9, 10 e 11). Os ocupantes 

tomaram cerca de 100ha das terras do imóvel, somente para instalar culturas de ciclo 

curto para garantir a sobrevivência (figura 12 e foto 12). 

 

As funções do acampamento (interna e externamente a fazenda) eram de pressionar o 

INCRA no sentido da realização do Laudo de Vistoria e Avaliação, procedimento 

obrigatório, anterior a desapropriação do imóvel.  Porém, existiam cinco trabalhadores da 

fazenda que moravam no Momento (-) 2 no local, para resistir à ocupação dos, então, 

acampados. Apesar da fazenda estar desativada, algumas de suas casas ainda possuíam, 

por isso, função de moradia. 

 

Existia neste momento uma situação de confronto direto entre os trabalhadores rurais 

sem terra e os funcionários da fazenda, que representavam seus patrões. Os ocupantes 

relataram que sentiram medo neste momento, já que pensavam que os funcionários da 

fazenda poderiam estar portando armas de fogo. 

 

Pelo medo e incerteza, os ocupantes neste momento não trouxeram a família, e a 

presença física dos mesmos acontecia em regime de rodízio. Sempre deveria ter um 

número mínimo de pessoas no local, enquanto os outros poderiam fazer outras coisas para 

sustentar seus dependentes. Paralelamente a isso, os proprietários do imóvel, que não 

aceitaram a ocupação dos trabalhadores sem terra, no dia 15 de outubro de 1996, através 

do Juiz da Comarca de Ubaitaba, conseguiram uma Liminar de Reintegração de Posse. 

Por conseqüência disso, os acampados forma obrigados a fugir da fazenda, abandonando 

o acampamento. Este fato marca o fim do Momento (-) 2, já que o Momento (-) 1 se inicia 

quando os acampados, expulsos do acampamento, retomam a ocupação. 
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Figura 12 – Pancada Grande no Momento (–) 2. Itacaré/BA. 2004 
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Fotos 9, 10 e 11 – Ocupantes da Fazenda Nova Esperança. 1997 

 

Fonte: INCRA. Laudo de Vistoria e avaliação da fazenda Nova Esperança, 1997. 

 

 

Foto 12 – Mata em estado de regeneração derrubada por ocupantes para dar lugar 

a culturas de subsistência durante a ocupação. 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: INCRA. Laudo de Vistoria e avaliação da fazenda Nova Esperança, 1997. 

 

O Momento (-) 2 se caracterizou por um processo de conflito cada vez mais intenso, 

parecendo impossível haver consenso. Cada uma das partes não demonstrava, até então, 

que iria desistir do objetivo almejado. A incerteza pairava entre todos e, por isso, as 

atitudes tendiam a  tornar-se cada vez mais intensas. 
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4.4 MOMENTO (-) 1: ACAMPADOS OCUPAM ÁREA INTERNA DA FAZENDA 

 

Apesar da Liminar da Justiça, em 12 de novembro de 1996, os acampados retornaram a 

ocupar a fazenda, desta vez sua parte interna foi tomada, inclusive a sede. Os 

manifestantes alojaram-se nas casas e instalaram-se completamente. Apesar da pressão 

dos proprietários da fazenda, os acampados, de forma ousada,  instalaram-se na fazenda 

de forma mais intensa. Neste momento, foram implantadas roças coletivas com culturas 

de ciclo curto e algumas áreas individuais de pequeno porte8 (figura 13). Este fato, de 

grande importância, mostra que os acampados persistiam em conquistar seu objetivo, 

enfrentando agora até mesmo a justiça e a polícia local. 

 

Foto 13 – Habitação construída por acampado com seu próprio recurso. 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Paula Adelaide Mattos santos, 1997. 

 

As casas existentes na Fazenda passaram a sediar os manifestantes, muitos deles já 

começaram a trazer suas famílias, apesar do clima de incerteza. Alguns, também, 

construíram suas casas (foto13). 

 

 

                                                 
8 As áreas individuais de pequeno porte se constituíram no embrião dos lotes individuais delimitados no 
Momento 0. 
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Figura 13 – Pancada Grande no Momento (-) 1. Itacaré/BA. 2004 
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As funções das formas espaciais passaram a se constituir no enraizamento dos 

acampados na fazenda. As bruscas alterações de condutas e estratégia de pressão levaram 

a grandes mudanças nas formas e funções espaciais. Não havia neste Momento mais a 

presença de funcionários da fazenda. Os assentados, por isso, perderam o medo e foram 

dando vida às estruturas físicas abandonadas, porém a seu modo, de acordo com suas 

capacidades e necessidades. A garagem/depósito transformou-se em alojamento, assim 

como o escritório e a casa sede. Os sistemas de energia elétrica e água não foram 

acionados pelos acampados, como também as estruturas da produção do cacau. 

 

Em conseqüência da atitude radical de ocupar a sede da fazenda, apesar da liminar da 

justiça, no dia 19 de dezembro de 1996 foi determinado pela juíza local que se retirasse do 

local o líder dos ocupantes José Alves Ferreira, conhecido como “Bubú”, que obedeceu a 

determinação momentaneamente. Porém, todos os outros ocupantes permaneceram no 

local. Quando houve a vistoria do INCRA, em março de 1997, haviam na fazenda 60 

famílias, que foram cadastradas pelo INCRA. 

 

É curioso notar que neste Momento o poder público via o conflito de forma 

diferenciada. Enquanto o INCRA avaliando a importância da ocupação, principalmente 

pela pressão da Fetag e MLT, preparava-se para desapropriar a fazenda, a justiça local 

criminalizava a ocupação da área pelos manifestantes, dando razão aos proprietários da 

fazenda, sem considerar a função social do imóvel rural, prevista na Constituição Federal. 

 

Cada vez mais o sonho da posse da terra  aproximava-se de ser realidade. Esta é a 

marca do Momento (-) 1. Mesmo sem a garantia legal, os acampados foram cada vez mais 

transferindo suas vidas para dentro do território da fazenda, levando famílias, 

acomodando-se nas casas existentes, construindo casas e produzindo em áreas coletivas e 

individuais. O apoio externo, tanto dos movimentos sociais ligados a questão da terra 

(Fetag e MLT), quanto do INCRA, foram decisivos para garantir tal sensação de 

segurança. 
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4.5 MOMENTO 0: PROJETO DE ASSENTAMENTO PANCADA GRANDE É 

CONSTITUÍDO 

 

A conclusão do Laudo de Vistoria e Avaliação do INCRA, após cálculos efetuados do 

Grau de Utilização da Terra (GUT) e do Grau de Eficiência de Exploração (GEE), 

caracterizou o imóvel como grande propriedade improdutiva, suscetível de desapropriação 

para fins de Reforma Agrária. Desta forma, em 20 de setembro de 1997, a fazenda Nova 

Esperança foi desapropriada e o Projeto de Assentamento Pancada Grande foi constituído 

com 48 famílias. 

 

Muitas alterações das formas espaciais foram detectadas deste então, principalmente, 

por conta dos créditos concedidos pelo INCRA. Este movimento quase imediato da 

liberação de créditos9 e do aparecimento de novos elementos no meio modificado permite 

perceber a vinculação estreita entre processos sociais e processos espaciais. 

 

A primeira transformação desta fase aconteceu na vila, que ganhou novas casas, a partir 

de dezembro de 1997, a princípio construídas de madeira ou taipa e cobertas com telhas 

de fibrocimento (fotos 14, 15 e 16). As telhas foram pagas com parte do recurso do 

Crédito Implantação-Fomento disponibilizado pelo INCRA, em 31/12/1997, no valor de 

R$ 740,00. A outra parte deste recurso foi investida numa caminhonete - F4000 para uso 

coletivo.  

 

Uma escola financiada pela Companhia de Ação Regional do Estado da Bahia (CAR) 

começou a ser construída nesta época na parte mais alta da vila, mostrando o sentido da 

expansão da ocupação dos assentados para uso de serviços e habitação. O galpão/garagem 

começou a funcionar como escola/garagem (até o término da obra da escola da CAR).  

 

 O Crédito Implantação-Habitação (no valor de R$ 2.500,00), pago em 09/02/1999, 

viabilizou a construção de casas de alvenaria na vila, a partir de 04/1998. Desta forma, as 

                                                 
9 O INCRA concedeu três Créditos Implantação aos assentados de Pancada Grande: Alimentação no valor de 
R$ 340,00, Fomento no valor de R$ 740,00 e Habitação no valor de R$ 2500,00. Todos estes créditos foram 
liberados de forma individual, pagos e geridos através da associação local.  
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casas de madeira e taipa foram sendo substituídas, transformando profundamente as 

formas da vila que se expandiu no sentido da escola (fotos 17, 18 e 19).  

 

O assentados também adquiriram em 18/03/1998 o Crédito Implantação-Alimentação 

no valor de R$ 340,00 por assentado, que foi utilizado para suprir as necessidades mais 

emergentes de cada família assentada. 

 

Com a certeza da posse da propriedade pelos assentados e exigência dos bancos 

financiadores, conforme relato, o projeto de assentamento foi totalmente loteado pelos 

assentados, que determinaram neste momento áreas de reserva, de produção coletiva e 

individual, contrariando, desta forma a orientação do Laudo de Avaliação e Vistoria que 

por conta das limitações de fertilidade do solo e relevo movimentado, orientava que a 

produção deveria ser realizada através de um modelo de manejo auto-sustentado e 

associativo. 

 

A produção começou a basear-se em interesses individuais diante da divisão dos lotes, 

assim sendo, cada assentado foi buscando caminhos para desenvolver-se dentro do seu 

lote.  

 

A solução mais utilizada e que gerou uma grande devastação nas matas em estado de 

regeneração foi o cultivo da banana da terra sem nenhuma assistência técnica. A iniciativa 

de plantar tal cultura foi incentivada por um fazendeiro vizinho, de pré-nome Inácio, que 

também a plantava. Este fazendeiro trocava as mudas de bananas por varas de sustentação 

para seus pés de banana que já adultos, estavam produzindo bastante. Dizia este nesta 

época que o produto estava em alta no mercado e que seria fácil à comercialização. 

 

Neste momento, também, os assentados determinaram locais para tomar banho e coletar 

água para consumo doméstico. Algumas famílias optaram por não se instalar na sede da 

vila, construindo casas de madeira em seus lotes individuais. Isto aconteceu porque 

algumas casas não foram construídas, pois o recurso não foi suficiente para tal. Mais 

adiante, o processo de construção das casas será mais detalhado. 
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Fotos 14, 15, 16 – Vila e habitações construídas com parte dos recursos do Crédito 

Implantação-Fomento 

 

Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 1997. 
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Fotos 17, 18 e 19 – Casas de alvenaria sendo construídas e vista da vila com a 

escola implantada e casas já concluídas 

Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 1998. 
 

As formas espaciais foram altamente alteradas neste momento, no sentido de acomodar 

o novo grupo social que ali se instalava e suas funções foram se modificando, 

conseqüentemente (figura 14). Com o loteamento do assentamento, a dinâmica sócio-

produtiva que se dava somente na parte central até a BR030 estendeu-se por toda a 

propriedade. Cada assentado utilizou seu lote para fins diferenciados, alguns adotaram 

estratégia para garantir o consumo próprio, outros preferiram  articular-se para vender 

banana ou mesmo produzir farinha.  

 

 

 

 

 

 104



Figura 14 – Pancada Grande no Momento 0. Itacaré/BA. 2004 
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É importante destacar que as áreas coletivas também foram loteadas. São justamente 

nestes lotes, salvo a área da vila e seu entorno, que estão localizadas as plantações de 

cacau. Apesar disso, existe uma grande gleba coletiva de cacau destinada à associação 

local. Seu produto deve ser destinado a garantir as despesas da mesma. Tais regras são 

mantidas até o momento atual. 

 

Em geral, as formas desenhadas em Pancada Grande no Momento 0 passaram a ter a 

função de resistência diante das dificuldades iniciais, acomodação diante das grandes 

transformações de vida e de esperança diante das perspectivas que se apresentavam. Estas 

formas foram estabelecidas pelo grupo social sem apoio de técnicos. 

 

As lideranças locais, fortalecidas no processo de ocupação e conquista da fazenda neste 

Momento, começam a ser questionadas. Dificuldades iniciais de gestão de recursos, 

principalmente em relação ao crédito habitação, geraram algumas desavenças internas. 

Porém a persistência e disponibilidade do líder “Bubú” o matinha dentro de um espectro 

de confiabilidade tolerável. 

 

Outro aspecto que se destacou neste Momento foi o aparecimento de novas lideranças 

que tinham conhecimento de culturas e manejo. Quando um grupo de pessoas que chega 

numa nova área na condição de proprietário, sem nunca ter gerido um lote, sente-se 

dificuldade em tomar decisões. Pessoas mais experientes acabam por se destacar e 

influenciar o grupo então. 

 

Uma associação local (Associação dos Colonos do Projeto de Assentamento Pancada 

Grande) foi constituída para que os créditos fossem liberados, não por um processo de 

amadurecimento do grupo social, mas por exigência do INCRA. Dentro deste contexto, os 

trabalhos coletivos foram  enfraquecendo-se ritmos e níveis de maturidade diferenciados 

foram gerando desavenças, principalmente quanto à organização dos trabalhos, 

impossíveis de serem resolvidos pelos assentados. A solução encontrada foi o loteamento 

individual e o estabelecimento de um dia por mês de dedicação à associação para o 

trabalho coletivo.  
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As relações externas estavam neste momento em alta. Com o INCRA, os contatos 

foram mais intensos neste Momento, por conta da liberação dos Créditos Implantação 

(Alimentação, Fomento e Habitação). Com a Fetag, Sindicatos Rurais e MLT, os 

assentados, impressionados com a vitória obtida e gratos por isso, dedicavam-se a 

participar de eventos e auxiliar algumas ocupações na região. 

 

O Momento 0 constitui-se no movimento de construção de uma identidade do conjunto, 

considerando-se a individualidade de cada assentado. Cada um foi dando sua opinião, 

agindo de formas diferentes e mostrando aos poucos, num processo crescente, o que 

realmente queria e acreditava ser o melhor para Pancada Grande. As desavenças 

estabelecidas neste momento foram decorrentes deste processo de acomodação das 

estruturas sociais no sentido da consolidação do grupo social e repercutiram diretamente 

no espaço local. 

 

 

4.6 MOMENTO 1: ASSENTADOS RECEBEM CRÉDITO PRONAF 

 

Em novembro de 1999, foi elaborado pela Cooperativa de Trabalho do Estado da Bahia 

(COOTEBA) uma proposta de investimento rural, cujo agente financiador era o Banco do 

Brasil. O valor total do financiamento era de R$428.865,60, distribuídos entre os 48 

assentados. Esta proposta foi aprovada em 16/12/1999 no âmbito do PRONAF e a cultura 

escolhida foi o coco anão e mandioca. 

 

A implantação da cultura do coco alterou significativamente as formas espaciais de 

Pancada Grande (figura 15). Com a chegada do recurso advindo do crédito, os assentados 

tiveram condições de plantar áreas maiores em seus lotes individuais. De acordo com a 

Proposta de Investimento Rural da COOTEBA, cada assentado deveria plantar 2ha de 

coco anão e 2ha de mandioca. A primeira cultura seria a de ciclo longo (colheita depois de 

2 anos) e a segunda de ciclo curto para garantir a sobrevivência dos assentados. Previa-se 

a construção de uma casa de farinha (financiada pela CAR) para viabilizar tal proposta. 
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Figura 15 – Pancada Grande no Momento 1. Itacaré/BA. 2004 
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Fotos 20, 21 e 22 – Alterações ocorridas no Momento 2 
 

    Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2000. 

 

Neste momento, muita mata em estado de regeneração foi cortada para que fosse 

possível se plantar 356 pés de coco anão e 33.332 manivas de mandioca (fotos 20, 21 e 

22). 

 

A responsabilidade de ter adquirido o crédito PRONAF conduziu a um tom de 

profissionalismo maior aos assentados que começaram a ver se realizando o sonho de ter 

uma terra capaz de gerar o desenvolvimento socioeconômico para seu grupo. O lote 

passou a ser, mais do que nunca, o foco das atenções dos assentados e sua função 

produtiva foi, portanto, potencializada. Todos os assentados plantaram suas mudas, apesar 

da pouca assistência técnica, pois esta elaborou o projeto, mas não deu orientação 

suficiente. 

 

Pairavam naquele Momento algumas inseguranças pela falta de conhecimento da 

cultura. Não sabiam, por exemplo, se a semente comprada era de coco anão mesmo. Sua 

qualidade também foi questionada, apesar das sementes terem sido compradas em fazenda 
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conceituada, situada em Itabuna. Naquele momento inicial de plantio, a esperança de 

melhoria de qualidade de vida não apagou o descrédito de alguns. 

 

As atenções estavam neste momento voltadas para o plantio do coco anão, apesar da 

mandioca também estar relacionada a ele. O coco seria o elemento capaz de melhorar a 

vida dos assentados, não a “velha” conhecida mandioca. Muitos assentados começaram a 

se organizar em pequenos mutirões em lotes individuais para viabilizar o plantio. Os 

recursos materiais, como sempre, eram escassos, por isso era necessário o trabalho em 

grupo. Outros contaram com o auxílio somente da família ou contrataram mão-de-obra 

para “roçagem” do local a ser plantada a cultura. 

 

A Associação passou a ser questionada pelos que desacreditavam na cultura do coco, 

pois de acordo com entrevista realizada, sabe-se que sua escolha foi fruto de uma votação 

em assembléia, onde a opção para plantar pimenta foi quase vitoriosa. É importante 

destacar que a vontade do conjunto dos assentados era de aumentar o cultivo do cacau, 

porém o banco não financiava tal cultura no momento, limitando-se somente a pimenta e 

coco anão, entre outras. Sem muita escolha, os assentados acabaram por optar pelo coco 

anão. Tais desavenças foram progressivamente desgastando a imagem do líder “Bubú” 

que acaba por não se eleger presidente da Associação de 2001. 

 

O técnico realmente responsável conhecido como “Cegonha” (o agrônomo que assinou 

o projeto pouco interferiu em sua implantação) acreditou que o coco poderia “alavancar” a 

qualidade de vida dos assentados e sua empolgação acabou por influenciar o grupo. Este 

relatou que sempre deixou claro que os assentados deveriam inserir em seus hábitos de 

trabalho alguns procedimentos para eles desconhecidos e que estes deveriam manejar a 

terra de forma específica para viabilizar a cultura do coco. Por falta de recursos, a ação do 

técnico na área foi muito pequena e por isso, ele não foi capaz de acompanhar de forma 

satisfatória o plantio e manejo da cultura do coco anão. 

 

Em relação à vila, foi notado que neste Momento a falta de infra-estrutura estava 

negativamente interferindo o cotidiano dos assentados. Destaca-se que nem todas as casas 
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foram possíveis de serem construídas por causa do reduzido recurso do Crédito 

Implantação-Habitação diante das condições locais e a falta de experiência dos assentados 

em gerir uma obra.  

 

Um dos principais problemas foram gerados pela precária condição da BR 030 e da 

estrada interna do assentamento, fato que gerou de perda de material (telhas e blocos) e 

elevou os custos da obra.  A alta pluviosidade da região contribuiu com o atraso da obra; 

muitas vezes os pedreiros ficavam dias sem poder trabalhar.  

 

Por estes problemas, além de não se construir as casas de todos os assentados, também 

não foi possível construir os banheiros e fossas das casas construídas. Além disso, o 

acabamento das casas ficou precário: reboco somente na frente das casas e na parte 

interna (fotos 23 e 24). 

 

Fotos 23 e 24 – Vila 

 

    Fonte: Paula Adelaide de Mattos Santos, 2000. 
 

O INCRA gradativamente foi se distanciando do assentamento, principalmente após o 

pagamento de todos os créditos de implantação. Apesar disso, um projeto de viabilização 

da atividade turística estava sendo elaborado para a área por esta instituição. 
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A Fetag e o MLT (que no momento estava enfraquecido) já não tinham tanta influência 

sobre os assentados e vice-versa. Os assentados começaram a entender que naquele 

Momento eles deveriam assumir aquela situação sozinhos.  

 

O Momento 1 significou o processo de construção da busca do desenvolvimento 

socioeconômico regado pela insegurança e medo diante da cultura desconhecida do coco 

anão e a falta de assistência técnica. O individual prevalecia mais do nunca (por conta da 

atenção específica aos lotes individuais), a associação estava enfraquecida e, por isso, 

mais distante dos parceiros externos (Fetag, MLT e INCRA). 

 

 

4.7 MOMENTO 2: ACONTECEM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO 

ASSENTAMENTO  

 

Após dois anos de articulações com INCRA e CAR, os assentados conseguem, no ano 

de 2003, as obras de melhoria da estrada interna e a instalação da rede de energia elétrica 

na sede, através da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) (fotos 25 e 

26). Já é de conhecimento dos assentados que a cultura do coco não irá produzir para 

pagar a 1ª parcela de prestação ao Banco do Brasil (credor) que venceria no mês de 

setembro. Visto que a mandioca foi plantada para garantir a sobrevivência dos assentados 

até o período quando o coco começasse a produzir. 

 

A reforma da estrada interna viabilizou o escoamento dos produtos produzidos no 

assentamento. Seu trajeto não foi alterado substancialmente, somente modificou-se a 

entrada na vila que passou a ser pela rua da escola (figura 16). Pontes foram substituídas 

também neste Momento. A reforma, entretanto, não contemplou os assentados que 

possuem lotes após a vila, depois do córrego (no sentido do rio de Contas). Os 21 

assentados que possuem lotes nestas imediações acabaram por continuar a ter dificuldades 

para escoar seus produtos. 
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Figura 16 – Pancada Grande no Momento 2. Itacaré/BA. 2004 
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Fotos 25 e 26 – Símbolos das melhorias de infra-estrutura 

 

Fontes: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003. 
             Assentados, 2003. 

 

Na vila, foram construídos três bares/mercadinho de madeira  e da instalação da rede de 

energia elétrica (fotos 27, 28 e 29). Destaca-se que a rede elétrica não foi aproveitada para 

viabilizar a produção. Mesmo assim, este fato aumentou a auto-estima dos assentados que 

se encontravam, antes decepcionados com a cultura do coco anão e a construção 

inacabada das obras habitacionais.. Muitas casas ainda estão inacabadas, ou mesmo não 

levantadas. Desta forma, muitos assentados ainda se encontram morando em locais 

provisórios, inadequados para a qualidade de vida. 

 

Fotos 27, 28 e 29 – Mercadinhos/bares que formam implantados na vila e postes de 

energia elétrica 

 

    Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003. 
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Nos lotes individuais as formas espaciais mostram que os assentados estão buscando se 

desenvolver independentemente do coco, de forma variada (fotos 30, 31, 32, 33 e 34). 

Optando-se, por exemplo, pela cultura da banana, do cacau, da mandioca, da pimenta e do 

urucum. Alguns lotes individuais, no entanto, estão pouco trabalhados mostrando a 

dificuldade que alguns encontraram de assumir a tarefa de cultivá-los. Já o coco, 

encontra-se pouco desenvolvido, alguns com praga, não existe nenhum assentado que 

acredite no rendimento desta cultura.   

 

Fotos 30, 31, 32, 33 e 34 – Plantações dos lotes individuais 

Pé de coco anão plantado em lote individual Assentado com pé de cacau da área coletiva Pés de banana plantados em lote individual

Plantação de banana de grande porte em lote individualPlantação de mandioca de grande porte em lote individual
    Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003. 

 

Quanto aos lotes coletivos de cacau, estes encontram-se bem zelados, os assentados 

conseguiram controlar a vassoura de bruxa e vem conseguido extrair renda do produto. 
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Apesar de grandes especulações no momento anterior quanto à implantação de estrutura 

turística para a área, nada ainda foi feito. A cachoeira de Pancada Grande vem sendo 

visitada por turistas, sem que os assentados consigam ter rendimento significativo. 

 

A cartografia da área foi feita pelo INCRA e entregue no início de janeiro de 2003. Este 

documento, apesar de ainda não estar com os assentados, pode aumentar as possibilidades 

de gestão do território, já que os assentados podem conhecer as formas existentes no lugar 

onde vivem e conforme Germani (1998), para se planejar é preciso ter domínio da planta. 

Além disso, com o levantamento cadastral, a divisão dos lotes realizada pelos assentados 

no Momento 0 foi institucionalizada. 

 

As atenções estão voltadas para a produção dos lotes individuais, inclusive os coletivos 

de cacau, que na verdade são individuais, pois os assentados lotearam parte da área com 

plantação de cacau (exceto a destinada à associação) formalmente considerada coletiva. A 

produção para venda e subsistência da comunidade e sua conseqüente permanência na 

terra, constitui-se na grande função de suas formas espaciais.  

 

Os lotes que se encontram parcialmente ou totalmente abandonados demonstram que 

alguns assentados não conseguem ou dispõem de energia para assumir a tarefa de cultivá-

los. Nota-se um estado de espera ou mesmo de desistência. Como já foi mencionado, 

Pancada Grande não possui terras com grande potencial produtivo, sua fertilidade é 

limitada, juntando-se este fator com o aparecimento de pragas de formigas e mato (devido 

ao clima estes crescem com muita velocidade), e o relevo ondulado torna-se desgastante 

para os assentados trabalhar na área sem recursos e assistência técnica. A função das 

lavouras de cacau é, sem dúvida, de manter os assentados no local. É, principalmente, 

com esta cultura que eles conseguem adquirir maior renda durante o ano. 

 

A vila ganhou maior status com a implantação da rede de energia. Por isso, assentados 

que ainda moram nos lotes (por conta da não construção de suas casas) encontram-se 

ansiosos por poder desfrutar desta infra-estrutura. A dinâmica noturna na vila aumentou, 
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muitos assentados já adquiriram televisões, geladeiras, rádios, etc. A qualidade de vida 

destas pessoas com certeza melhorou.  

 

A estrada que, apesar de não contemplar de forma igual a todos os assentados, vem 

facilitando o escoamento de produtos. Muitos caminhões já podem entrar no assentamento 

para pegar produtos, como a banana, para vender em centros urbanos, fato que já vem 

acontecendo. 

 

A auto-estima dos assentados aumenta no Momento 3 por conta das obras da estrada e 

implantação da rede de energia na vila. A vida melhorou, ficou mais fácil. Porém a 

preocupação em pagar a primeira parcela do financiamento do coco angustia muitas 

pessoas, visto a impossibilidade de pagá-la com a venda do próprio produto. 

 

A dificuldade de cultivo da terra alterou as formas espaciais, já que foi observado que 

muitos lotes se encontram em estado de total ou parcial abandono. Algumas famílias já 

deixaram o local e foram substituídas por outras. Muitas das pessoas que entraram 

posteriormente não possuem o mesmo perfil dos assentados, causando alguns transtornos 

e questionamentos. Pessoas com maior qualificação (nível médio e superior)  que os 

assentados agora também estão assentadas em Pancada Grande, pensam em investir na 

área pagando funcionários para isso. Pesam também em como conseguir se beneficiar 

com o potencial turístico da área. 

 

Pancada Grande passa por um momento delicado, onde o perfil de seus ocupantes, que 

resistiram com coragem na época da ocupação da fazenda e conquistaram o direito à 

posse da terra, agora está sendo substituído por pessoas que desconhecem esta história e 

pouco entendem do valor social da terra do assentamento. 

 

A Associação neste Momento volta a ser presidida pelo líder “Bubú” que, por seu perfil 

mobilizador, articula o assentamento externamente e consegue conquistar as benfeitorias 

para a área. A Associação está mais fortalecida que no Momento anterior por conta da 
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implantação da rede de energia e melhoria da estrada interna. Algumas esperanças, como 

a possibilidade do custeio do cacau, também animam a comunidade.  

 

Quanto aos contatos externos, as lideranças locais se articulam diretamente com a 

Fetag, porém de forma reduzida comparando-se aos momentos iniciais. Em relação ao 

INCRA, os contatos estão se reduzindo gradativamente: A Secretaria de Agricultura do 

Estado da Bahia (Seagri) começou a ser acionada no sentido de se adquirir melhorias 

habitacionais, através do programa Viver Melhor Rural. A esperança é que se consiga 

terminar as obras iniciadas na época da aquisição do Crédito Implantação-Habitação e, 

principalmente, construir os banheiros para toda comunidade. 

 

O movimento que ocorre neste Momento remete Pancada Grande a consolidação e 

melhoramento da infra-estrutura interna e a transformações sociais no âmbito do 

assentamento por causa da alteração gradativa do perfil dos assentados. Quanto à questão 

produtiva, a fase é de lutar para conseguir pagar a prestação do financiamento do coco, e 

encontrar outras formas de conseguir desenvolvimento independente desta cultura. 
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5 O ESPAÇO SOCIALMENTE PRODUZIDO EM PANCADA GRANDE 
 
 
 

Neste capítulo o Projeto de Assentamento Pancada Grande será abordado a partir da 

organização social do espaço e da organização social da produção. A maior parte dos 

dados foram coletados em campo em questionários individuais para cada assentado e em 

entrevistas realizadas de forma coletiva ou individual. As grades de observação e os dados 

cartográficos também foram instrumentos fundamentais para o desenvolvimento deste 

capítulo. 

 

 As visões de Germani (2002 e 1998) sobre os assentamentos rurais, de Mota (2000 e 

1999) sobre a questão ambiental, de Becker & Egler (1997 e 1999) e Xavier da Silva 

(1982) sobre a utilização de índices para orientação da gestão do território e de 

Paraguassú (2003) sobre a vulnerabilidade social foram fundamentais para se chegar ao 

Mapa Síntese da Produção do Espaço no Projeto de Assentamento Pancada Grande, peça 

fundamental deste trabalho. 

 

 
5.1 A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO 
 
 
 

A organização social do espaço será abordada através do estudo das relações externas a 

Pancada Grande, às características do meio modificado e dos moradores do assentamento. 

Destaca-se que para compreender o meio modificado, foram listadas e analisadas as infra-

estruturas implantadas e, a partir destas, sua interferência no meio ecológico do 

assentamento. A vulnerabilidade social, conceito considerado importante para este 

trabalho, consistiu no resultado da análise das características dos moradores de Pancada 

Grande. 
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Figura 17 – Relações Externas a Pancada Grande. 2004 
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5.1.1 Abrangência das Relações Externas a Pancada Grande 
 
 

As relações externas a Pancada Grande consideradas referem-se a instituições públicas, 

comércio e movimentos sociais, visto a decisiva interferência destes nas relações sociais 

dos assentados e sua conseqüente repercussão no espaço produzido no assentamento 

(figura 17). 

 
 
a) Instituições Públicas 
 

De acordo com o quadro 7, elaborada a partir de trabalho de campo, realizado em maio 

de 2003, as instituições públicas que mais se relacionam atualmente com os assentados de 

Pancada Grande estão ligadas a disponibilização de serviços sociais localizadas nos 

municípios de Itacaré, Maraú e Ubaitaba, com relações do tipo parceria e cooperação. 

 

A prefeitura de Itacaré, impotente em sua estrutura organizacional e logística, e 

desinteressada quanto às questões relativas a margem norte do rio de Contas, vem 

atendendo o assentamento no que diz respeito à educação (1ª a 4ª série), pagando 

professores  servente , disponibilizando merenda escolar. Já a Prefeitura de Maraú atende 

a população residente em Pancada Grande que cursa da 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental e médio. Esta, através de uma parceria com os assentados, arca com as 

despesas do combustível em troca de que os mesmos se responsabilizem em conduzir 

(com a caminhonete F4000 da Associação) os estudantes das adjacências do assentamento 

até a escola. Quanto à saúde, os assentados, na maioria das vezes, são atendidos pelo 

serviço disponibilizado pela prefeitura de Ubaitaba, porém em alguns casos, os assentados 

procuram os serviços de Itacaré e, até mesmo, Ilhéus e Itabuna. 

 

Destaca-se que as instituições situadas em Salvador que tratam das questões ligadas ao 

meio rural (CAR e INCRA) são lembradas pelos assentados com nível de proximidade 

intermediário e relação que variam de parceria a subordinação. A princípio, houve uma 

forte intervenção do INCRA, que vistoriou, desapropriou, planejou e concedeu os créditos 
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de Implantação (investindo no total R$ 565.406,38). Já a CAR, ligada ao governo da 

Bahia, através de convênio firmado com o INCRA, construiu a escola, elaborou a 

cartografia, reformou a estrada interna e, implantou a infra-estrutura da rede de energia 

elétrica. Atualmente a Associação local vem tentando articular com a Seagri um convênio, 

através do programa Viver Melhor Rural, onde pretendem instalar os banheiros, que ainda 

não existem nas casas e terminar as casas inacabadas, como já foi dito anteriormente. 

 
Quadro 7 – Instituições que se relacionam com Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 
Local Nome Nível de Proximidade Tipo de Relação 

Itacaré Posto Médico de Itacaré alto Cooperação 

Itacaré Prefeitura alto Parceria / Cooperação 

Maraú Prefeitura de Maraú alto Parceria 

Salvador CAR médio Parceria / Cooperação / Concorrência 

Salvador Ibama baixo Subordinação / Contestação 

Salvador INCRA médio Parceria / Controle / Subordinação 

Ubaitaba Banco do Brasil alto Parceria 

Ubaitaba BNE baixo Controle / Parceria 

Ubaitaba Câmara de Vereadores de Ubaitaba médio Cooperação 

Ubaitaba CEF baixo Controle   

Ubaitaba Posto Médico de Ubaitaba alto Cooperação 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
 

 
Os Bancos, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Nordeste (BNE) são 

lembrados com nível de proximidade baixo e relação de controle e parceria. Vale destacar 

que os assentados relacionam-se com os bancos quando recebem créditos. O grau de 

proximidade alto em relação ao Banco do Brasil está relacionado ao fato de que este 

banco é quem efetuou o pagamento do Pronaf aos assentados. 

 

A relação com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) se deu por conta da 

advertência que os assentados receberam deste quando efetuaram derrubadas nas matas 

em estado de regeneração no Momento 1 para plantar banana da terra. Isto explica o tipo 

de relacionamento classificado pelos assentados como de subordinação e contestação. 

 

Como pode ser visto na figura 17 e no quadro 7, o leque de relações com instituições 

públicas de Pancada Grande ocorre a nível regional e da capital do Estado, sempre na 
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busca de assistência a população e melhorias para o assentamento. Isto se dá pela difícil 

condição de vida dos assentados que com seus recursos próprios não têm forças para 

solucionar seus problemas a nível local.  

 
 
b) Comércio 
 

Os assentados de Pancada Grande relacionam-se3 comercialmente com empresas, de 

forma direta, somente com os municípios que estão em seu entorno (Figura 17). O quadro 

8 mostra que os assentados possuem forte vínculo comercial com Ubaitaba, fato que deve 

ter influenciado suas respostas onde foram omitidas as relações que exercem diretamente 

também com Maraú e Itacaré. 

 

A intensidade das relações comerciais é significativamente maior em Ubaitaba porque 

esta possui uma grande feira nos dias de sábado, além de ter um comércio forte e pontos 

de compra de cacau. Destacam-se na tabela o local onde os assentados fazem a 

manutenção da caminhonete F4000 (veículo que leva seus produtos a seu ponto de 

venda), o supermercado (onde compram produtos industrializados), a loja de materiais 

agrícolas e a loja de materiais de construção (onde compraram o material das casas). 

 

Quadro 8 – Empresas que se relacionam com Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

Local Nome Nível de Proximidade Tipo de Relação 
Salvador COOTEBA baixo Parceria / Subordinação / Concorrência 
Ubaitaba SHOOK  (mat. Construção) alto Cooperação 
Ubaitaba Bitu Auto Peças alto Parceria 
Ubaitaba Supermercado Stº Antônio alto Subordinado 
Ubaitaba Caiçara Materiais Agrícolas alto Subordinado 
Ubaitaba Feira de Ubaitaba médio Cooperação 
        Fonte: dados de Trabalho de Campo, 2003. 
        Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 

Apesar da crise do cacau, os assentados de Pancada Grande sobrevivem desta cultura, 

aproveitando e recuperando o cultivo pré-existente no assentamento e vendendo nas 

empresas de exportação existentes em Ubaitaba. Mesmo com a queda dos preços, não é 

cogitado entre os assentados a possibilidade substituição do cacau por qualquer outra 
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cultura. Porém, como o cacau só é colhido durante aproximadamente seis meses ao ano, 

os assentados vêm tentando criar outras formas complementares de gerar renda.  

 

A primeira opção encontrada foi a da banana. Muitos assentados vendem sua produção 

em feiras (Ubaitaba e Maraú) ou diretamente para intermediários que compram a 

produção dentro do próprio assentamento, levando para isso, caminhões e revendendo-a 

em Salvador (daí a relação comercial indireta da capital do Estado com Pancada Grande). 

 

A farinha de mandioca, produto vendido na feira de Ubaitaba, apesar das grandes 

oscilações de preço, é uma opção bastante presente de complementação de renda dos 

assentados, mesmo com as precárias condições das casas de farinha do assentamento. O 

urucum e a pimenta são vendidos também em Ubaitaba, às vezes nos mesmos pontos de 

compra de cacau. 

 

Pode-se verificar que com uma intensidade muito menor, porém, logo após Ubaitaba 

encontra-se a sede de Maraú, que também tem feira nos sábados, como opção de comercio 

para os assentados. Como última, opção encontra-se a sede de Itacaré. A relação 

comercial com esta ocorre com um número pequeno de assentados que possuem família 

no local, ou por motivo do turismo, que ainda é praticamente inexplorado em Pancada 

Grande. Maraú e Itacaré não estão listadas na tabela 9 por conta de não terem sido citadas 

pelos assentados de forma espontânea, mostrando este fato a baixa intensidade das 

relações comerciais com estes municípios. 

 

Por fim, pode-se perceber que as maiores alterações espaciais ocorridas em Pancada 

Grande foram ocasionadas para que os assentados pudessem aumentar suas relações 

externas (extrapolar suas relações além de Ubaitaba e adjacências) com empresas a fim de 

poderem vender mais produtos e aumentar sua renda, garantido, desta forma, sua 

reprodução social. A procura de um produto que pudesse dar a eles o mesmo retorno do 

cacau vem sendo constante. Percebeu-se, por meio de entrevistas, que o cacau é único 

produto que os assentados tem segurança quanto ao valor venda (mesmo com sua 

desvalorização na década de 90). Porém, o cacau não produz o ano inteiro, somente 
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durante seis meses, desta forma a diversificação planejada da produção  coloca-se como 

necessidade fundamental para garantir a manutenção do grupo na área conquistada.  

 

c) Organizações Sociais 
 

Como se pode ver no quadro 9, grande parte das organizações (seis das oito) lembradas 

pelos assentados são ligadas a movimentos sociais de defesa de classe. Por isso, é 

importante destacar, neste momento, a relação existente entre Pancada Grande e tais 

movimentos fato que esclarecerá em grande parte a trajetória do assentamento. 

 

Para que o Projeto de Assentamento Pancada Grande se constituísse numa realidade, foi 

necessária a articulação das lideranças locais com lideranças estaduais ligadas ao 

movimento rural. Tal fato contribuiu de forma decisiva para aglutinação e articulação do 

grupo ocupante e a implantação de uma estrutura organizacional rígida que pudesse dar 

suporte à investida do movimento. 

 
Quadro 9 – Organizações Sociais que se relacionam com Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 

Local Nome 
Nível de 

Proximidade 
Tipo de 

Organização Tipo de Relação 

Brasília Contag médio Classe 
Cooperação / Parceria / 
Subordinação 

Itabuna   Pólo Sindical médio Classe Cooperação 
Itabuna / Itacaré / 
Ubaitaba Sindicatos Rurais médio Classe Parceria / Controle / Subordinação 

Salvador Fetag alto Classe 
Parceria / Coordenação / 
Subordinação 

Salvador MLT médio Classe Concorrência / Parceria 

Salvador CUT baixo Classe Parceria 

Ubaitaba Igreja Católica alto Religiosa Contestação / Parceria 

Ubaitaba Igreja Protestante alto Religiosa Contestação 
  Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
  Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

 
 
Duas instituições distintas (porém relacionadas) e de nível estadual deram o suporte 

para o grupo que iria atuar na “linha de frente” no processo de ocupação: o MLT e a 

Fetag. Suas trajetórias podem explicar algumas características da ocupação, acampamento 

e assentamento Pancada Grande.  
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O MLT foi fundado em 1993, em plena explosão do MST na mídia nacional. De acordo 

com o relato de um de seus coordenadores, Aldenis, o MLT foi criado como instrumento 

de atuação no meio rural de um segmento que se contrapunha aos, então, dirigentes da 

Fetag. Para isso, organizou-se um grupo liderado, principalmente, por Edson Pimenta 

(atual presidente da Fetag e deputado estadual) e membros da família “Bacural” (ex-

integrantes do MST Prado que tinham grande experiência em mobilizar pessoas e ocupar 

fazendas). O primeiro assentamento liderado pelo MLT foi Fábio Henrique Cerqueira, 

localizado em Ilhéus. 

 

Momentos depois da fundação do MLT, o grupo de Edson Pimenta vence a disputa 

eleitoral na Fetag e este assume a presidência. Durante algum tempo a Fetag apoiou o 

MLT ajudando a organizar eventos, investindo em ocupações e intervindo de forma 

conjunta junto ao INCRA. O MLT possuía características bem diferentes das do MST, 

devida a influência da Fetag que possui como base de atuação os sindicatos rurais. Tais 

diferenças foram se tornando cada vez maiores, a família “Bacural”, que atuava de forma 

semelhante ao MST, foi perdendo espaço dentro da organização e o MLT foi, com isso, 

perdendo sua identidade, que era tão frágil devido às razões que foi fundado. 

 

A ocupação de Pancada Grande, em 1996, aconteceu no momento auge do MLT (três 

anos após sua fundação), o Movimento já havia aumentado seu leque de ação e se 

espacializado por quase todas as regiões do estado da Bahia. Além disso, havia sido 

fundada a COOTEBA, para gerenciar a rede de técnicos que, pagos pelo Programa 

Lumiar, davam assistência técnica aos assentamentos ligados a Fetag e ao MLT. Por conta 

disso, as lideranças de Pancada Grande chegaram a participar de diversas ocupações na 

Região Sul e receberam grande apoio no momento da ocupação da fazenda Nova 

Esperança. 

 

Com o declínio do Programa Lumiar (que sustentava a COOTEBA) e com o 

aparecimento de desavenças internas, o elo  entre a Fetag e o MLT foi ficando cada vez 

mais frágil, até que este último acabou por quase desaparecer, por falta de recursos para 

atuar.  
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Atualmente, membros de sindicatos rurais, independentemente da Fetag, vêm tentando 

dar um novo impulso a atuação do MLT. Em 04/04/2004, foi realizado um Encontro 

Estadual em Itabuna. As lideranças esperam financiar o movimento obtendo recursos com 

a COOTEBA (que foi rearticulada), com o auxílio de sindicatos (urbanos e rurais) e com 

apoio da recém fundada Cooperativa dos Agricultores Familiares. 

 

Os assentados de Pancada Grande não estão participando da rearticulação do MLT, 

participam, ainda, em poucos momentos de atividades ligadas a Fetag, entidade que ainda 

procuram, porém de forma tímida e esporádica. Apesar disso, as lideranças locais vêm 

apoiando acampamentos e ocupações no município de Itacaré. 

A experiência de participar de um Movimento que se enfraqueceu trouxe conseqüências 

sérias para Pancada Grande.  O fluxo de articulações políticas antes facilitado pelo contato 

com o MLT foi interrompido. Muitas informações acabam por não chegar ao 

assentamento, além disso, a troca de experiências com outros assentamentos, que 

acontecia nos momentos dos encontros, deixou de existir. Os canais antes abertos via 

Movimento em instituições públicas (a exemplo do INCRA no processo de ocupação) não 

mais acontecem, os assentados precisam se deslocar até Salvador (sem muita certeza de 

serem atendidos) para articular as benfeitorias necessárias ao assentamento. 

 

Por fim, a decepção de perceber que o MLT não era tão resistente quanto parecia e que 

a Fetag deixou de apóia-lo sem maiores esclarecimentos, gerou insegurança entre os 

assentados que, apesar disso, vêm se inserindo timidamente na vida política de Itacaré, 

ajudando as ocupações de fazendas e tentando se inserir na esfera de poder local (Poe 

exemplo “Bubú’ já foi candidato a vereador sem muito sucesso).  

 

O reestabelecimento de articulações políticas  estaduais e nacionais com organizações 

sociais seria importante para Pancada Grande, pois sua frágil condição social diante das 

dificuldades locais requer ajuda de forças externas que possam auxiliar os assentados não 

no sentido assistencialista, mas no de articulação dentro de um movimento reivindicatório 

que não deve ser interrompido. 
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5.1.2 Caracterização do Meio Modificado em Pancada Grande 

 

O meio modificado é tratado nesta dissertação como um elemento físico do espaço, 

como já mencionado. Não existe diferenciação entre o meio ecológico e a infra-estrutura, 

já que estes dois elementos estão totalmente fundidos através do trabalho humano. 

 

Para que a compreensão possa ser facilitada em relação ao meio físico de Pancada 

Grande, adotou-se a opção de se analisar, em um primeiro momento, o resultado físico da 

ação humana em Pancada Grande e depois contrapor às formas assumidas pelo espaço as 

limitações naturais do local, localizando-se, por fim, as áreas de risco ambiental. 

 
 
5.1.2.1 As infra-estruturas, como se deu a ação dos homens em Pancada Grande 

 
a) Infra-estrutura Viária 

 
As formas de se chegar ao assentamento são: via terrestre pela BR030 e, via fluvial, 

pelo rio de Contas. Complementado estas duas formas existe o trajeto sede de Itacaré, via 

balsa. Todas as vias são difíceis. Carros sem traçado nas rodas têm dificuldade de se 

deslocar pela BR 030, que foi reformada a pouco tempo, melhorando sensivelmente esta 

realidade. Os fluxos oriundos da região onde Pancada Grande está inserido é pequeno. 

Existem ali fazendas de pequeno, médio e grande porte que possuem produção (na 

maioria dos casos) modesta. Desta forma, o clima pacato é predominante. 
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Figura 18 – Infra-Estrutura Viária de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Apesar de existir uma linha de ônibus (Ilhéus-Maraú), seus horários são reduzidos e sua 

freqüência depende no clima. Em dias de muita chuva (comum na região), tais veículos 

ficam impossibilitados de percorrer toda extensão do circuito.  Os assentados se utilizam 

de forma acentuada do veículo coletivo (F4000) para realizar seus deslocamentos que são 

feitos principalmente para Ubaitaba (por conta do comércio e serviços). 

 

O sistema de transporte fluvial é realizado através do rio de Contas quando os 

assentados se deslocam para cidade de Itacaré, já que não é aconselhável se chegar por via 

terrestre à sede do município (estrada extremamente precária – necessitando-se atravessar 

balsa). O percurso tem duração aproximada de 1,5 horas e devido à dificuldade de acesso, 

os assentados vão a Itacaré muito pouco, somente para participar de reuniões, fazer 

contatos institucionais e, coletar mantimentos da merenda escolar. Os turistas 

freqüentemente se utilizam dessa opção de transporte, pela beleza descoberta as margens 

do rio, assim como pelo fato de se fixarem na sede de Itacaré. 

 

É importante destacar que com o planejado e o já mencionado prolongamento da BA 

001, que ligará Itacaré a Camamu, a vida dos assentados de Pancada Grande será 

totalmente alterada. Tal estrada passará muito próxima ao assentamento (figura 18) e 

seguramente dará uma nova dinâmica a todo seu entorno que terá a sede de Itacaré como 

centro urbano de mais fácil acesso. Além disso, a valorização imobiliária irá ditar novas 

regras ao local. 

 

Em relação ao sistema viário interno ao assentamento, do Momento (-) 3 ao Momento 

1, este estava extremamente precário. O alto grau de pluviosidade aliado ao solo argiloso 

são características naturais da região que dificultam a manutenção das vias locais que 

sempre necessitam de reparos. Como a fazenda Nova Esperança passou por um período 

sem investimentos, os acessos internos passaram por um processo de degradação que só 

foi alterado com a entrada dos assentados na área. Porém, por falta de recursos, a infra-

estrutura viária somente foi adequada e melhorada substancialmente no Momento 2, 

através do convênio CAR/INCRA.  
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Fotos 35, 36 e 37 – Pontes 
 

 
Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2000. 

 
 
Os reparos da estrada foram acompanhados da substituição de pontes e de manilhas que 

estavam bastante precárias (fotos 35, 36 e 37). Apesar da melhoria das condições do 

sistema viário interno, nem todos os lotes foram contemplados. A parte frontal do 

assentamento, onde é possível acessar a BR030, foi beneficiada de forma satisfatória, 
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porém, a o outro extremo, próximo ao rio de Contas, ficou isolado. Suas condições já 

eram bem mais precárias e, além disso, a topografia é mais acidentada e os solos mais 

úmidos. Uma ponte (logo na após a vila) deveria ser reconstruída para que os veículos 

automotores pudessem percorrer toda extensão do assentamento. Este vem acentuando 

progressivamente uma diferenciação socioeconômica entre os assentados, já que os 

acessos não são dispostos de forma igualitária. 

 
 

b) Infra-estrutura Sanitária 

 
Apesar da existência de um sistema simplificado de água (desativado), detectado desde 

o Momento (-) 3, o abastecimento de água é feito de forma manual e de diferentes 

maneiras. Para alimentação, a água é captada (na maioria das vezes) numa cisterna feita 

sobre uma fonte. Já, para higiene pessoal, a água é captada no rio: as pessoas carregam, na 

cabeça, baldes d’água do ponto de captação até a casa. Algumas mulheres armazenam 

água para banhar-se em casa ou ao lado da cisterna, sendo esse fato  exceção à regra geral, 

pois,  o banho é tomado numa bica no leito do rio, em horários alternados: mulheres até 

17 horas e homens após este horário. As roupas também são lavadas na beira do rio, salvo 

algumas exceções. Os equipamentos de cozinha são lavados nas casas em bacias. Não é 

feito nenhum tipo de tratamento da água usada para alimentação porque é considerada, 

pelos assentados, limpa já que é extraída da fonte. 

 
Na vila existe um antigo reservatório d’água (detectado desde o Momento (-) 3) que não 

é utilizado, pois, é muito pequeno e localiza-se num ponto baixo, não sendo viável acionar 

bomba para se levar água nas residências que ficam num planalto, além disso, os 

assentados argumentam que se gastam 4 litros de gasolina para enchê-lo durante 40 

minutos e toda água se esvai em apenas 15 minutos. 

 

Já que não existe cisterna para captar água da chuva na região, os assentados gostariam 

que fosse construído um reservatório d’água no ponto mais alto da vila e que o 

abastecimento das casas fosse feito por gravidade. O tratamento seria realizado por cada 

família e seria estipulado, como controle de desperdício, o máximo de consumo por 

família. Não é de conhecimento dos moradores locais qual seria o melhor ponto de 
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captação, somente é afirmado que a água do rio não é adequada. A água na qual os 

objetos são lavados, assim como a utilizada na confecção dos alimentos e higiene pessoal 

é jogada no chão do quintal da casa, sendo muitas vezes despejada na rua, escoando-se 

superficialmente e acumulando-se nas baixadas.  

 

Somente três casas (a antiga sede e escritório) possuem banheiro. Além disso, existe um 

conjunto de dois sanitários nos fundos da antiga sede (tabela 4). Todas as outras casas não 

possuem nenhuma estrutura de sanitário, cada família construiu na parte externa da casa 

pequenos barracos onde existe um buraco no chão. Neste local estão instaladas uma 

espécie de casas fossa simples, muito precária. 

 
Tabela 4 – Presença de Sanitários nas Habitações da Vila de Pancada Grande. Itacaré/BA. 

2004 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

PRESENÇA DE SANITÁRIO COMPLETO 0 0,0 

PRESENÇA DE SANITÁRIO INCOMPLETO 3 7,5 

AUSÊNCIA DE SANITÁRIO 37 92,5 

TOTAL 40 100,0 
Fonte: dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
Os líderes do assentamento vêm tentando conseguir, via o programa estadual Viver 

Melhor Rural, a construção de sanitários com fossa/ sumidouro em todas as casas para 

melhorar a precária situação da infra-estrutura sanitária no local (fotos 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 e 47). 
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Fotos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 – Infra-estrutura sanitária de Pancada Grande 

Minadouros de água onde assentados recolhem água para abastecimento doméstico

Mulheres lavando louça e roupa em locais improvisados por falta de infra-estrutura de abastecimento de água

Drenagem de água servida a céu aberto por falta de infra-estrutura de esgotamento sanitário

Banheiros e fossa negra implantados por falta de sanitários nas casas

Bica utilizada para o banho dos assentados

Banheiros e fossa negra implantados por falta de sanitários nas casas

Resíduos sólidos depositados de forma inadequada  
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c) Infra-estrutura Energética 

 

No Momento (-) 3  havia um gerador na fazenda, um sistema simplificado de energia 

que, posteriormente, não foi utilizado pelos assentados porque se encontrava já danificado 

pelo desuso e desgaste do tempo. A partir do Momento 1 os assentados começaram a lutar 

para conseguir instalar a rede de energia elétrica na área, muitas possibilidades, nesta 

época foram levantadas. Uma delas, oriunda do grupo que estudava a possibilidade de 

implantação do turismo na área, aventava a possibilidade de se implantar soluções 

energéticas renováveis em Pancada Grande. Desta forma, o assentamento poderia agregar 

esta opção ao diferencial turístico local, com enfoque ambiental. Nada foi feito neste 

sentido, os custos da tecnologia aliado a falta de empenho em relação a esta proposta 

mostrou que o assentamento não teria condições de implantar tal idéia. Além disso, os 

assentados gostariam de ter a energia elétrica via Coelba que é conhecida por eles e de 

fácil manejo, apesar de possuir custos mais altos (em determinados momentos), passível 

de corte por falta de pagamento. 

 

Até o Momento 2, não havia energia elétrica no assentamento. Como exemplo das 

alternativas utilizadas, os assentados gastavam em média (segundo relato) três pacotes de 

vela por semana para não passarem as noites no escuro. Em poucas casas havia uma 

geladeira (de modelo bem antigo) funcionando a base de bateria de carro. O 

beneficiamento da produção era feito somente com a cultura da mandioca (farinha) e o 

combustível usado era a lenha ou o óleo. 

   

A realidade da vila alterou completamente depois da instalação da rede de energia 

elétrica instalada através do convênio INCRA/CAR e Coelba (figura 19). A vida noturna 

no assentamento tornou-se mais dinâmica e com o crescente aparecimento dos 

eletrodomésticos, a vida dentro das casas foi ficando mais fácil. Do ponto de vista da 

produção, nada foi alterado com a implantação da energia elétrica, pois qualquer alteração 

neste sentido seria mais demorada, já que é necessária a acomodação e o planejamento 

diante de uma perspectiva de mudança de tecnologia e metodologia de produção. 
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Figura 19 – Infra-Estrutura Energética de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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d) Área destinada a Habitação 

 

A área destinada à habitação foi determinada em um período anterior ao Momento (–) 

3, pela empresa proprietária da fazenda Nova Esperança e mantida pelos assentados até o 

momento atual. Sua área sempre teve, dentre outras, a função de moradia, mesmo quando 

os assentados estavam acampados do lado externo da fazenda, no Momento (–) 2, pois 

alguns funcionários da fazenda ainda ali moravam (figura 20). 

 

As formas espaciais oriundas da fazenda Nova Esperança demonstram que a área da 

vila tinha a função de moradia, porém de forma complementar a produção. As barcaças, 

secadores, depósito e etc. Mostram que o movimento advindo da cultura de cacau dava a 

tônica e a dinâmica do local.  

 
Tabela 5 – Evolução das Formas da Vila pelas Edificações em Pancada Grande. 

Itacaré/BA. 2004 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO (-)3 9 15,8 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO 0 44 77,2 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO 1 1 1,8 

EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO MOMENTO 2 3 5,3 

TOTAL 57 100,0 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
Nos momentos posteriores a vila foi paulatinamente tomando “ares” de povoado, com 

dinâmica rural, porém sem a predominância de movimentos ligados à produção. A 

construção da escola e das casas foi consolidando este processo que foi impulsionado pela 

instalação de energia elétrica. A partir do Momento 0, conforme a tabela 5, quarenta e sete 

novas edificações foram construídas na vila de Pancada Grande.  

 

O local onde a vila se situa é central ao assentamento, num ponto alto. A área 

formalmente destinada à vila, segundo a planta disponibilizada, é de 15,22ha. O acesso 

principal, depois da alteração ocorrida em 2003 (como já foi mencionado), é pela rua da 

escola, local onde também foi feita a “posteação” da rede de energia. 
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Figura 20 – Área Destinada à Habitação de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Tabela 6 – Uso e Atividade das Edificações da Vila em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

PLURIRESIDENCIAL 1 1,75 

UNIRESIDENCIAL 40 70,18 

COMERCIAL 4 7,02 

PRODUÇÃO 2 3,51 

SERVIÇOS 1 1,75 

RUÍNA 7 12,28 

SEM USO 2 3,51 

Total 57 100,00 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

 
A divisão dos lotes da vila, assim como sua forma espacial, foi feita mediante consulta 

a comunidade por assembléia realizada em conjunto com o grupo Projetos Habitacionais 

em Assentamentos de Reforma Agrária (Phara).  O lote da vila possui dimensão 15X30m 

e foi implantado mediante ao uso de teodolito (instrumento de topografia). 

 

Existem na vila quarenta edificações destinadas à residência, um alojamento para 

trabalhadores temporários, quatro pontos de comércio- bares/mercadinhos- construídos no 

Momento 2, duas estruturas de produção- galpão e barcaça construídos no Momento(-) 3, 

uma escola (construída no Momento 0); algumas ruínas advindas dos Momentos (-) 3 e 0;, 

no ultimo caso são casas inacabadas do Crédito Habitação (figura 21 e tabela 6). Destaca-

se que existe atualmente quarenta e sete assentados e apenas quarenta residências na vila. 

Portanto, sete assentados ainda não possuem casa, sendo obrigados a morar em barracos 

nos lotes individuais.  

 

Espacialmente a vila simboliza o ponto de ruptura da estrada interna do assentamento 

já, que logo após a ela (sentido rio de Contas) existe um rio que, por não ter ponte 

adequada, impossibilita o percurso de veículos automotores (figura 21). 
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Figura 21– Vila de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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e) Área destinada a Produção 

 

A partir do Momento (-) 2 já apareciam áreas destinadas a produção constituídas pelo 

grupo que permanece na área. No período da ocupação, Momentos (-) 2 e(-) 1, as áreas 

destinadas à produção eram coletivas e tinham o objetivo de manter o grupo ocupante no 

local do acampamento. 

 

 Após a instalação do Projeto de Assentamento Pancada Grande (Momento 0), 

contrariando indicação do laudo de vistoria, que afirmava a importância de um novo tipo 

de gestão territorial para Pancada Grande devido às características do solo, os assentados 

dividiram o assentamento em lotes individuais, coletivos e área de reserva como já 

mencionado, sem terem a planta da área. 

 

Tal procedimento em conseqüência foi executado, como afirmam alguns assentados, 

por causa da dificuldade de produzir de forma coletiva: pessoas não trabalhavam com a 

mesma disciplina. Outra questão colocada para justificar o loteamento foi fato de que os 

agentes financiadores não aceitariam conceder crédito (Pronaf) ao assentamento sem que 

as unidades produtivas estivessem definidas. Neste momento não houve intervenção 

alguma do Estado, apesar do laudo de vistoria apontar para outra direção. A presença do 

INCRA na área foi pequena, principalmente, devido a difícil acessibilidade. Além disso, a 

falta de corpo técnico impedia a atuação necessária ao acompanhamento do recente 

projeto de assentamento.  

 

Os assentados decidiram tudo: tamanho de lote, localização das linhas divisórias, forma 

espacial e técnica de medição. A escolha dos lotes individuais foi acontecendo mediante 

articulação interna e, por ordem de chegada, pessoas que se tornaram assentadas após o 

processo de medição dos lotes não tiveram escolha, ficaram com os lotes que haviam 

sobrado. Os lotes considerados mais valorizados, os primeiros a serem escolhidos, foram 

os localizados entre a parte norte do assentamento (próximos à BR030) e a vila. Os lotes 

próximos ao Rio de Contas, pela difícil acessibilidade, foram considerados menos 

valorizados. 
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No Momento 2 os lotes foram formalizados pelo INCRA através de medição e 

confecção de mapa. A forma do loteamento, que não considerou as desigualdades 

territoriais do espaço interno (acessibilidade, qualidade da terra, etc) do assentamento, não 

foi questionada pela Instituição, visto que a divisão já estava consolidada pela 

comunidade. 

 

O Estado, segundo Germani (2002), primeiramente intervém, quando, por exemplo, 

define qual a forma espacial necessária para os assentados obterem créditos. Em seguida 

se omite, quando não participa das decisões tomadas dentro do assentamento.E 

finalmente, confirma a ação dos assentados quando, por exemplo, formaliza os lotes 

individuais previamente estabelecidos pelos assentados sem planejamento adequado. Esse 

tipo de atuação vem sendo comum a todo os projetos de assentamento gerando problemas 

e frustrações difíceis de se corrigir. 

 

A área total dos lotes de produção é de 507ha sendo que destes, segundo resultado de 

pesquisa em campo, 140,38ha estão ocupados por plantações, em média cada lote 

individual possui 10,7ha sendo 2,56 ha de plantações (figura 22).  

 

As áreas formalmente mapeadas de produção coletiva somam a 145ha e corresponde a 

toda cultura de cacau remanescente da fazenda Nova Esperança. Porém, na verdade, 

somente 4,5ha são realmente coletivos, sendo sua produção destinada a Associação. O 

restante foi dividido em pequenas parcelas que são administradas individualmente por 

cada assentado que vende o cacau e assume o valor integralmente pago por ele. Os 

assentados dizem que esta é a principal fonte renda da comunidade. 

 

Os assentados vêm se beneficiando da acertada decisão de investir na produção do 

cacau remanescente da antiga fazenda. Talvez seja somente nos pequenos lotes de cacau 

que exista relação de igualdade entre os assentados. Pois, como já foi mencionado, os 

lotes individuais (10ha) guardam com eles profundos desequilíbrios, que vão desde a 

diferenciação do acesso a estrada de escoamento e moradia,  à qualidade da terra. 
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Figura 22 – Áreas Destinadas à Produção em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

e) 
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f) Uso e Ocupação do Solo 

 
 

A figura 23 mostra que os assentados ocuparam basicamente as áreas próximas à 

estrada interna, mostrando que a facilidade de escoamento da produção conduz a 

espacialização dos assentados de Pancada Grande. A falta de veículos traçados (tratores) 

para transportar os produtos cultivados, assim como a característica natural ondulada do 

local, são fatores que interferem significativamente sob este aspecto espacial.  

 

A localização da vila no centro do assentamento é um fato interessante que beneficia 

tanto ao setor sul, quanto ao setor norte. Porém, destaca-se que o caminho a se percorrer 

do setor sul para a vila é bastante acidentado e a má condição da via dificulta o percurso 

que é ainda mais longo. Na área coletiva, junto ao Rio de Contas, mora uma família 

assentada que vive numa antiga casa, forma espacial da antiga fazenda. Esta família toma 

conta do acesso sul da fazenda que ficaria isolado salvo esta solução. 

 

A área de reserva foi locada junto à cachoeira de Pancada Grande e na parte extremo 

norte do assentamento. Apesar da presença de plantações de subsistência na frente do 

assentamento, nos Momentos (-) 2 e (-) 1, os assentados vêm visivelmente respeitando as 

áreas de reserva, que já se encontram em situação de regeneração nos locais previamente 

desflorestados. 

 

A rede de energia está ligada somente da vila para o setor norte do assentamento. A 

rede instalada no setor sul não foi ligada, sendo instalada já naquele local para que tenha 

utilidade no aproveitamento das cachoeiras para fins da atividade turística no futuro. 

Apesar das tentativas dos assentados ainda não foi possível conseguir viabilizar qualquer 

forma de exploração turística das cachoeiras ou produtivo da energia elétrica. 
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Figura 23 – Uso e Ocupação do Solo de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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5.1.2.2 Análise das Variáveis Naturais em Relação às Infra-estruturas Implantadas em 

Pancada Grande 

 

A vegetação primária de Pancada Grande é a Floresta Ombrófila Densa, possuindo no 

local remanescente da floresta original comunidades manejadas (cacauais) e comunidades 

de substituição (capoeiras, pastos degradados, plantação de coco anão, café , banana e 

pimenta do reino). O estágio de regeneração da mata primária é médio avançado, tendo 

como espécies predominantes o aderno, coração de negro, inhaíba, juerana, louro graveto, 

maçaranbuba, sucupira, cobi, coco sapucaia, dentre outras. 

 

Através de análise das imagens de satélite TM-LANDSAT 5 (1994, 2000 e 2003), 

fotografias aéreas escala 1/60.000 de 1974, mapa de cobertura vegetal do DDF, notou-se 

que a vegetação de Panda Grande, que apresentava grandes áreas de floresta em estado de 

regeneração em 1994,  época anterior ao Momento (-) 3, vem sendo substituída por 

culturas plantadas nos lotes individuais. Nota-se que a área da vila, da estrada e suas 

adjacências também foram desmatadas por conta da presença sistemática dos assentados 

nestes locais. 

 

É possível perceber pela evolução da cobertura vegetal (figura 24) que as áreas 

localizadas nas proximidades dos acessos internos são as mais alteradas, após a entrada 

dos assentados aumentando este processo, após a implantação da cultura do coco e da 

mandioca. A cabruca, plantada no Momento (–) 3, situa-se na parte central do 

assentamento, local da vila e das antigas estruturas de cacau (figura 24). Neste Momento 

as áreas mais devastadas localizavam-se ao norte do assentamento, apresentando-se como 

possível local de pastagem. No Momento(-) 2, período quando a Fazenda estava 

desativada e ainda não havia acontecido a ocupação maior dos assentados, as área de mata 

em estado de regeneração ocupava grande parte do assentamento, estava devastada 

somente a área junto a vila e ao rio de Contas. Nos Momento 0 e 1, respectivamente, 

quando se deu o loteamento e a compra das mudas de coco anão e mandioca, aconteceram 

as maiores alterações na vegetação de Pancada Grande.  
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Figura 24 – Cobertura Vegetal em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 147



A forma de organização da produção se alterou mais fortemente nestes dois períodos. No 

primeiro, se deu uma ruptura da organização de produção dos assentados que, até então, 

era coletiva para subsistência que passou para individual (cada um no seu lote) e com 

finalidade de venda. Já no outro momento, a aquisição do crédito PRONAF acentuou, 

ainda mais, as relações individuais de produção. É por isso que a vegetação foi removida 

bruscamente, justamente nos lotes individuais. Foi identificado in loco que utilizou-se o 

método de queimadas para se substituir a vegetação existente nos lotes individuais com a 

finalidade de se obter espaço para produção. 

 

No Momento 2, as áreas devastadas nos momentos anteriores são mantidas e ampliadas, 

já que os assentados mantém plantada a cultura do coco e vem expandido sua produção 

(apesar que de forma lenta) no sentido de sua diversificação (tabela 7). A cultura que 

ocupa, no total, maior área é ainda o coco anão, com 61,65ha seguido do cacau, com 

25,24ha; da banana, com 23,31ha; da mandioca, com 16,41ha e; pelo urucum, com 

4,09ha. Outras culturas como a pimenta, a graviola, o café, o capim e o feijão também 

aparecem, porém com pouca área cultivada. Estes números demonstram que os assentados 

vêm substituindo o coco (que pelo projeto inicial deveria ocupar área de 96ha) por outras 

culturas, devido à descrença ou mesmo ao fracasso da tentativa deste cultivo.  

 
Tabela 7 – Culturas Plantadas nos Lotes em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 

VARIÁVEL 
ÁREA 

PLANTADA 
% EM RELAÇÃO A 

ÁREA TOTAL  

QUANTIDADE DE 
ASSENTADOS QUE 

PLANTAM 

% EM RELAÇÃO A 
QUANTIDADE TOTAL DE 

ASSENTADOS 
COCO 61,66 7,57 46 97,87 

CACAU 25,24 3,10 33 70,21 

BANANA 23,31 2,86 36 76,60 

MANDIOCA 16,41 2,01 34 72,34 

CAPIM 4,23 0,52 4 8,51 

URUCUM 4,10 0,50 11 23,40 

OUTROS 1,36 0,17 5 10,64 

PIMENTA DO REINO 1,06 0,13 6 12,77 

CAFÉ 0,76 0,09 3 6,38 

GRAVIOLA 0,60 0,07 3 6,38 

FEIJÃO 0,45 0,06 3 6,38 

TOTAL 139,18 17,08     
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Figura 25 – Solo e Culturas de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

 149



O cacau aparece nos lotes individuais de forma expressiva, demonstrando que os 

assentados acreditam e querem trabalhar com esta cultura, já que possuem afinidade com 

a mesma, prova disto é que as mudas estão sendo feitas no próprio assentamento. A 

banana e a mandioca, que vêm ajudado de forma complementar os assentados a se 

sustentarem, é plantada em vastas áreas e o urucum aparece em diversos lotes como 

alternativa crescente de produção do assentamento. 

 

Quanto ao solo, existe a predominância do latossolo vermelho amarelo, unidade una 

álico, em toda a extensão do assentamento, o que significa que existe um considerável 

grau de alumínio no solo que compromete sua fertilidade.  

 

Verificando-se a figura 25, percebe-se que as áreas consideradas melhores são 

justamente as que possuem solo com moderada textura arenosa/argilosa de alta/média 

fertilidade e porosidade alta. Estes vão se associando gradativamente aos solos de 

baixadas aluviais a partir das menores cotas até o limite do assentamento com o Rio de 

Contas. A partir do aumento da altitude os solos vão tendo a predominância de gradiente 

textural baixo, solo compactado, sem poros e profundo, por isso pouco fértil e frágil, visto 

que solos pouco porosos possuem menor capacidade de infiltração de água (MOTA, 

2000). Na área de reserva encontra-se, segundo os assentados, o pior tipo de solo da área, 

é lá justamente que o assentamento possui as maiores cotas altimétricas. 

 

A partir destes dados de solo que foram coletados através do laudo de vistoria e 

avaliação do INCRA, Mapa pedológico do Radam Brasil, levantamento de campo e 

interpretação das curvas de nível do assentamento, chegou-se a conclusão que a cultura do 

coco é adequada para a região, visto a característica resistente da mesma.  

 

É importante destacar que, segundo Mota (2000), um solo considerado bom para o 

desenvolvimento de plantas deverá ter 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar e 5% de 

matéria orgânica. As camadas superficiais, normalmente mais ricas em matéria orgânica, 

ar, água e nutrientes, seriam as mais importantes para as plantas. Porém, especula-se que o 

fato do solo ser pouco poroso e muito profundo deve ter dificultado o enraizamento do 
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coco, fato que tornou os pés pouco desenvolvidos. Os pés de coco deveriam, por isso, ser 

adubados com a freqüência indicada pelo projeto da Cooteba, o que não ocorreu por falta 

de assistência técnica e pouca afinidade com a cultura por parte dos assentados. Aliado 

isso, de acordo com relato dos assentados, pragas vem dizimando as plantações e os 

assentados não possuem recursos para dar uma resposta, além disso, a descrença em 

relação à cultura leva os assentados a não mais querer investir nela, deixando-a sem 

muitos tratos para ver o que vai acontecer no futuro. 

 

Em relação a geomorfologia de Pancada Grande (exceto a parte baixa próxima ao rio de 

Contas), esta se caracteriza por feições convexas com encostas de declives fortes e recuo 

de cabeceiras de drenagem, fatores que somados com a característica argilosa do solo e 

com a crescente perda de cobertura vegetal da área favorecem a erosão superficial, pois, 

segundo Mota (2000), as plantas constituem a melhor proteção do solo. Terrenos 

desmatados ou onde a vegetação é rala estão mais sujeitos a ação desagregadora da água 

ou do vento. 

 

 As características climáticas do local (quente e úmida, com temperatura média anual de 

25 graus e pluviosidade média de 2471mm/aa) interferem na aceleração do processo 

erosivo das áreas com solo descoberto, principalmente as de encosta e topo de morro. 

Estas resultam em maior escoamento das águas, tornando o solo encharcado, reduzindo 

sua capacidade de absorver a água e, portanto, tornando mais rápido o deslocamento das 

partículas de suas partículas (MOTA, 2000). 

 

Em relação à declividade (figura 26), pelas características frágeis do solo, e o alto 

índice de pluviosidade, considerou-se que as áreas com declividade maior que 12% e 

descobertas seriam as que correriam risco de erosão, já que o escoamento das águas 

acontecem de forma mais veloz, resultando no incremento da erosão.  
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Figura 26 –Declividade de Pancada Grande. Itacaré/BA.2004 

 
 
 

A erosão tem grande repercussão na produção agrícola, pois, como já mencionado, o 

arraste da camada superior do solo, onde há maior quantidade de matérias orgânicas e 

nutrientes, reduz a sua produtividade, aumentando a necessidade da aplicação de 

fertilizantes artificiais, significando maior custo de produção, além dos problemas 

ambientais ligados a alterações de suas características físicas e químicas que repercutem 

sobre os organismos vivos úteis. 

 

A altimetria (figura 27) permite a visualização do porte do desnível entre a parte do 

assentamento que beira o rio de Contas (parte baixa) e a situada ao norte (parte alta): nota-
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se que a diferença das cotas ultrapassa 100 (cem) metros. Fica também explícita pela 

altimetria a expressiva quantidade de morros cujos topos, onde a vegetação encontra-se 

devastada, foi considerado como área frágil. 

 
 

Figura 27 – Altimetria de Pancada Grande. Itacaré/BA.2004 
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Quanto aos recursos hídricos, o assentamento localiza-se na sub-bacia Litorânea do Rio 

de Contas, tendo em seu território os afluentes Rio Pinheiro, João Rodrigues e vários 

córregos. O volume de água é regular e farto em regime permanente, o padrão de 

drenagem é dentrítica, constituída de riachos perenes de 1ª, 2ª e 3ª ordem. A densidade de 

drenagem é alta. Além disso, o assentamento possui uma unidade de preservação natural: 

a cachoeira do Rio Pinheiro, formando uma queda d´água de mais de 40 metros de altura 

(cachoeira de Pancada Grande) (figura 28). 

 

É importante destacar os recursos hídricos de Pancada Grande vem sendo poluídos por 

conseqüência do adensamento populacional da vila, principalmente pelos esgotos 

domésticos, que são lançados direta ou indiretamente nos corpos d’água. Este tipo de 

poluição pode causar contaminação bacteriana das águas com conseqüente perigo 

potencial à saúde dos assentados. Alguns assentados comentam que no verão a população 

local sofre com coceiras pelo corpo depois do banho.  

 

A poluição da águas é, também, decorrente das atividades ligadas à agricultura, através 

dos defensivos agrícolas amplamente utilizados. Esse tipo de fonte poluidora é de difícil 

controle e necessita de um esquema de conscientização elevado.  

 

Outro fator negativo importante está ligado ao desmatamento das beiras dos rios e das 

áreas alagáveis, fato que vem ocorrendo com freqüência por conta da atividade agrícola. 

Como conseqüência desta ação, tem-se o assoreamento. Segundo Mota (2000), a água 

arrasta o solo e o conduz para os cursos d’água e reservatórios, provocando a redução das 

calhas de escoamento e dos volumes de armazenamento, resultando em transbordamentos 

da água e inundações, que geram prejuízos sociais e materiais. Além disso, o 

assoreamento pode provocar a redução da capacidade de fornecimento de água para 

diversos usos; o soterramento dos ovos dos peixes e outros organismos que se reproduzem 

em mananciais o aumento da turbidez das águas, ocasionando a diminuição da penetração 

da luz solar, reduz a atividade fotossintética das algas e, em conseqüência, sua produção 

de oxigênio. 
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Figura 28 – Rede de Drenagem de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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5.1.2.3 Áreas Frágeis e Ação Humana: Localização das Áreas de Risco Ambiental 
 

 As áreas de risco ambiental foram relacionadas a partir de critérios simples e 

esquemáticos visto a imprecisão dos dados ambientais, principalmente cartográficos, 

disponíveis para área em questão. Estas foram definidas através de análise integrada de 

dados coletados a partir de: trabalho de campo, onde forram aplicadas grades de 

observação e tomados pontos com GPS; dados das imagens de satélite LANDSAT-TM 5 

cena 216 70b, de 2003; MDT da Nasa cena S15W040, instrumento fundamental para se 

traçar as curvas de nível de 10 em 10 metros (já que a carta de Ubaitaba da SUDENE 

possui curvas de 40 em 40 metros); legislação federal sobre áreas de preservação 

permanente e; estudos de Mota (2000 e 1999). 

 

Desta forma, localizou-se através das curvas de nível a rede de drenagem - que também 

foi verificada a partir de dados de campo -, os topos de morro, as áreas com declividade 

maior que 12° e as áreas alagáveis. Com as áreas devastadas, que foram extraídas a partir 

de análise de imagem de satélite, foi possível se chegar a quais seriam as áreas que 

deveriam estar preservadas, mas se encontram devastadas. Tais áreas, por fim, se 

constituíram nas áreas de risco ambiental localizadas através da cartografia, para fins de 

uma análise prévia da área estudada (figura 29). 

 

Verifica-se, através do mapa, que existem várias áreas de risco ambiental espalhadas 

por todo assentamento, tomando desde as áreas alagáveis, até encostas com alta 

declividade, topos de morro e beiras de rio. Diante do fato que os assentados devastaram 

somente as áreas próximas à estrada interna e não possuem recursos para explorar uma 

parcela maior de seus lotes individuais, que estão cobertos por mata em estado de 

regeneração, conclui-se que ainda é tempo de se tentar frear o desmatamento no local e 

implantar culturas mais compatíveis com o meio ecológico local. A grande quantidade de 

morros, a complexa rede de drenagem e o solo argiloso, tornam Pancada Grande 

suscetível a processos erosivos impossíveis de se reverter no futuro e que podem definir 

negativamente o futuro do assentamento.  
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Figura 29 – Áreas de Risco Ambiental de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 157



5.1.3 O Espaço e as Características dos Moradores de Pancada Grande 
 

 

a) Procedência dos Assentados 

 

De acordo com a tabela 8, dos quarenta e sete assentados que vivem atualmente em 

Pancada Grande, trinta e nove (82,98%) são procedentes da Região Sul. Destaca-se que 

destes, 14 (29,79%) dos assentados são oriundos dos municípios que possuem maior 

relação com Pancada Grande (Ubaitaba, Itacaré e Maraú). Apenas quatro assentados têm 

procedência de outras regiões do estado e Bahia e dois são oriundos de outros estados.  

 
Tabela 8 – Procedência dos Assentados de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

MUNICÍPIO DE ORIGEM N° ABSOLUTO % 
MUNICÍPIOS PRÓXIMOS (UBAITABA/ MARAÚ/ 
ITACARÉ) 14 29,79 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA 25 53,19 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA 5 10,64 

MUNICÍPIOS DE OUTRO ESTADOS 2 4,26 

NÃO RESPONDERAM 1 2,13 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 
 
O assentados, em sua grande maioria, eram trabalhadores do cacau desempregados das 

fazendas que faliram com a crise, característica da maior parte dos assentamentos 

localizados no Sul da Bahia, onde se concentra o maior número de assentamentos de 

reforma agrária no Estado.  Tal fato também ajuda a justificar a insistência dos assentados 

quanto à implantação da cultura do cacau em seus lotes individuais e sua falta de 

habilidade quanto à cultura do coco anão. Quanto à farinha de mandioca, esta é uma 

cultura muito antiga na região, já incorporada a seus hábitos anteriores. 

 
 

b) Estrutura Familiar 

 

Foram contabilizadas, no período de maio de 2003, 204 pessoas distribuídas pelas 41 

famílias entrevistadas, portanto uma média de 5 pessoas por família. Atribuindo-se a 

mesma proporção às seis famílias não encontradas no local, estima-se que estão vivendo 
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em Pancada Grande aproximadamente 235 pessoas. Em 1996, quando o INCRA 

cadastrou as famílias na época da desapropriação (Momento 0) existiam no local  224 

pessoas. 

 

A média de habitante por domicilio é de aproximadamente cinco pessoas sendo 

detectado que existiam cinco assentados que viviam no local sem família, quatro famílias 

com duas pessoas, dez famílias com três, nove com quatro, três com cinco, três com seis, 

três com sete, uma com oito e duas com nove.  

 
Tabela 9 – Gênero dos Assentados de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

  ASSENTADOS POPULAÇÃO 
GÊNERO Nº ABSOLUTO % Nº ABSOLUTO % 

MULHER 6 12,77 82 40,20 

HOMEM 41 87,23 122 59,80 

TOTAL 47 100,00 204 100,00 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

Quanto à questão de gênero, verifica-se que apenas 6 (12,77%) dos assentados são do 

sexo feminino, mostrando a predominância dos homens como portadores formais da posse 

da terra (tabela 9). Não obstante à diminuta proporção, este fato deve ser considerado 

como significativo e resultante da luta empreendida pelas mulheres para terem 

reconhecido seu direito a terra como titular do lote. 

 
 

c) Nível de Escolaridade 

 

O quadro educacional de Pancada Grande é muito preocupante. Dos quarenta e um 

assentados entrevistados, trinta deles possuem somente o primeiro grau, sendo que destes, 

treze completaram apenas a primeira série, seis a segunda, seis a terceira, dois a quarta, 

um a quinta, um a sexta e um a sétima. Além disso, cinco se declararam somente 

alfabetizados (escrevem somente o nome) e seis analfabetos (tabela 10).  
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Alguns (poucos) declararam que estão estudando na escola do assentamento. Já as 

crianças, estas estão tendo acesso ao estudo oferecido pela escola local (1ª a 4ª série) que é 

mantida pela prefeitura de Itacaré e pela escola de Maraú (da 5ª série em diante).  

 
Tabela 10 – Escolaridade dos Assentados de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

ESCOLARIDADE Nº ABSOLUTO % 
0 A 1 ANO DE ESTUDO 24 51,06 

2 A 4 ANOS DE ESTUDO 14 29,79 

4 A 8 ANOS DE ESTUDO 3 6,38 

ACIMA DE 9 ANOS DE ESTUDO 0 0,00 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fontes: dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

A presença de apenas três assentados (que não participaram da ocupação) possuírem de 

4 a 8 anos de estudo e nenhum possuir nível médio (acima de nove anos de estudo) são 

fatos que revelam o baixo grau de instrução e a pouca qualificação dos assentados de 

Pancada Grande (tabela 10). 

 

Tal situação gera desconforto e privação frente ao desafio de gerir o Projeto de 

Assentamento Pancada Grande, o que pode ser constatado na implantação da cultura do 

coco na dificuldade de se compreender que o trabalho coletivo era importante frente às 

características frágeis do solo e fortalecimento recém formado grupo social. 

 
 

d) Faixa Etária 

 

A idade média dos assentados é de 41 anos sendo que, 21 possuem idade entre 18 e 40 

anos, dezessete entre quarenta e um e cinquenta anos e nove possuem idade acima de 

cinqüenta (tabela 11).  

 

Isto significa que a maior parte dos assentados é considerada jovem (entre 18 e 40 anos) 

e possui idade ainda adequada ao duro trabalho que exercem. A presença de dezessete 

pessoas (36,2%) que se encontram na faixa entre 41 e 50 anos também é significativa e 

acima de 50 anos possui número reduzido de sete pessoas (14,9%). 
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Tabela 11 – Faixa Etária dos Assentados e População de Pancada Grande. 

Itacaré/BA. 2004 
  ASSENTADO POPULAÇÃO 

VARIÁVEL N° ABSOLUTO* % N° ABSOLUTO* % 
0 A 6 ANOS 0 0 31 14,0 

7 A 17 ANOS  0 0 62 27,9 

18 A 40 ANOS 21 44,7 67 30,2 

41 A 50 ANOS 17 36,2 46 20,7 

51 A 60 ANOS 7 14,9 12 5,4 

ACIMA DE 60 ANOS 2 4,3 4 1,8 

NÃO RESPONDERAM 0 0   

TOTAL 47 100,00 222 100,0 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
Quanto à população (membros da família e assentados), a tabela 18 mostra que existem 

31 crianças de até seis anos de idade, 62 entre 7 e 17 anos. Mostrando estes números a 

demanda por educação que existe no local e a importância da existência da escola no 

próprio assentamento. 

 

A mesma tabela mostra a presença pouco significativa de idosos no assentamento, 

revelando, conseqüentemente, que existe pouca renda oriunda de aposentadoria e a 

presença de um número elevado de pessoas em idade ativa (56,30%). 

 

Tabela 12 – Número de Crianças Menores que 4 anos em Pancada Grande. 
Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
ACIMA DE 2 CRIANÇAS 2 4,26 

ATÉ DUAS CRIANÇAS 12 25,53 

NENHUMA CRIANÇA 27 57,45 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 

      Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos 

 

No local, existe um representativo número de crianças até 4 anos de idade, vinte e cinco 

(11,26%). Esta faixa etária é considerada vulnerável, segundo indicadores de 

vulnerabilidade social do CEM/CEBRAP, visto o grau de dependência da criança, sua 

fragilidade em relação ao contágio de doenças e os cuidados alimentares que devem ser 
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tomados neste período. Em Pancada Grande não existem domicílios que concentrem um 

número elevado de crianças nesta faixa etária, apenas em duas casas existem mais que 

duas crianças e a maioria das casas (57,53%) não possuem crianças nesta faixa etária 

(tabela 12). 

 

 
e) Renda 

 

Dentre os quarenta em um entrevistados, somente trinta e seis declararam sua renda. 

Mesmo assim, este número é bastante representativo, pois se constitui em 76,6% do total 

dos assentados da área. Sabe-se que os dados referentes à renda são muito difíceis de se 

conseguir com precisão. Além disso, a renda de um agricultor não se distribui 

equilibradamente entre os meses do ano; utilizou-se o critério de se descobrir quanto cada 

assentado arrecada no seu decorrer e dividir este valor pelos doze meses para se ter uma 

idéia da renda média mensal. 

 
Tabela 13 – Renda dos Assentados de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL N° ABSOLUTO % 
MENOR QUE 1/2 S.M. 1 2,13 

1/2 - 1 S.M. 11 23,40 

1 - 1 1/2 S.M. 8 17,02 

1 1/2 - 2 S.M. 7 14,89 

MAIOR QUE 2 S.M. 10 21,28 

NÃO RESPONDERAM 10 21,28 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

De acordo com a informação coletada em campo, a renda média mensal é de R$366,00, 

menos que dois salários mínimos. Onze assentados arrecadam menos que um salário 

mínimo por mês, quinze entre um e dois salários mínimos, dez entre dois e três e um 

acima de três (tabela 13). Constata-se por estes números que a renda no assentamento é 

baixa, estando a maioria dos assentados inseridos na linha da pobreza (renda abaixo de 

dois salários mínimos). 
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Outro dado importante é saber quanto é a renda per capta de cada família assentada, 

sendo o mínimo aceitável, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, é de R$60,00. 

Este valor é referente a quarta parte salário mínimo que, para este trabalho, foi 

considerado R$ 240,00, valor deste em maio de 2003, época da realização do trabalho de 

campo. Em Pancada Grande onze famílias possuem renda per capta menor que R$60,00, 

dezesseis entre R$60,00 e R$120,00 e, nove acima de R$120,00. Constatou-se também 

que quase ninguém está inserido em programas sociais, apesar da baixa condição de vida. 

Revelando, ainda mais, a condição de exclusão social dos assentados. 

 

Em cada família de assentado, poucas pessoas contribuem com a renda, em 70,21% 

destas apenas 1 ou 2 pessoas mantém a família. Três pessoas com renda na mesma família 

aparecem somente em cinco casas e acima de três pessoas em três casas (tabela 14). Estes 

números revelam a dificuldade da população local de se inserir no mercado de trabalho da 

região. Visto que os que recebem renda, além dos formalmente assentados, trabalham no 

próprio assentamento realizando serviços temporários (nos lotes individuais) para os 

próprios assentados. 

 
 

Tabela 14 – Número de Pessoas que Contribuem com a Renda em Pancada 
Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
1 A 2 PESSOAS 33 70,21 

3 PESSOAS 5 10,64 

ACIMA DE 3 PESSOAS 3 6,38 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados do Trbalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
Através do questionário aplicado aos assentados, pode-se saber quais os produtos que 

são comprados com maior freqüência e o intervalo de tempo entre as compras. Com estes 

dados foi possível estimar quanto (em média) os assentados gastam por mês com os 

produtos que consomem e relacionar este valor à renda média dos assentados, já 

comentada neste trabalho. Destaca-se que os números encontrados a partir deste processo 

são apenas especulações que podem facilitar o entendimento quanto ao poder aquisitivo 

dos assentados (tabela 15). 
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Tabela 15 – Produtos Comprados pelos Assentados de Pancada Grande. 

Itacaré/BA. 2004 

PRODUTOS 
MÉDIA DO VALOR GASTO POR 
ASSENTADO QUE CONSOME 

% EM RELAÇÃO A MÉDIA DE RENDA 
MENSAL DOS ASSENTADOS 

AÇÚCAR 7,23 2,15 
ARROZ 6,84 2,03 
CAFÉ 6,70 1,99 
CARNE 15,87 4,71 
FEIJÃO 9,53 2,83 
LEITE 9,84 2,92 
MACARRÃO 9,78 2,90 
ÓLEO 7,99 2,37 
PEIXE 30,00 8,90 
REMÉDIO 26,25 7,79 
SAL 1,00 0,30 
SABÃO 9,23 2,74 
CENOURA 2,00 0,59 
FARINHA 2,00 0,59 
TOTAL 144,25 42,82 

Fonte: dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

  
Verificou-se que em relação à média salarial do assentamento (R$ 366,00) os 

assentados gastam mensalmente 42,82% (R$ 144,25) em produtos comprados 

basicamente para a complementação alimentar. Estes números mostram a incapacidade 

dos assentados investirem em suas lavouras com seus próprios recursos, pois deste 

sobram apenas R$ 221,25, que também precisam ser investidos em outros bens de 

consumo não citados (como roupa, sapato, artigos de higiene pessoal, etc), além do 

transporte. 

 

f) Padrão das Habitações 

 

Quatro tipos de padrão de habitação foram relacionados em Pancada Grande de acordo 

com a realidade local (fotos 48, 49, 50 e 51): existem casas de padrão bom (antiga casa 

sede e escritório da Fazenda); casas de padrão médio (construídas com recursos do 

Crédito Habitação); casas de padrão precário (construídas com recursos dos assentados) e 

padrão muito precário (as ruínas das casas não concluídas com o recurso do Crédito 

Habitação). 
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Fotos 48, 49, 50 e 51 – Padrões de habitação de Pancada Grande 
 

    
Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003 e 2000. 

 
As casas de padrão bom são de alvenaria e possuem acabamento resistente, reboco 

interno e externo e banheiros incompletos. As casas de padrão médio são de alvenaria e 

possuem reboco somente na fachada frontal e interno e não possuem banheiro. As casas 

de padrão precário são construídas com madeira e/ou taipa e cobertas com telhas de 

fibrocimento ou são de alvenaria sem qualquer tipo de reboco. As casas muito precárias 

são constituídas de construções inacabadas, portanto possuem função de moradia.  

 

Das quarenta e sete habitações que deveriam estar construídas na vila, apenas quarenta 

e três foram levantadas. Destas, sete estão em estado muito precário, oito estão em estado 

precário e vinte e seis com padrão mediano.  
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Figura 30 – Padrões das Edificações da Vila de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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A tabela 16 mostra o padrão das edificações da vila e revela um número elevado de 

edificações de padrão precário e muito precário (20 unidades). Destaca-se que os quatro 

mercadinhos/bares foram classificados como de padrão precário e a escola foi considerada 

padrão bom. 

 
Tabela 16 – Padrão das Edificações da Vila de Pancada Grande. Itacaré. 2004 

PADRÃO Nº ABSOLUTO % 
BOM 3 5,26 

MÉDIO 34 59,65 

PRECÁRIO 13 22,81 

MUITO PRECÁRIO 7 12,28 

TOTAL 57 100,00 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

 
Pelo que se pode verificar na figura 30, as casas de padrão médio estão dispostas lado a 

lado no eixo central da vila, enquanto as de padrão precário e muito precário situam-se 

agrupadas na parte noroeste, como que estivessem escondidas. 

 

 Como já foi mencionado, nenhuma casa padrão médio e precário possui sanitário. As 

condições de moradia não são satisfatórias precisando, haver investimento para se 

terminar as obras inacabadas. As pessoas que vivem nas casas em condições mais 

precárias com certeza vivem sob maior privação sofrendo problemas maiores, 

principalmente nos longos períodos de chuva, quando as casas sem reboco deixam passar 

umidade. 

 

A existência de casas com padrões diferentes (médio, precário e muito precário) é 

conseqüência das falhas ocorridas na aplicação do Crédito Habitação por parte da 

Associação e principalmente pelas condições adversas já mencionadas neste trabalho. 

Destaca-se que as famílias que se evolveram intensamente na época da construção das 

casas conseguiram adquirir habitações com melhores padrões e as famílias que pouco se 

envolveram neste processo acabaram por não receber suas casas ou adquiri-las com 

padrão precário. Este fato mostra a importância da articulação direta entre assentados e 

associação no momento da aplicação do Crédito Habitação. 
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g) Organização Social: a Associação dos Assentados e Tomadas de Decisão 

 

Dentre os assentados entrevistados 28 dizem participar de forma intensa da Associação, 

seis de forma intermediária, seis quase não participam e uma diz não participar de 

nenhuma atividade (tabela 17). Estes números mostram que a associação tem 

representatividade entre os assentados que entendem que o seu papel é importante dentro 

do contexto em que vivem. 

 
Tabela 17 – Participação na Associação de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
ALTA 28 59,57 

MÉDIA 6 12,77 

BAIXA 6 12,77 

NEHUMA 1 2,13 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
A Associação dos Colonos do Projeto de Assentamento Pancada foi fundada no 

Momento 0, logo depois da desapropriação da fazenda. Neste momento os assentados 

foram orientados pelo INCRA, Fetag e MLT no sentido de organizar a documentação e 

procedimentos necessários. Destaca-se que os créditos concedidos pelo INCRA 

(Alimentação, Fomento e Habitação) deveriam ser obrigatoriamente depositados na conta 

da Associação, sem ela os assentados não receberiam o recurso. Apesar disso, a 

associação local sempre se mostrou ativa, comprometida com os interessas do 

assentamento e articuladora. 

 

Do ponto de vista ideológico, não se vê no local posturas radicais ou articulações 

militantes, somente encontram-se no local pessoas interessadas em desenvolver o 

assentamento. No Momento 1, ainda se via algumas lideranças participando de ocupações 

encabeçadas pelo MLT, atualmente, os assentados buscam trabalhar o Movimento de 

forma secundária e, localizada, auxiliando e orientando desempregados rurais a ocupar 

terras em Itacaré. 
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A Associação local coordena o transporte de assentados e seus produtos todos os 

sábados (dia de feira) para Ubaitaba, cobrando taxa de combustível e manutenção do 

veículo coletivo. Periodicamente realizam manutenção do carro que, apesar de atravessar 

a estrada para Ubaitaba (BR030), diversas vezes, durante seis anos consecutivos, ainda 

continua em boas condições. Além disso, coordena o transporte dos estudantes para 

Maraú diariamente. 

 

A roça coletiva do cacau é de propriedade da Associação que organiza os assentados a 

trabalhar um dia por mês em trabalhos de interesse coletivo (limpeza da vila, conserto de 

equipamentos, roçagem do cacau, etc). 

 

Outro aspecto importante a ser declarado é que 32 assentados declararam nas 

entrevistas que participaram da ocupação da fazenda e apenas nove foram incorporados 

após este processo (tabela 18). Isto significa que, em sua grande maioria, os assentados 

que passaram por todos os processos sociais vividos em Pancada Grande (a ocupação, a 

implantação de infra-estrutura, a aquisição aplicação de créditos, etc) compreendem a 

importância do Projeto de Assentamento Pancada Grande, não só como um pedaço terra, 

mas como uma conquista da comunidade. 

 
Tabela 18 – Participação na Ocupação da Fazenda em Pancada Grande. 

Itacaré/BA. 2004 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

SIM 32 68,09 

NÃO 9 19,15 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 
 

5.1.3.1 Vulnerabilidade Social 

  

De acordo com Paraguassú (2003) e AVSI (2001) o conceito de vulnerabilidade social 

está relacionado com a exposição a riscos e tensão de uma família diante de crises 
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econômicas e de situações inesperadas, como doenças, por exemplo. A vulnerabilidade 

social, portanto, relaciona-se diretamente com a insegurança de uma família e não pela 

sua carência. Ela aumenta ou diminui à medida que o patrimônio da família se recompõe 

ou degenera. Tal patrimônio seria relacionado com a moradia, o trabalho, a educação, a 

saúde a organização comunitária e as relações familiares. 

 

O índice foi adaptado para Pancada Grande com a finalidade de se compreender onde se 

localizam no espaço os assentados que sofrem as maiores privações. Para tanto, foi 

necessário adaptar-se a visão da AVSI e Paraguassú, fundindo-as com alguns critérios 

adotados pela Unidade Técnica de Planejamento (UTP) Viver Melhor II da Conder (que 

adaptou os indicadores do CEM/CEBRAP a realidade baiana) e aderir ao critério sugerido 

pela orientadora desta dissertação Guiomar Inez Germani. 

 

Tal adaptação se deu por conta de que o índice foi criado para ser aplicado em meio 

urbano, tendo como unidade espacial de referência os setores censitários 2000 do IBGE. 

A unidade espacial de referência para o índice em Pancada Grande são os lotes 

individuais. Destaca-se que todos os indicadores que foram utilizados sofreram 

adaptações e alguns foram abolidos depois dos dados coletados dada sua inexpressividade 

no contexto estudado. O quadro 10 mostra com detalhe como foi composto o Índice de 

Vulnerabilidade Social de Pancada Grande, assim como revela a fonte de cada indicador.    

 

Para Pancada Grande foram utilizados oitos indicadores que possuem quantidade de 

variáveis e pesos diferenciados (quadro 10). Para se equiparar os valores de cada 

indicador  a um patamar de comparação única (todos os indicadores possuírem o mesmo 

peso na composição do índice), foi necessário se ponderar todas as médias parciais dos 

oito indicadores. O índice final é composto pelo somatório destas médias. 

 

Com base nos critérios mencionados no quadro 10, foi estabelecida em Pancada Grande 

a vulnerabilidade social, resultando doze famílias que vivem em situação de alta 

vulnerabilidade social, dezoito em situação intermediária e onze com vulnerabilidade 

baixa (tabela 19). Destaca-se que a comparação é realizada somente no âmbito do 
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assentamento e que, como se pode verificar, todos os assentados vivem com grande 

privação (baixo grau de instrução, habitações sem banheiro, renda baixa, etc). O índice 

somente contribui para o conjunto deste trabalho no sentido de hierarquizar e espacializar 

tal situação, o que facilitou a análise. 

 

Quadro 10 – Indicadores de Vulnerabilidade Social 

Fonte: CONDER - UTP Viver Melhor II/ CEM/ CEBRAP. Índice de Vulnerabilidade Social, 2003. 

INDICADOR VARIÁVEL PESO DA 
VARIÁVEL 

FONTE DO INDICADOR 

1 -Nível de escolaridade 0 a 1 ano de estudo 1 CONDER/ CEM/ CEBRAP 
 2 a 4 anos de estudo 2  
 4 a 8 anos de estudo 3  
 Acima de 9 anos de estudo 4  
2 -Nível médio de renda mensal 0 a 1 salário mínimo  1 CONDER/ CEM/ CEBRAP 
 1 a 2 salários mínimos 2  
 2 a 3 salários mínimos 3  
 Acima de 3 salários mínimos 4  
3 -Faixa etária do assentado Acima de 60 anos 1 CONDER/ CEM/ CEBRAP  
 51 - 60 2  
 41 - 50 3  
 18 - 40 4  
4 – Participação na associação local nenhuma 1 AVSI 
 Baixa 2  
 Média 3  
 Alta 4  
5 – Participação na ocupação da 
fazenda 

Não 1 Guiomar Inez Germani 

 Pouca 2  
 Muita 3  
6- padrão residencial Bom 3 AVSI 
 regular 2  
 precário 1  
7-Número de pessoas residentes que 
contribuem com a renda 

1 a 2 1 AVSI 

 3 2  
 Acima de 3 3  
8 – Número de crianças residentes 
menores que 4 anos 

Nenhuma 1 CONDER/ CEM/ CEBRAP 

 Até duas 2  
 Acima de duas 3  

Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Autora: Adaptação do Índice de Vulnerabilidade Social, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
 
 

Nota-se, pela figura 31, que as famílias mais vulneráveis possuem os lotes localizados 

no setor sul do assentamento. Local onde, também, verificou-se ser o mais desvalorizado 

do assentamento, por conta da menor infra-estrutura disponível. 
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Figura 31 – Vulnerabilidade Social de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Tabela 19 – Vulnerabilidade Social em Pancada Grande. Itacaré/BA.2004 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
ALTA 12 25,53 

MÉDIA 18 38,30 

BAIXA 11 23,40 

SEM RESPOSTA 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: dados do Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
Os indicadores que mais pesaram na hierarquização da vulnerabilidade social de 

Pancada Grande foram: a renda (que varia bastante) e o padrão de habitação, já que a 

maior parte dos que possuem lotes no setor sul do assentamento não conseguiram concluir 

suas habitações, que foram consideradas como muito precárias e precárias. Todos os 

outros indicadores deram respostas complementares a estes já que suas variáveis não 

pontuaram de forma a interferir efetivamente no índice final. 

 
 
 
5.2 A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA PRODUÇÃO 

 
 

A organização social da produção será abordada através do estudo da acessibilidade, 

das tecnologias e assistência técnica, da organização do trabalho e da satisfação dos 

assentados com a área. Destaca-se que os itens acima citados foram, também, trabalhados 

como indicadores do índice do potencial socioeconômico do assentamento, instrumento 

fundamental para se compreender as diferenças existentes no espaço interno do 

assentamento. 

 
 
5.2.1 Acessibilidade aos Meios de Produção e de Comercialização 
 
 

Dos quarenta e sete assentados de Pancada Grande, segundo a tabela 20, dez moram 

muito distante de seu lote. Nota-se, pela figura 31, que os assentados que vivem nos 

extremos do assentamento são os que mais sofrem com este problema. Os lotes distantes 

da vila que não estão marcados possuem casa (precária) onde os assentados se instalam 

quando precisam  dedicar mais tempo à produção, mas tem outra casa na vila. Algumas 
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destas casas constituem-se em moradia permanente, já que sete assentados não possuem 

casa na vila, como já mencionado anteriormente. 

 
  

Tabela 20 – Distância da Moradia ao Lote em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
ATÉ 1KM 15 31,91 

DE 1 A 2KM 16 34,04 

DE 2 A 4KM 9 19,15 

ACIMA DE 4KM 1 2,13 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

Em relação à distância do lote ao local de escoamento da produção, a desvantagem se 

dá para os assentados que possuem lote no setor sul do assentamento, como mostra a 

figura 32. A vila é o ponto mais próximo que o caminhão pode chegar para pegar os 

produtos. Nos lotes adjacentes à estrada interna, a produção é recolhida sem deslocamento 

algum fora do limite do lote, facilitando, assim, a vida do grupo do setor norte. 

 

A maior parte, 28 (59,57%), vive em condição privilegiada segundo este quesito de 

acessibilidade (produto recolhido na testada do lote). Seis (12%) dos assentados precisam 

se deslocar até 2km para o local onde se escoa a produção e três (6,38%) de 2 a 3Km e 10 

(21,28%) precisam deslocar-se acima de 3Km (tabela 21). 

 

 
Tabela 21 – Distância do Lote ao Local de Escoamento da Produção em Pancada 

Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

DISTÂNCIA Nº ABSOLUTO % 
ATÉ 1KM 28 59,57 
DE 1 A 2KM 6 12,77 
DE 2 A 3KM 3 6,38 
ACIMA DE 3KM 10 21,28 
TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Figura 32 – Acessibilidade de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Quanto aos meios de transportes utilizados pelos assentados para se movimentar dentro e 

fora do assentamento (fotos 52, 53, 54), destaca-se a caminhonete F4000, que desloca a 

produção para Ubaitaba e leva estudantes para escola. O barco é utilizado para o 

transporte para Itacaré. O burro aparece como meio de transporte para se deslocar a 

produção do lote ao local de seu escoamento (a vila ou a estrada interna). Exceto um 

assentado que possui família em Itacaré, onde vende seus produtos, deslocando-se de 

barco, todos os outros assentados entrevistados utilizam a caminhonete para deslocar-se 

até o ponto de venda de seus produtos (Ubaitaba e Maraú) (tabela 22). 

 
Fotos 52, 53 e 54 – Meios de transporte dos assentados 

 

Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003 e 2000. 
  
 

Tabela 22 – Forma de Deslocamento ao Local de Venda dos Produtos em Pancada Grande. 
Itacaré/BA. 2004 

 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

CARRO 40 85,11

CANOA 1 2,13 

ACIMA DE 40 MINUTOS A PÉ 0 0,00 

NÃO TRANSPORTA 0 0,00 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 
 
5.2.2 Tecnologias e Assistência Técnica 
 
 

Quanto à utilização de assistência técnica, trinta e nove dos quarenta e um entrevistados 

declararam que nunca tiveram acesso a tal assistência, mesmo no momento da aplicação 
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do Crédito Pronaf (tabela 30). Os mesmos atribuem a isto o fato da plantação de coco 

anão não ter atendido as expectativas. As outras situações detectadas (sempre utilizou e 

utilizou para 2 ou 3 culturas) são fatos isolados, não esclarecidos no momento da 

aplicação do questionário (tabela 23).  

 
Tabela 23 – Utilização de Assistência Técnica em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

SEMPRE UTILIZOU 1 2,13 

UTILIZOU PARA 2 A 3 CULTURAS 1 2,13 

UTILIZOU PARA UMA CULTURA 0 0,00 

NUNCA UTILIZOU 39 82,98

NÃO RESPONDERAM 6 12,77

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

A grande maioria também, por conseqüência da falta de assistência técnica, foi obrigada 

a desenvolver toda sua produção baseada em conhecimentos apreendidos através da 

vivência (tabela 24). Para o cacau e a mandioca, este fato não se coloca como um 

problema. O mesmo não ocorre com a cultura do coco que se constitui numa experiência 

nova para os assentados que não dominam as técnicas de manejo apropriadas. 

 
Tabela 24 – Conhecimento das Técnicas das Culturas Plantadas em Pancada Grande. 

Itacaré/BA. 2004 
 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
DESENVOLVIDA ATRAVÉS DE VIVÊNCIA DO ASSENTADO 36 76,60 
ELABORADA POR TÉCNICO AGRÍCOLA COM CAPACITAÇÃO 
DO ASSENTADO 2 4,26 
ELABORADA POR TÉCNICO AGRÍCOLA SEM CAPACITAÇÃO 
DO ASSENTADO 3 6,38 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
 Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

Em relação às culturas mais plantadas pelos assentados, nota-se que a maior parte das 

mudas são doações realizadas entre os próprios assentados (48,94%) (tabela 25). Alguns 

assentados também recebem doações de fazendeiros vizinhos (12,77%). E, 12,77% 

compram em fazendas vizinhas, 4,26% declarou, ainda, que compra suas mudas em local 
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apropriado. Estes números mostram que as tecnologias ligadas a genética e ao 

aprimoramento de mudas estão distantes da produção dos assentados. Isto mostra que os 

assentados, não obstante seu trabalho e dedicação, saem em desvantagem na disputa de 

mercado com empresas agroindustriais que otimizam sua produção e custos através deste 

tipo de tecnologia. Além do diferencial da qualidade do produto, que significa 

desvantagem quanto ao preço de comercialização.  

 

Tabela 25 – Forma que Adquiriu a Muda 
 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
COMPRADA EM LOCAL APROPRIADO 2 4,26 

COMPRADA EM FAZENDAS VIZINHAS 10 21,28 

DOADA POR FAZENDEIROS VIZINHOS 6 12,77 

DOADA POR ASSENTADOS 23 48,94 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

A através de relato dos assentados, verificou-se que Pancada Grande sofre com pragas 

de formigas e de ervas daninhas. A primeira situação deu-se por conta da matança 

indiscriminada de animais silvestres nas imediações do assentamento. Já a segunda deu-se 

por conta do alto grau de pluviosidade do local, aliada com a retirada da cobertura vegetal 

do solo para plantio das culturas. De acordo com a tabela 26, 35 (74,47%) dos assentados 

utilizam constantemente agrotóxicos para combater os problemas citados acima (foto 55). 

De acordo os assentados em muitos lotes, principalmente situados no setor norte do 

assentamento, não é possível  cultivar nada sem a utilização constante destes. 

 
Tabela 26 – Uso de Veneno ou Agrotóxico em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

ESPORADICAMENTE PARA MANUTENÇÃO 1 2,13 

SEMPRE QUE PODE 1 2,13 

CONSTANTEMENTE 35 74,47 

SEM NECESSIDADE DE USO 4 8,51 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Foto 55 – Assentado utilizando veneno 

 

 
Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003. 

 
 

Dos 41 assentados entrevistados, somente quinze declararam trabalhar auxiliado por 

força animal (burro).  Em parte deste grupo encontram-se os treze assentados, 

mencionados anteriormente, que possuem lote longe da área de escoamento da produção. 

Verifica-se, portanto, que a força animal é aplicada basicamente no transporte da 

produção. A força de trabalho utilizada diretamente a terra (na plantação, na roçagem, na 

aragem, etc) é manual, fato que remete aos assentados a técnicas que dificultam a 

produtividade dos lotes individuais de Pancada Grande (tabela 27). 

 
Tabela 27 – Procedência da Força de Trabalho em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

MANUAL+MÁQUINA 0 0 

MANUAL+ANIMAL 15 31,91 

SOMENTE MANUAL 26 55,32 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Fotos 56, 57 e 58 – Instrumentos de apoio ao trabalho dos assentados 
 

Instrumentos de trabalho utilizados com frequencia pelos assentados

Casa de farinha padrão do assentamento Burro simbolizando a força de trabalho animal  
 

                       Fonte: Paula Adelaide Mattos Santos, 2003. 
 

 
Os instrumentos de trabalho utilizados são rudimentares (fotos 56, 57 e 58), a exemplo 

das quatro casas de farinha, localizadas em lotes individuais, que se constituem em 

edificações precárias (madeira e taipa) com fornos a lenha. A energia elétrica ainda não 

atingiu o setor de produção do assentamento. Também não houve investimento estatal em 

equipamentos de benfeitoria e agregação de valor da produção do assentamento.   
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5.2.3 Organização do Trabalho 
 
 

A grande maioria dos assentados entrevistados, exceto um, destina sua produção a 

comercialização. Isto significa que os assentados vêm conseguindo manter um ritmo de 

produção relativamente alto, não obstante as dificuldades vivenciadas neste setor (tabela 

28). Apesar disso, é importante destacar que a cultura com maior área plantada nos lotes, 

o coco anão, ainda não foi comercializada, e não existem expectativas entre os assentados 

que este venha a dar frutos e rentabilidade para o assentamento. 

 
Tabela 28 – Destino da Produção de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 

 
DESTINO Nº ABSOLUTO % 

MAIOR PARTE COMÉRCIO 40 85,11 

MAIOR PARTE SUBSISTÊNCIA 1 2,13 

SOMENTE SUBSISTÊNCIA 0 0,00 

SEM PRODUÇÃO 0 0,00 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

Quanto á quantidade de horas trabalhadas por semana, verificou-se que 55,32% dos 

assentados, distribuídos tanto no setor norte quanto sul do assentamento, trabalham acima 

de trinta horas (figura 33 e tabela 29). Tempo longo para quem trabalha sem equipamento, 

utilizando somente força manual. Significa, assim, que para os assentados manterem o 

padrão que conseguiram conquistar, devem trabalhar muito, pois do contrário não 

conseguem obter produtos que garantam a sobrevivência do grupo. 

 
Tabela 29 – Quantidade de Horas Trabalhadas por Semana 

 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

ACIMA DE 30 HORAS 26 55,32 

ENTRE 20 E 30 HORAS 15 31,91 

ENTRE 10 E 20 HORAS 0 0,00 

ABAIXO DE 10 HORAS 0 0,00 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
 Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Figura 33 – Organização do Trabalho em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Apenas quinze assentados declararam trabalhar entre 20 e 30 horas (cerca de 5 horas 

diárias). Parte deste grupo possui seus lotes concentrados no extremo norte do 

assentamento, fazendo divisa com a área de reserva. Como já foi citado, está área é uma 

das menos férteis e também se localiza distante da vila.  

 

Quanto ao tipo de mão-de-obra, nota-se que vinte dois assentados optaram por trabalhar 

com ajuda esporádica de empregados diaristas, contratados principalmente na época de 

roçagem (tabela 30). Estes empregados se constituem em trabalhadores rurais vizinhos do 

assentamento e dos jovens do sexo masculino, que vivem na área, principalmente os 

filhos dos assentados. 

 

Nove assentados trabalham em regime de mutirão. Organizam grupos que trabalham 

juntos e revezam os lotes a serem cultivados. Seis destes utilizam ainda mão-de-obra 

familiar e pagam a empregados diaristas, tipo de organização de articulação de mão-de-

obra mais elaborada existente no assentamento. Existem ainda dezesseis assentados que 

somente contam com a mão-de-obra familiar para executar seus trabalhos. Visto que as 

famílias são pequenas e as terras são difíceis de serem trabalhadas, avalia-se que estes 

assentados são os que menos conseguem dar resposta no momento da produção. 

 

Tabela 30 – Tipo de Mão-de-obra em Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
FAMILIAR + MUTIRÃO 3 6,38 

FAMILIAR + MUTIRÃO + DIARISTA 6 12,77 

FAMILIAR + DIARISTA 16 34,04 

SOMENTE FAMILIAR 16 34,04 

SEM MÃO DE OBRA 0 0,00 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00 
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 

Quanto a média de pessoas trabalhando nos lotes, verificou-se que 55,32% dos 

assentados contam com duas a três pessoas para executar os trabalhos das lavouras (figura 

32 e tabela 31). Como já foi visto, parte destas pessoas podem ser contratadas como 
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diaristas, fazer parte de mutirão ou da família assentada. O que se percebe com estes 

dados é que Pancada Grande atualmente gera renda para cento e duas pessoas.  

 
Tabela 31 – Quantidade Média de Pessoas Trabalhando por Lote Individual em Pancada 

Grande. Itacaré/BA. 2004 
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

ACIMA DE 3 PESSOAS 11 23,40 

DE 2 A 3 PESSOAS 26 55,32 

ATÉ UMA PESSOA 4 8,51 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00
        Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 

Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
 
Cada assentado entrevistado, portanto, em média gera renda para 2,5 pessoas. Esta 

média é baixa se for considerado que os jovens, filhos dos assentados, precisam de 

atividade remunerada para manterem-se no local, do contrário são obrigados a migrar para 

os centros urbanos atrás de trabalho aumentando o número de pessoas que vivem em 

condições subnormais nas cidades. 

 
 
5.2.4 Satisfação com a Área 
 
 

Grande parte dos assentados tem alta satisfação em estar vivendo esta condição, apesar 

das dificuldades (figura 34). O fato de se ter uma terra e a sensação de liberdade em se 

trabalhar sem um patrão para eles recompensa. Declaram os assentados que suas vidas 

melhoraram, a vida de trabalhador rural assalariado na região é muito difícil 

principalmente depois da última crise do cacau (tabela 32). 

 

Tabela 32 – Satisfação em ser Assentado 
 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
MUITA 36 76,60 

MÉDIA 5 10,64 

POUCA 0 0,00 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
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Figura 34 – Opinião dos Assentados de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Em relação à qualidade do lote, nota-se que a maioria está satisfeita (85,11%), apesar de 

que os próprios assentados relatarem que o solo é “fraco”, principalmente no setor norte, 

onde se localizam as maiores produções, os assentados menos vulneráveis socialmente e 

mais atendidos pela infra-estrutura do assentamento (tabela 33).  

 

Este fato mostra que nem sempre a qualidade das terras de um lote é fator fundamental 

para que ele agrade o agricultor de Pancada Grande. A qualidade de um lote engloba uma 

série de outros fatores e o primeiro deles, está relacionado com a garantia de sua posse. 

Isto significa que se o assentado tem a posse de uma propriedade, esta propriedade já 

possui uma qualidade positiva para ele e esta qualidade se sobrepõe a todas as outras 

(dimensão e qualidade da terra, infra-estrutura, acessibilidade, etc). Acrescentando a isto a 

habitação que lhe confere condições diferenciadas da anterior, quando era trabalhador 

rural sem terra e em sua grande maioria sem emprego. 

 
 

Tabela 33 – Qualidade dos lotes individuais de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 
SATISFATÓRIA  40 85,11 

NÃO SATISFATÓRIA 1 2,13 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
 
 
5.2.5 Potencial Socioeconômico 
 
 

Foi proposto para este trabalho um índice de potencial socioeconômico para que se 

pudesse hierarquizar o potencial produtivo dos lotes individuais do Projeto de 

Assentamento Pancada Grande e, assim, compreender, através do Mapa de Potencial 

Socioeconômico, como que o referido potencial vem se relacionado espacialmente com 

outras características do assentamento. 
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 Mapas de potencial socioeconômico vêm sendo utilizados na execução de Zoneamento 

Ecológico e Econômico (ZEE) e se constitui em um instrumento de gestão do território,  

regulador dos impactos no meio ambiente. 

 

A metodologia utilizada para criação deste índice baseou-se a princípio em trabalhos 

realizados pelo Laboratório de Gestão do Território da UFRJ (LAGET/UFRJ) que através 

da geração de cartas de temáticas de vulnerabilidade ambiental e potencialidade social, 

gera cartas síntese de subsídio ao território. Dentre os indicadores da carta de potencial 

social destacam-se os de potencial de produção, onde leva-se em consideração o acesso às 

redes de circulação, dentre outros indicadores (ROCHA, 2000, p.199). 

 

Para este trabalho indicadores utilizados na publicação “Novo Retrato da Agricultura 

Familiar - o Brasil Redescoberto”, fruto da Cooperação Técnica INCRA/FAO (2000), 

foram fundamentais para composição do índice.  

 

Além desta fonte, foram utilizados resultados de conversas técnicas com profissionais 

para que estes pudessem orientar a compor este índice, que foi modelado especificamente 

para atender ao objetivo deste trabalho. Destaca-se que todos os indicadores estudados 

foram adaptados à realidade de Pancada Grande e ao objetivo desta dissertação.  

 

Para Pancada Grande, foram utilizados quatorze indicadores que possuem quantidade 

de variáveis e pesos diferenciados. Para equiparar os valores de cada indicador a um 

patamar único (todos os indicadores possuírem o mesmo peso na composição do índice) 

foi necessário ponderar-se todas as médias parciais dos quatorze indicadores. O índice 

final é composto pelo somatório destas médias. O quadro 11 mostra quais os indicadores 

utilizados, suas fontes e de que forma foram utilizadas suas variáveis com os respectivos 

pesos. 
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Quadro 11 – Indicadores do Índice do Potencial Socioeconômico 

 

TEMA INDICADOR VARIÁVEL PESO DA 
VARIÁVEL 

FONTE DO 
INDICADOR 

Acessibilidade  1 – distância da moradia ao 
lote 

Acima de 4 km 1 Guimar Inez Germani 

  De 2 a 4 km 2  
  Abaixo De 2 3  
  Nenhuma até 1km 4  
 2 – distância do lote ao local 

de escoamento da produção 
Acima de 3 km 1 Guimar Inez Germani 

  De 2 a 3 km 2  
  De 1 a 2 km 3  
  Abaixo de 1km 4  
 3 – como se transporta ao 

local de venda dos produtos 
Não transporta 1 Guimar Inez Germani 

  Acima de 40 minutos a pé 2  
  Canoa 3  
  Carro 4  
Tecnologias e 
assistência técnica 

4 – uso de veneno ou 
agrotóxico 

Constantemente 1 FAO 

  Sempre que pode 2  
  Esporadicamente para 

manutenção 
3  

  Sem necessidade de uso 4  
 5 – procedência da força de 

trabalho exercida 
Somente manual 1 FAO 

  Manual + animal 2  
  Manual + máquina 3  
  Máquina  4  
 6 – utilização de assistência 

técnica 
Nunca utilizou 1 FAO 

  Utilizou para uma cultura 2  
  Utilizou para 2 a 3 culturas 3  
  Sempre utilizou 4  
 7 – conhecimento das 

técnicas 
Elaborada por técnicos sem 
capacitação técnica 

1 Prof. Heraldo Peixoto 

  Elaborada por técnicos com 
capacitação técnica 

2  

  Desenvolvidas através da 
vivencia 

3  

 8 – forma que adquiriu 
mudas 

Doada por assentados 1 Guiomar Inez 
Germani 

  Doada por fazendeiros vizinhos 2  
  Comprada em fazendas 

vizinhas 
3  

  Comprada em local apropriado 4  
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Continuação do Quadro 11 – Indicadores do Índice do Potencial Socioeconômico 

Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 

TEMA  INDICADOR VARIÁVEL PESO FONTE 
Organização do 
trabalho 

9 – quantidade de pessoas 
trabalhando na área 
diariamente - média 

0 a 1 1 FAO 

  2 a 3 2  
  Acima de 3  3  
 10 – tipo de mão-de-obra Terra sem trabalhador  FAO 
  Somente familiar 1  
  Familiar + diarista 2  
  Familiar + mutirão 3  
 11 – quantidade de horas 

trabalhadas na semana 
Abaixo de 10 horas 1 FAO 

  Entre 10 e 20 horas 2  
  Entre 20 e 30 horas 3  
  Acima de 30 horas 4  
 12 – destino da produção -  Sem Produção 1 FAO 
  Somente Subsistência 2  
  Maior Parte Subsistência 3  
  Maior Parte Comércio 4  
Satisfação com a área 13 – Satisfação em ser 

assentado 
Pouca 1 Prof. Marcos 

Paraguassú 
  Média 2  
  Alta 3  
 14 –  Qualidade do lote Não 1 Prof. Marcos 

Paraguassú 
  Sim 2  

LAGET/UFRJ. Metodologia da Carta de Potencialidade Social. 
FAO. Indicadores de Potencial Socioeconômico, 2000. 
Autora: Adaptação do Índice de Potencial Socioeconômico, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 
 

O índice do potencial socioeconômico mostrou uma certa homogeneidade entre os 

assentados de Pancada Grande (tabela 34). Destaca-se que os lotes situados nos extremos 

sul e norte do assentamento possuem os menores índices e a partir do momento que os 

lotes vão se aproximando da vila, gradativamente os índices vão ficando mais altos (figura 

35). São justamente estes lotes os considerados de maior valor, pois a comodidade de 

morar perto da vila soma-se ao o fato de se ter a melhor cobertura de infra-estrutura e 

acessibilidade.  
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Tabela 34 – Potencial Socioeconômico de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
 

POTENCIAL SOCIOECONÔMICO  
VARIÁVEL Nº ABSOLUTO % 

ALTO 14 29,79 

MÉDIO 14 29,79 

BAIXO 13 27,66 

NÃO RESPONDERAM 6 12,77 

TOTAL 47 100,00
Fonte: Dados de Trabalho de Campo, 2003. 
Elaboração: Paula Adelaide Mattos Santos. 

 
Figura 35 – Potencial Socioeconômico de Pancada Grande. Itacaré/BA. 2004 
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Por fim, um ponto importante a ser destacado refere-se ao fato de que alguns lotes 

situados no setor sul do assentamento possuem um número maior de pessoas trabalhando  

e estas se dedicando por um período maior que a média. Este fator interferiu no índice e 

equilibrou o potencial, já que a questão da acessibilidade coloca em desvantagem todos os 

lotes situados no setor sul. 

 
 
 
5.3 MAPA SÍNTESE DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM PANCADA GRANDE 
 
 

Analisando-se a síntese dos estudos realizados, verifica-se que o assentamento pode ser 

dividido em seis áreas com situações distintas: área de reserva, área coletiva, lotes 

individuais do setor extremo norte, lotes individuais do setor centro norte, lotes 

individuais do setor centro sul e lotes individuais do setor extremo sul (figura 36). 

 

Quanto as áreas de reserva, nota-se que a porção situada ao norte do assentamento 

possui as piores terras, além de boa parte desta estar desmatada, inclusive com áreas de 

risco ambiental relacionadas a desmatamento ocorridos em encostas com alta declividade. 

Provavelmente esta área foi escolhida para reserva devido às características de 

infertilidade do solo. Já a porção localizada próxima a cachoeira de Pancada Grande, 

nota-se que apesar de sua reduzida dimensão, existem pontos de desmatamento e áreas de 

risco ambiental relacionadas aos cursos d’água. Nota-se, portanto, que os assentados não 

estão conseguindo gerir de forma sustentável suas áreas de reserva. 

 

Quanto às áreas coletivas, observa-se que situam-se na parte central do assentamento, 

onde antes do Momento (-) 3 prevaleciam as grandes plantações de cacau. A localização 

da vila nesta área reforça sua antiga função dentro do ciclo produtivo do cacau. 

Atualmente, a vila, já com “ares” de povoado, foi mantida no mesmo local, no centro do 

assentamento, estrategicamente localizada para suprir as necessidades dos assentados dos 

setores sul e norte e aproveitar as antigas formas espaciais. As plantações de cacau 

devastadas pela praga da vassoura de bruxa estão sendo lentamente resgatadas pelos 

assentados que acabaram por lotear toda a área coletiva, salvo aproximadamente 4ha 
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destinados á sustentação econômica da Associação local. O sentido do coletivo pouco 

prevalece no espaço socialmente produzido em Pancada Grande.  

 

As “chamadas” áreas coletivas possuem representativa área de cobertura vegetal 

devastadas e nela apresentam-se situações de risco ambiental, principalmente relacionadas 

aos recursos hídricos. O rio que corre próximo a vila já apresenta poluição, visto seu uso 

para atender a demanda doméstica do local, além disso, suas margens estão devastadas. 

Destaca-se também nesta área a presença das fossas negras das casas e pontos de 

deposição de lixo. 

 

Os lotes individuais do setor centro norte apresentam as melhores médias dos índices de 

vulnerabilidade social e potencial socioeconômico do assentamento. A proximidade com 

a vila e com a estrada interna, local de escoamento da produção, faz com que estes lotes 

sejam os mais valorizados do assentamento. A rede de energia elétrica, passando rente a 

eles, pode criar novas perspectivas para os assentados que possuem estes lotes, 

aumentando ainda mais as diferenças internas. Notou-se também que estes assentados não 

possuem problemas maiores com a habitação, já que suas casas possuem padrão bom e 

médio. Existe grande extensão de áreas devastadas para a produção. Porém não se 

encontram ali grande concentrações de área de risco ambiental, somente se vê uma 

pequena porção desta na parte leste deste conjunto, provenientes de devastações em área 

de alta declividade. No entanto, a qualidade das terras é baixa tendo em vista que estes 

assentados utilizam-se de forma sistemática fertilizantes e agrotóxicos para combater 

pragas de formiga e ervas daninhas. 

 

Os lotes do extremo norte do assentamento possuem a pior situação, suas terras são as 

mais pobres e estão em boa parte desmatadas, além disso, localizam-se ali áreas de risco 

ambiental. Os índices do potencial socioeconômico e de vulnerabilidade social encontram 

ali uma de suas piores médias. A este soma-se ao fato da grande distância a ser percorrida 

por seus assentados para se chegar até a vila. Apesar disso, estes desfrutam da infra-

estrutura da estrada interna e podem vir no futuro se beneficiar com a rede de energia 

elétrica, que passa rente a seus lotes. 
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Figura 36 – Síntese da Produção do Espaço em Pancada Grande Itacaré/BA. 2004 
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Os lotes individuais localizados no setor centro sul do assentamento obtiveram índices 

de vulnerabilidade social e potencial socioeconômico intermediários, comparando-se ao 

conjunto do assentamento. A qualidade das terras é boa, porém o relevo é extremamente 

acidentado em alguns trechos prejudicando a produção e obrigando alguns assentados a 

desmatar áreas com declividade acima de 45°, fato que gera áreas de risco ambienta 

presentes em boa parte destes lotes. Áreas de risco ambiental também se encontram 

próximas às margens dos rios que são mais freqüentes para este conjunto de lotes, visto 

que situam-se nas partes com menor altitude do assentamento. Os assentados sofrem com 

a falta de infra-estrutura viária para escoar a produção e destaca-se que a rede, apesar de 

instalada não foi ligada (e não existe expectativa que isso possa acontecer). Próxima estes 

lotes encontra-se a cachoeira de Pancada Grande, fato considerado vantajosos pelos 

assentados, que em parte, especulam formas de gerar renda através do turismo, 

aproveitando-se da proximidade a ela. 

 

Por fim os lotes localizados no extremo sul do assentamento correspondem aos mais 

isolados da área, além de mais baixos, sendo que alguns deles alagam em boa parte nos 

períodos de chuva. Verifica-se que a produção é baixa nestes lotes assim como os índices 

de vulnerabilidade social e potencial socioeconômico. Muitos dos assentados não 

possuem casa na vila e, a distância a ela prejudica o escoamento da produção. As áreas de 

risco ambiental localizadas aí estão relacionadas aos desmatamentos em áreas alagáveis e 

beira de rio, encontrando-se casos de desmatamentoem áreas com alta declividade. Apesar 

da qualidade alta da terra, é neste local que estão acontecendo mudanças nas propriedades 

dos lotes: assentados deixam o assentamento e outros assumem seu lugar. 

 

As diferenças naturais e sociais existentes no assentamento vêm marcando seu espaço 

sendo estas reproduzidas através de uma hierarquização entre os próprios assentados. 

Pancada Grande vem conseguindo viabilizar, com dificuldades, a vida de algumas 

pessoas, enquanto que outras estão cada vez menos inseridas na vida social do grupo, 

visto que não possuem casa na vila e seus lotes situam-se distantes dela.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação se propôs a trabalhar a produção do espaço em um projeto de 

assentamento rural implantado pelo INCRA. Diante da perspectiva de se analisar um 

exemplo em profundidade, optou-se por realizar o estudo de caso: o Projeto de 

Assentamento Pancada Grande.  

 

Quanto ao referencial teórico abordado, notou-se que a interpretação histórica do 

espaço a partir de suas categorias de análise (forma, função, estrutura e processo) 

esclareceu objetivamente o entendimento do objeto de estudo proposto. Já interpretação 

dos elementos do espaço, instrumento de pesquisa que se mostrou bastante objetivo, foi 

prejudicada em relação ao meio modificado, visto a falta de dados relacionados ao meio 

ecológico da área em escala gráfica apropriada, fato que deve ser revisto e aprofundado 

em estudos posteriores, através de levantamento de dados em campo melhor 

sistematizados para esta questão. A adoção da visão de que o espaço é um produto social 

conduziu a formas diferenciadas de se compreender Pancada Grande a partir de sua 

organização (social e da produção) viabilizando criar comparações através dos índices de 

vulnerabilidade social e de potencial socioeconômico aplicados.  

 

Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos adotados para a efetivação deste 

trabalho, conclui-se que o SIG Pancada Grande (incluindo-se neste o trabalho de campo 

desenvolvido) desempenhou papel fundamental no sentido de proporcionar maior 

precisão nas questões tratadas por esta dissertação acerca da produção do espaço. É 

importante destacar, entretanto, que a baixa qualidade de dados disponíveis sobre a área 

proposta limitou a formatação deste SIG, já que estes se encontravam confusos, escassos e 

difíceis de se adquirir. Além disso, a limitação de tempo, de recursos econômicos e de 

técnica, também, reduziram as possibilidades potenciais de tal ferramenta, que deve ser 

desenvolvida através da continuação deste estudo, principalmente no sentido de unir os 

elementos e as categorias de análise do espaço fundamentados por Santos (1985) e, as 

ferramentas do geoprocessamento. 
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O objeto de estudo foi trabalhado através de análise realizada a partir de uma 

periodização, seis momentos, que tem como marco temporal novembro de 1995 a maio de 

2003. Com esta solução foi possível apreender o espaço em evolução, destacando-se a 

relevância da dimensão temporal e o movimento dos processos e o aparecimento de novas 

formas e/ou significados para antigas formas, de modo a facilitar a compreensão do 

espaço socialmente produzido. A numeração dos momentos foi iniciada em (–) 3 e 

finalizada em 2 porque o marco de referência para os assentados constitui-se quando a 

fazenda é desapropriada (Momento 0) e, transformada no Projeto de Assentamento 

Pancada Grande. Momentos anteriores a este se caracterizam pela luta dos assentados 

para a desapropriação da Fazenda Nova Esperança e posteriores a permanência no local 

conquistado. Observou-se que os momentos relacionados à conquista, da terra acontecem 

em períodos mais curtos e que os momentos posteriores, os da luta pela permanência na 

terra conquistada acontecem em períodos mais longos. Conclui-se, diante disto, que os 

ritmos de mudança das relações de organização da produção acontecem de forma mais 

lenta, assim com a atuação do espaço e dos movimentos sociais, após a conquista da terra. 

 

O processo do Momento (–) 3 evoluiu no sentido da decadência da fazenda Nova 

Esperança e na conseqüente transformação de sua estrutura social, visto que as relações de 

trabalho e atividades econômicas eram inexistentes no imóvel. No Momento seguinte, (-) 

2, o grupo social se organiza e se articula para ocupar a fazenda.. No período seguinte, o 

Momento (-) 1, apesar da incerteza, cada vez mais o sonho da posse da terra se 

aproximava de ser realidade. O apoio externo, tanto dos movimentos sociais ligados a 

questão da terra (Fetag e MLT), quanto do INCRA, foram decisivos para garantir tal 

sensação de segurança. O Momento 0 constituiu-se no movimento de construção de uma 

identidade do conjunto, considerando-se a individualidade de cada assentado. As 

desavenças ocorridas neste Momento foram decorrentes deste processo de acomodação 

das estruturas sociais no sentido da consolidação do grupo social e repercutiram 

diretamente no espaço local. Já o Momento 1 significou o processo de construção da 

busca do desenvolvimento socioeconômico regado pela insegurança e medo diante da 

cultura desconhecida do coco anão e a falta de assistência técnica. Por fim, o movimento 

que ocorre no Momento 2 remete Pancada Grande a consolidação e melhoramento da 
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infra-estrutura interna e a transformações sociais no âmbito do assentamento por causa da 

alteração gradativa do perfil dos assentados. Quanto à questão produtiva, a fase é de lutar 

para conseguir pagar a prestação do financiamento do coco e encontrar outras formas de 

conseguir desenvolvimento independente desta cultura. 

 

Em relação à conjuntura social, num contexto mais geral, é importante destacar três 

aspectos relevantes para Pancada Grande: 

- ação dos movimentos sociais ligados aos trabalhadores rurais vem transformando o 

espaço e determinando o aparecimento do concentrado número de acampamentos e 

assentamentos localizados no sul da Bahia; 

- o Estado vem, negativamente, determinando a vida de inúmeras pessoas, com sua 

descomprometida forma de tratar o espaço rural no país; 

- a crise da produção do cacau e a inserção da atividade turística no sul da Bahia são 

fatores que vêm exercendo grande força e modificando de forma acelerada o espaço 

regional onde Pancada Grande está inserido. Destaca-se a proposta de ampliação da 

BA 001, fato que alterará substancialmente a vida dos assentados (pela proximidade 

física) e por isso deve ser estudado com profundidade. 

 

A partir dos estudos realizados em relação à organização social do espaço e as relações 

externas do objeto de estudo, conclui-se que: 

- o leque de relações com instituições públicas de Pancada Grande regionalmente na 

capital do Estado, sempre na busca de assistência a população e melhorias para o 

assentamento por conseqüência da difícil condição de vida dos assentados que, com 

seus recursos próprios, não têm forças para solucionar seus problemas  locais;  

- as maiores alterações espaciais ocorridas em Pancada Grande foram ocasionadas 

para que os assentados pudessem aumentar suas relações externas (extrapolar suas 

relações além de Ubaitaba e adjacências) com empresas a fim de poderem vender 

mais produtos e aumentar sua renda, garantido, desta forma, sua reprodução social; 

- a procura de um produto que pudesse dar a eles o mesmo retorno do cacau vem 

sendo uma constante, já que o produto desta cultura é único que os assentados tem 

segurança quanto ao valor venda. Porém, como o cacau não produz o ano inteiro, a 
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diversificação planejada da produção coloca-se como necessidade fundamental para 

garantir a manutenção do grupo na área conquistada; 

- o reestabelecimento de articulações políticas estaduais e nacionais com 

organizações sociais, seria importante para Pancada Grande, pois sua frágil condição 

social diante das dificuldades locais requer ajuda de forças externas que possam 

auxiliar os assentados não no sentido assistencialista, mas no de articulação dentro de 

um movimento reivindicatório que não deve ser interrompido. 

 

Quanto à organização social do espaço, destaca-se que o loteamento do projeto de 

assentamento teve um significado particular, pois a partir daí, a forma de se pensar a 

produção começou a ocorrer de forma individual, fato considerado negativo, tanto para o 

grupo social, quanto para aspectos ambientais. É importante justificar, entretanto, que tal 

procedimento foi executado pelos próprios assentados em conseqüência da dificuldade de 

produzir de forma coletiva e pela exigência dos agentes financiadores, já que estes não 

aceitariam conceder crédito (PRONAF) ao assentamento sem que as unidades produtivas 

estivessem definidas. Neste momento não houve intervenção alguma do Estado, apesar do 

laudo de vistoria apontar para outra direção.  

 

Em relação à espacialização dos assentados em Pancada Grande, estes ocuparam, 

basicamente, as áreas próximas à estrada interna, mostrando que a facilidade de 

escoamento da produção conduz a espacialização dos assentados de Pancada Grande. A 

falta de veículos traçados (tratores) para transportar os produtos cultivados, assim como a 

característica natural ondulada do local, são fatores que interferem significativamente sob 

este aspecto espacial. A localização da vila no centro do assentamento beneficia tanto ao 

setor sul, quanto ao setor norte. Porém, destaca-se que o caminho a se percorrer do setor 

sul para a vila é bastante acidentado e a má condição da via dificulta o percurso que é 

ainda mais longo. A área de reserva foi locada junto à cachoeira de Pancada Grande e na 

parte extremo norte do assentamento e os assentados vêm respeitando seus limites.  

 
 

Quanto ao meio modificado, verificou-se que existem várias áreas de risco ambiental 

espalhadas pelo assentamento, englobando estas desde as áreas alagáveis e com alta 
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declividade, a topos de morro e beiras de rio. Notou-se que os assentados devastaram 

somente as áreas próximas à estrada interna e não possuem recursos para explorar uma 

parcela maior de seus lotes individuais que estão cobertos por mata em estado de 

regeneração. Conclui-se, diante deste fato, que ainda é tempo de se tentar frear o 

desmatamento no local e implantar culturas mais compatíveis com o meio ecológico local. 

A grande quantidade de morros, a complexa rede de drenagem e o solo argiloso tornam 

Pancada Grande suscetível a processos erosivos impossíveis de se reverter no futuro e que 

podem definir negativamente o futuro do assentamento.  

 
Em relação às características dos moradores de Pancada Grande, sintetizadas pelos 

índices de vulnerabilidade social e potencial socioeconômico, nota-se que as famílias mais 

vulneráveis possuem os lotes localizados no setor sul do assentamento. Local onde, 

também, verificou-se ser o mais desvalorizado do assentamento por conta da menor infra-

estrutura disponível. Quanto ao segundo índice, este mostrou certa homogeneidade entre 

os assentados de Pancada Grande. Destaca-se que os lotes situados nos extremos sul e 

norte do assentamento possuem os menores índices e, a partir do momento que os lotes 

vão se aproximando da vila, gradativamente o potencial socioeconômico vai ficando 

maior.  

 
Analisando-se a síntese dos estudos realizados, verifica-se que o assentamento pode ser 

dividido em seis áreas com situações distintas: área de reserva, área coletiva, lotes 

individuais do setor extremo norte, lotes individuais do setor centro norte, lotes 

individuais do setor centro sul e lotes individuais do setor extremo sul. Conclui-se, a partir 

da análise das referidas áreas, que as diferenças naturais e sociais existentes em Pancada 

Grande vêm marcando seu espaço, sendo estas reproduzidas através de uma 

hierarquização entre os próprios assentados. Pancada Grande vem conseguindo viabilizar, 

com dificuldades, a vida de algumas pessoas, enquanto que outras estão cada vez menos 

inseridas na vida social do grupo, visto que não possuem casa na vila e seus lotes situam-

se distantes dela. As vantagens da implantação da infra-estrutura e da escola não 

abrangem a todo grupo. As dificuldades, entretanto, são vivenciadas por todos: sem 

equipamentos agrícolas, sem banheiro em casa, com baixo grau de instrução, utilizando 

agrotóxicos de forma sistemática, sem maiores cuidados, sem assistência técnica, 
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endividados no banco, desvinculados de uma estrutura organizacional forte de movimento 

social, desprezados pelo poder público municipal, entre outros. 

 

Por fim, os assentados de Pancada Grande, cuja maioria participou da ocupação da 

fazenda, vêm mostrando resistência ao lutar pela permanência na área. Torna-se 

fundamental para eles, agora, encontrar um caminho possível de melhorar a condição de 

suas vidas, fato capaz de facilitar suas trajetórias. 
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PÊNDICE A – ENTREVISTAS  
ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA EM PANCADA GRANDE COM 

LÍDERES DA COMUNIDADE 

AGOSTO/2000 

1. Qual o tipo de produção? 

2. Quais idéias para produção? 

3. De que forma classificam o meio ambiente local (antes e depois da ocupação, houve 

alteração?) 

4. Quais alterações que fizeram desde que chegaram na fazenda? (quando?/ porque?) 

5. Qual o tipo de trabalho efetuado no local? 

6. Qual a maior demanda de trabalho na fazenda (antes e depois da ocupação, houve 

alteração?) 

7. Qual a forma de escoamento da produção (como se comportou isso no decorrer do 

tempo?) 

8. Quais as diferenças de trabalho no decorrer da ocupação do espaço? (porque?) 

9. Como funcionam as normas do local? (isso mudou no decorrer do tempo?) 

10. O que influencia no funcionamento das atividades do assentamento? (interno e externo) 

11. O que o mantém no assentamento? 

12. Como foi a ocupação da fazenda? (história/forma de ocupação do território) 

13. Como se espacializou o grupo no decorrer da ocupação? 

14. De que dependia os assentados antes e de que dependem agora? 

15. Como se deu a distribuição espacial? 

16. Como se deu a distribuição dos tipos de cultura? 

17. Quais são as normas de organização agrícola? 

18. Quais as datas mais marcantes para o assentamento? 

19. Como moravam, como se distribuíam e como viviam os assentados na ocupação e como 

isso se desenvolveu no decorrer dos tempos? 

20. Quais foram os momento de concentração de pessoas maior dentro do 

assentamento?(porque?) 

21. Quais foram os momentos de maior dispersão dentro do assentamento? 

22. Como se desenvolveu Itacaré como ponto turístico e como isso vem influenciando o 

assentamento 



23. Quais as cidades que mais atraem os assentados (pq e quando) (porque?) 

24. Qual a importância de Ubaitaba hoje e antes na época do cacau? 

25. Quais sistemas externos influenciam o cotidiano da fazenda? (determinar isso no 

tempo) 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INCRA/BA  

MARÇO/2002 

   ASSUNTO 1 - POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA  

1- O Plano Nacional de Reforma Agrária é visto de que forma pelo órgão 

atualmente? 

2- Quais foram os avanços e retrocessos ocorridos no cenário da Reforma agrária 

no país a partir de tal plano? 

3- Quais os principais pontos a serem destacados na política de reforma agrária do 

INCRA atualmente? 

4- Qual o objetivo da reforma agrária no país hoje? Quais são as prioridades do 

INCRA? 

5- Quais as fragilidades da ação do INCRA atualmente? 

6- Existem tipos diferentes de assentamentos, do ponto de vista jurídico, que o 

INCRA assiste?  

7- Quais os programas existentes atualmente que se relacionem com assentamentos 

rurais? 

8- Quais parcerias fazem parte do cotidiano do INCRA? 

9- O que é considerada terra improdutiva para o INCRA? E para os movimentos 

sociais?  

 

ASSUNTO 2 - ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

1- Como o órgão se estrutura desde a escala nacional até a escala municipal? 

2- Quais foram os critérios para a subdivisão do órgão em regiões administrativas? 

3- Quais regiões são prioritárias para ação do órgão? Por que? 

4- Como se organiza cada região administrativa?  
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5- Até que pontos as regiões administrativas tem autonomia de planejamento e ação? 

 

ASSUNTO 3 - PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO 

1- Como o INCRA planeja suas ações? Quais os critérios que são levados em 

consideração? 

2- Que tipo de planejamento é adotado pelo órgão?  

3- Até que ponto consegue viabilizar seus planos? Quais as dificuldades que 

encontram? 

4- Os movimentos sociais participam do planejamento do INCRA? Se sim como? 

5- Quanto aos assentamentos: Como se planeja tal território? 

6- Qual o tipo de participação do INCRA na busca do planejamento do assentamento? 

Como o INCRA age ? 

7- Como evoluiu a forma de se planejar assentamentos no decorrer da história do 

órgão? 

8- O INCRA consegue planejar e atender todos os assentamentos da mesma forma? 

Por que? 

9- Existe priorização de uma área em detrimento de outra? Por que? 

10- Quais são as fases de planejamento de um assentamento? 

11- Até que ponto e quando o INCRA assiste um assentamento? 

12- Quais as maiores dificuldades encontradas para se planejar e agir num 

assentamento? 

13- Como o INCRA trabalha com as seguintes formas de planejamento? Planejamento 

estratégico, regional, participativo, ambiental, territorial e sustentável. 

14- Como o INCRA trabalha as seguintes relações: viabilidade x gestão, gerenciamento 

x autonomia, associação x cooperativa. 

15- O INCRA acredita em modelo de planejamento? Ou assentamento modelo? 

 

 

ASSUNTO 4 - PROCEDIMENTOS DO ÓRGÃO 

1. Como e por que o INCRA seleciona fazendas a serem desapropriadas? Existe a 

participação dos movimentos sociais? 
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2. Quais são os elementos analisados para se desapropriar uma fazenda? 

3. Quais são os procedimentos aplicados pelo INCRA numa fazenda até esta chegar a ser 

uma área emancipada? 

4. Como estes procedimentos evoluíram desde o aparecimento dom Plano Nacional de 

Reforma Agrária? 

5. O processo de desapropriação tem seu andamento variado de acordo questões 

políticas, sociais, econômicas, etc? Como isso acontece? 

6. Como é montado um laudo de vistoria? Qual seu objetivo? 

7. O INCRA possui uma estratégia que prioriza vistorias e desapropriações em 

determinadas localidades ou regiões? Se sim, quais são? 

8. Por que se verificam desapropriações de fazendas com grandes limitações de 

desenvolvimento (locacional, ambiental, de infra-estrutura, etc.)? 

9. Quando um assentamento com limitações de desenvolvimento (ambientais, sociais, 

locacionais, etc.) é constituído, qual é a atitude que o INCRA toma?  

10. Até que ponto se mapeia um P.A, quais as escalas adotadas e o que se cadastra numa 

fazenda? 

11. A respeito das desapropriações, estabeleça as seguintes relações: 

- viabilidade x recursos a serem aplicados 

- infra-estrutura x viabilidade 

- recursos naturais x viabilidade 

- grupo a ser assentado x viabilidade 

- características regionais x viabilidade 

- localização x viabilidade 

12. Qual o grau de conhecimento que o órgão tem do território do assentamento? Que tipo 

de mapeamento é feito?  

13. Por que o INCRA não marca os lotes individuais dos assentados? 

14. O INCRA avalia suas ações? Como? 

15. O INCRA avalia o desenvolvimento dos assentamentos? Quais são os critérios? FAO? 
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